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Wigilia i koncert kolęd
Wszyscy czekamy na Boże Naro-

dzenie, ten niezwykły czas,
kiedy możemy zatrzymać się na
chwilę i skupić na tym, co najważniej-
sze. 
Czas Świąt Bożego Narodzenia to
czas radości i wytchnienia. Proboszcz
Parafii pw. św. Floriana w Orszymo-
wie, Wójt Gminy Mała Wieś, Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi i Starostwo Powiatowe
w Płocku   serdecznie zapraszają 17
grudnia do Orszymowa na Msze
Świętą o godzinie 11.00, po której od-

będzie się  wyjątkowy koncert kolęd
i wigilia. Po mszy św. Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich MALWA zaprasza
na plac przed kościołem, na wspólną
wigilię…skosztować będzie można
własnoręcznie przygotowanych przez
członkinie Stowarzyszenia potraw wi-
gilijnych, a Wójt Gminy, GCK Mul-
tiOsada w Małej Wsi i Starostwo
Powiatowe w Płocku  zadbają o wyjąt-
kową oprawę muzyczną. Do wspól-
nego śpiewu kolęd przed kościołem
zaproszą  prawdziwi górale spod „Sa-
miuśkich Tater”.
Jesteśmy pełni nadziei, że będzie to

piękny, niepowtarzalny świąteczny
czas, który pozwoli rozbudzić w nas
świątecznego ducha!
W tym wyjątkowym, długo wyczeki-
wanym czasie Świat Bożego Narodze-
nia życzymy Państwu dużo zdrowia,
wielu powodów do radości – tych ma-
łych i tych dużych. Życzymy także,
abyście Państwo to Boże Narodzenie
spędzili z osobami, które są Wam  bli-
skie – niech to będzie czas pełen mi-
łości, spędzony w rodzinnym gronie,
czas odpoczynku i refleksji. Wesołych
Świąt!

E.G

Kolęda Polska

Niech kolęda ludzi zjednoczy
Przy niej spójrzmy głęboko w oczy

Życzenia wymówmy gorące
Niech miłość zaświeci w nas słońcem.

W ten czarowny świąteczny czas
Kolędo Polska, Zjednaj nas!
Boże święte dzieciątko małe

Kolędą połączy społeczeństwo całe.

Kolędo! Przeniknij w nasze śpiewanie
Przy choince i ławie ze sianem
Jezusek sobą poświęci strawy

Wszystkie z nakrytej białej ławy.

Niech Świat się na chwile zamieni
W planetę dobroci co kolorami się mieni
Gwiazda Betlejemska z Orłem Białym

Rozniesie kolędę po świecie całym.

Brzmij kolędo anielskimi trąbami
Zaśpiewamy razem z Wami
Wspomoże nas Boże wojsko

Zaśpiewajmy kolędę! Naszą Polską! 

RyWal
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XX Biesiada Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie

11listopada 1918 roku po 123 latach
niewoli Polska odzyskała niepo-

dległość. Po latach rozbiorów, dokona-
nych przez Austrię, Prusy i Rosję 
w latach 1772-1795, powstaniach naro-
dowych, zmaganiach na różnych fron-
tach, Polacy, dzięki niezłomności,
patriotyzmowi i bohaterstwu wywal-
czyli wolność. 
Rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę coraz wyraźniej wpisuje
się w świąteczny kalendarz Polaków. 
Z pewnością w każdej miejscowości na-
szej gminy pojawiły się akcenty patrio-
tyczne, chociażby w postaci biało-
czerwonych flag wywieszanych przy
urzędach, szkołach czy domach prywat-
nych. 
Mieszkańcy Gminy Mała Wieś spotkali
się 10 listopada w świetlicy wiejskiej 
w Węgrzynowie na imprezie środowi-
skowej, zwanej Biesiadą Pieśni Patrio-
tycznej by wspólnie uczcić odzyskanie
przez Polskę Niepodległości. Biesiada
Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie
zorganizowana została już po raz XX 
i ciągle cieszy się zainteresowaniem
społeczności lokalnej.  Formuła spotkań
jest podobna: część artystyczna w wy-
konaniu dzieci i młodzieży, referat his-
toryczny, wspólne śpiewanie pieśni

patriotycznych i piosenek ludowych. 
W przerwie, jak na biesiadę przystało,
kawa, herbata, ciasto... I rozmowy,
wspomnienia, refleksje… Starsi, młodzi,
dzieci i młodzież…wszyscy razem.
W tym roku program artystyczny zapre-
zentowali Przedszkolaki z Samorządo-
wego Przedszkola w Małej Wsi,
Gimnazjaliści z Małej Wsi, Zuchy 
z Gromady Zuchowej "Jędrusie" i Har-
cerze z 64 Artystycznej Drużyny Har-
cerskiej ,,Zośka i Alek” Hufca ZHP
"Mazowsze" z Małej Wsi oraz po raz
pierwszy Chór ze Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi oraz Zespół wokalno-mu-
zyczny PROMYK z Wyszogrodu. 
W bieżącym roku przypada 150 rocz-

nica urodzin Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, w związku z czym  kadra nau-
czycielska z Niepublicznej  Szkoły
Podstawowej w Orszymowie przygoto-
wała z tej okazji stosowny temat prelek-
cji historycznej pn. ”Józef Piłsudski
-Marszałek Stulecia”.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycz-
nych poprowadziła Pani Anna Sad-
kowska, a Prezes Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi od-
czytał autorski wiersz patriotyczny.
Organizatorami spotkania był Wójt
Gminy Mała Wieś, Gminne Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi,  oraz
sołectwo Węgrzynowo.

E.G.

Operacja Rajd Niepodległości

11listopada odbyły  się bardzo nie-
typowe obchody Odzyskania

przez Polskę Niepodległości. 
Powiat Płocki, Groszek OFF ROAD,
Gminy: Mała Wieś, Bodzanów, Bul-
kowo, Radzanowo i Wyszogród posta-
nowiły zorganizować w tym roku
wspólne obchody Święta Niepodległo-
ści, organizując samochodowy „Rajd
Niepodległości”.
Operacja Rajd Niepodległości rozpo-
częła się już o 7 rano, a warunkiem
uczestnictwa w niej był właściwie wy-
łącznie sprawny samochód, którym
mogła jechać cała rodzina, przyjaciele
czy znajomi. Auto musiało pokonać kil-
kadziesiąt kilometrów przez gminy 
Bodzanów, Bulkowo, Małą Wieś, 
Radzanowo i Wyszogród. Podczas prze-
mierzania trasy rajdu, uczestnicy odwie-

dzali miejsca pamięci związane z wal-
kami o niepodległość i historią regionu. 
Gospodarzami spotkania była Gmina
Bodzanów i to właśnie u nich odbył się
wieczorny finał imprezy, podczas któ-

rego wszyscy organizatorzy i uczestnicy
spotkania , wspólnie złożyli kwiaty i za-
palili pamiątkowe lampiony na Pomniku
Niepodległości w Bodzanowie.

E.G.

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada

zdj. z archiwum własnego OFF ROAD

Grudzień 2017

str. 3



XIX Dni Gminy Mała Wieś

8, 9 i 10 września, po raz XIX świę-
towaliśmy Dni Naszej Gminy. Te-
goroczne „Dni Gminy Mała Wieś”

były bez wątpienia bardzo wyjątkowe, 
a to ze względu chociażby by na po-
godę, która na kilka dni przed nie była
obiecująca. Jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki, wraz rozpoczęciem
naszego święta w piątek na niebie znik-
nęły deszczowe chmury i pojawiło się
przepiękne słońce, które pozostało 
z nami, aż do końca w niedziele.
Jak każdego roku, tegoroczna edycja
Dni Gminy Mała Wieś, rozpoczęła się
piątkowym popołudniem w Gminnym
Centrum Kultury MultiOsada. Spotka-
nie rozpoczął Spektakl Aktorów Teatru
Płockiego „Na Wiśle Śpiewają Oryle”
nawiązujący do pieśni flisaków zajmu-
jących się dawniej rzecznym spławem
towarów.
Było to widowisko, które w sposób po-
etycki i z dużą nostalgią opowiedziało
nam o historii rzeki WISŁY, która 
na przestrzeni wieków była szlakiem że-
glownym, aortą Polski, dzięki której
rosła ona w potęgę. Była to bardzo wy-
jątkowa opowieść poświęcona ludziom,
którzy od wieków byli związani z Wisłą.
Podczas całego spotkania można było
również obejrzeć wystawę z zasobów
Towarzystwa Przyjaciół Płocka „Ludzie
i statki. Historia Płocka Wisłą pisana”.
Po bardzo emocjonującym spektaklu
Teatralnym, Harcerze i Zuchy z 64 Ar-
tystycznej Drużyny Harcerskiej ,,Zośka
i Alek” Hufca ZHP "Mazowsze" działa-
jącej przy GCK MultiOsada w Małej
Wsi zaprosili wszystkich obecnych
gości do wspólnego śpiewania przy
ognisku.
Drugi dzień Dni Gminy Mała Wieś, roz-
począł IV Bieg Terenowy na 5 km dla
dorosłych, po którym odbyły się XIX
Uliczne Biegi Zdrowia dla najmłod-
szych, w których udział wzięły dzieci 
i młodzież z terenu Gminy Mała Wieś
oraz po raz pierwszy licealiści z Zespołu
Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogro-
dzie. Serdecznie dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w organizacje biegów.
Dla wszystkich dzieci, które zechciały
odwiedzić to wydarzenie wystąpiło Stu-
dio Artystyczno-Edukacyjne Bąbel
Ziombel, proponując wspólne gry i za-
bawy. Bardzo dużym zainteresowaniem 

najmłodszych cieszyła się również 
zabawa z „Nie z tej Ziemi” z Dj Sprę-
żynką, który porwał do tańca nie tylko
dzieci ale również ich rodziców.
Biblioteka Publiczna wyszła tego dnia
również z propozycja książki używanej
a Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych przygotowała
konkursy profilaktyczne. 
Tradycyjnie już, w sobotę na naszym
boisku pojawiły się również motocykle
i samochody zabytkowe, było ich tak
dużo, że nie w sposób było wszystkich
zliczyć. BURAK RALLY jest nieza-
wodne i jak każdego roku przyciąga
ogromna ilość miłośników motoryzacji. 
O godzinie 18.00 odbył się koncert, 
zespołu BAYERA, po którym o godzi-
nie 19.45 wystąpił Zespół KORDIAN,
który przeniósł góralski klimat do Małej
Wsi, zarażając wszystkich przybyłych
gości góralskim poczuciem humoru. 
Przy dźwiękach muzyki disco polo,
nasze boisko stało się jednym wielki
parkietem do tańca, trudno było o wolne
miejsce. „Wszystko mija bez powrot-
nie…”, dlatego też zabawa taneczna 
z Dj. Cioskiem trwała do bardzo póź-
nych godzin nocnych.
Punktem kulminacyjnym trzydniowego
wydarzenia było jednak niedzielne
Święto Plonów. Rozpoczęło się ono
Mszą Świętą Polową na boisku szkol-
nym w Małej Wsi po której nastąpiły
oficjalne uroczystości w tym: obrzęd do-
żynkowy w wykonaniu Zespółu Ludo-
wego Grzybowianki, który od 30 lat
promuje muzykę i sztukę ludową po-
przez swoją działalność artystyczną;
Koncert Orkiestry Dętej z Rębowa; pre-

zentacja wieńców dożynkowych oraz
dzielenie chlebem przez Gospodarzy
Gminy i Starostów tegorocznych Doży-
nek. 
Zaszczytna rolę Gospodarzy pełnili
przedstawiciele naszej Gminy, Wójt
Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojna-
rowski wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Mała Wieś Panem Włodzimie-
rzem Jeznachem.  
Starościną tegorocznych Dożynek była
Pani Agnieszka Socińska, która wraz z
mężem Andrzejem prowadzi gospodar-
stwo rolne w miejscowości Nowe Gałki.
Produkcja roślinna Państwa Socińskich
wraz z dzierżawami prowadzona jest na
powierzchni 45 ha.  Gospodarstwo jest
w pełni zmechanizowane i dostosowane
do prowadzonego drugiego kierunku
produkcji, jakim jest hodowla bydła
opasowego.  Mimo natłoku prac i obo-
wiązków znajduje również czas na pracę
społeczną. W latach 2011-2015 pełniła
funkcję Sołtys Wsi a od 2012 roku do
chwili obecnej pełni funkcje Prezesa
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
MALWA. Starostą Dożynek był Pan
Zbigniew Popiołek, który wraz z żoną
Barbarą prowadzi gospodarstwo rolne w
miejscowości Orszymowo. Dzięki nieu-
stannemu zwiększaniu areału oraz dzie-
rżawom w tej chwili produkcję roślinną
prowadzą na pow. ok 60 ha. W uprawie
dominują zasiewy, pszenżyta, jęczmie-
nia, rzepaku, kukurydzy oraz pszenicy.
Poza szeroką produkcją roślinną w gos-
podarstwie prowadzona jest również
produkcja mleka, hodowla trzody
chlewnej i bydła opasowego.
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Świeto plonów to jedno z najważniej-
szych dla rolników wydarzeń w roku, to
czas radości i odpoczynku. To również
przypomnienie o tym, że dzięki trudowi
ich pracy codziennie trafia na stoły nasz
polski chleb. Wójt Gminy Mała Wieś,
podczas symbolicznego dzielenia sie
chlebem podziękował rolnikom za ich
trud, wytrwałość i ciężką pracę.
Podczas uroczystości wręczone zostały
również medale  „Zasłużony dla Po-
wiatu Płockiego” w trzech obszarach:
-w obszarze działalności społecznej Sto-
warzyszeniu Kobiet Wiejskich Malwa, 
- w obszarze działalności kulturalno–
oświatowej i sportowej  Stowarzyszeniu
Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic,
- oraz w obszarze działalności gospodar-
czej dla: Banku Spółdzielczego w Małej
Wsi i PPHU Młyn Wilkanowo.
Dni Gminy Mała Wieś to również czas
rozstrzygnięcia konkursów na logo
gminy Mała Wieś oraz konkursu foto-
graficznego pn. ,,Wisła w obiektywie” 
Po oficjalnej części Dożynek, odbył się
„Rodzinny Konkurs Wiedzy o Gminie”,
gdzie na uczestników czekały bardzo at-
rakcyjne nagrody. 
Kolejnym punktem programu, był kon-
cert gwiazdy polskiej muzyki Pani Kry-
styny Giżowskiej, która swoją
profesjonalną karierę zaczęła w latach
70., występując w zespołach wojsko-
wych jako solistka. Samodzielną drogę
na estradzie rozpoczęła w 1976 roku.,

gdzie z roku na rok stawała się gwiazdą
największego formatu. Nagrywała płyty,
programy i piosenki we wszystkich sta-
cjach radiowych i telewizyjnych. Znana
z muzykalności połączonej z naturalno-
ścią w śpiewaniu i poruszaniu się na sce-
nie. Repertuar jej piosenek jest bardzo
różnorodny. Niektóre z nich – jak „Złote
obrączki”, „Przeżyłam z tobą tyle lat”
czy „Nie było ciebie tyle lat” – pobiły
rekordy popularności. Można to było za-
uważyć również podczas koncertu u nas,
wraz z Panią Krystyną śpiewały wszyst-
kie pokolenia naszych mieszkańców.
Po koncercie naszej Gwiazdy wieczoru
wystąpiła Grupa Atystyczna działająca

od trzech lat przy Zespole Szkół im.
Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, za-
pewniając oprawę muzyczną wielu uro-
czystości odbywających się nie tylko na
terenie szkoły, ale również w środo-
wisku lokalnym. XIX Dni Gminy Mała
Wieś zakończył występ Lokalnego ze-
społu ANDRE. Koncerty i konkursy nie
były oczywiście jedynymi atrakcjami.
Na odwiedzających nas gości, czekały
stoły regionalne, stoły lokalnego ręko-
dzieła, stoiska jarmarkowe, wesołe
miasteczko, stoiska promocyjne, Foto-
budka i wiele innych atrakcji.

E.G.

Laureaci konkursów 

10października br. w  Zespóle
Szkół im. Jana Śniadeckiego 

w Wyszogrodzie już po raz czwarty od-
były się obchody Dnia Chleba. Jednym
z głównych punktów tej wyjątkowej
uroczystości były dwa konkursy: „Naj-
smaczniejszy chleb wypiekany na za-
kwasie” oraz konkurs pt. „Wiersz 
o chlebie”. W/w konkursach udział
wzięli  również nasi mieszkańcy, 
zajmując zaszczytne III i I miejsca.
W konkursie na „Najsmaczniejszy chleb
wypiekany na zakwasie” III miejsce
przyznane zostało Stowarzyszeniu Roz-
woju Wsi Orszymowo i Okolic, 
a w  konkursie pt. „Wiersz o chlebie”
przyznano trzy pierwsze miejsca, z któ-
rych dwa należały do mieszkańców na-
szje gminy pani Halina Nowacka i pan
a Waldemara Rypińskiego. Zwycięzcom
serdecznie gratulujemy.   E.G.

Laureaci konkursu pn. „Logo Gminy Mała Wieś”
zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada

zdj. z archiwum własnego Zespołu Szkół im. J. Sniadeckiego w Wyszogrodzie
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1. Sołectwo Nakwasin
Nazwa zadania: Utwardzenie drogi
gminnej na dz. ewid. Nr 170 w obrębie
sołectwa Nakwasin 17.695,98 zł
2. Sołectwo Brody Duże 
Nazwa zadania: Remont strażnicy OSP
w Brodach Dużych – 15.068,63 zł
3.Sołectwo Chylin
Nazwa zadania: Remont świetlicy wiej-
skiej w Chylinie -15.000,00 zł; Zakup
wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Chylinie -6.559,73 zł
4.Sołectwo Dzierżanowo
Nazwa zadania: Adaptacja budynku 
po byłej zlewni mleka w Dzierżanowie
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską
oraz dobudowa pomieszczenia gospo-
darczeg – 10.014,23 zł; Remont dróg
gminnych  na dz. ew. nr 6, 1 oraz nr 31-
nawiezienie żwirem – 10.000,00 zł
5. Sołectwo Kiełtyki
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej
na dz.nr ew. 63 w obrębie geodezyjnym
wsi Kiełtyki -14.604,98 zł
6. Sołectwo Lasocin
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej
na dz. ew. Nr 94 w obrębie sołectwa La-
socin – 14.604,98 zł
7. Sołectwo Liwin
Nazwa zadania: Utwardzenie pobocza
wzdłuż drogi gminnej nr 290802 Świę-
cice Stare – Liwin -11.938,99 zł
8. Sołectwo Mała Wieś
Nazwa zadania: Zakup lekkiego samo-
chodu dla OSP Mała Wieś -38.637,50 zł
9. Sołectwo Niździn
Nazwa zadania: Remont budynku staż-
nicy OSP w Małej Wsi – 5.000,00 zł;
Remont garażu OSP przy SUR Mała
Wieś -1.691,40 zł; Remont drogi 
gminnej na dz. ew. nr 122 i 129 –
10.000,00 zł
10. Sołectwo Nowe Arciszewo
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej
na dz. ew. nr 10 – 9.891,20 zł
11. Sołectwo Nowe Gałki
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych
- droga gminna G-15 oraz na dz. ew. nr
66 i 27 – 15.000,00 zł; Zakup sprzętu
sportowego dla potrzeb Szkoły Podsta-
wowej w Małej Wsi -377,73 zł
12. Sołectwo Orszymowo 
Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiej-
skiej w Orszymowie – 19.859,68 zł
13. Sołectwo Perki
Nazwa zadania: Wyjazd integracyjny

mieszkańców wsi Perki z okazji Dnia
Kobiet – 10.000,00 zł; Odnowienie po-
mieszczenia garażowego oraz maga-
zynu Ochotniczej Straży Pożarnej SUR
Mała Wieś -2.000,00zł;  Wyposażenie
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi-
1639,04 zł
14. Sołectwo Podgórze
Nazwa zadania: Remont strażnicy OSP
Podgórze- 14.334,51 zł
15. Sołectwo Podgórze Parcele
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej
położonej na dz. Nr 234- 3.802,74 zł
Zakup pomocy naukowych dla Szkoły
Podstawowej w Podgórzu-  12.000,00 zł
16. Sołectwo Stare Arciszewo
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych
w Starym Arciszewie na dz. ew. nr 82,
99, 19, 69 nawiezienie tłuczniem –
10.857,14 zł
17. Sołectwo Stare Gałki
Nazwa zadania: Remont (żwirowanie)
drogi będącej w posiadaniu gminy nr
ewid. działki 135 w miejscowości Stare
Gałki na odcinku 700m – 6.000,00 zł;
Zakup sprzętu bojowego ratowniczo-
gaśniczego dla potrzeb OSP w Starych
Gałkach – 8.489,06 zł
18. Sołectwo Stare Święcice 
Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej- 1.029,99 zł; Zakup
materiałów na wykonanie ogrodzenia
wokół świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach – 2.000,00 zł; Budowa al-
tany przy świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach – 11.000,00 zł; Zakup
sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi – 1.000,00 zł
19. Sołectwo Nowe Święcice 

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej  - 673,10 zł
Odtworzenie rowów przy drodze gmin-
nej 290801W oraz wykonanie zjazdów
– 11.000,00 zł; Zakup sprzętu sporto-
wego dla potrzeb Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi – 1.000,00 zł
20. Sołectwo Węgrzynowo 
Nazwa zadania: Dobudowa pomieszcze-
nia gospodarczego przy świetlicy w
Węgrzynowie etap II – 20.000,00 zł; 
Remont strażnicy OSP SUR Mała Wieś
– 2.000,00 zł; Zakup sprzętu strażac-
kiego dla OSP SUR Mała Wieś-
1.646,15 zł
21. Sołectwo Wilkanowo
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych
wymiana przepustów na dz. ew. nr 101
i 196 – 8.000,00 zł; Remont drogi gmin-
nej na dz. ew. nr 72 – 8.498,21
22. Sołectwo Zakrzewo Kościelne
Nazwa zadania: Doposażenie OSP 
w Zakrzewie Kościelnym poprzez
zakup sprzętu bojowego, ratowniczo-
gaśniczego poprawiającego bezpieczeń-
stwo – 20.516,51 zł
23. Sołectwo Borzeń
Nazwa zadania : Remont drogi gminnej
nr 290821W relacji Wilkanowo-Borzeń-
Arciszewo Stare na odcinku około 1km
Borzeń-Arciszewo Stare kontynuacja
zadania z 2017r. – 13.677,68 zł
24. Sołectwo Główczyn
Nazwa zadania: Odtworzenie rowów
przy drodze gminnej na dz. ew. nr 158 
i nr ew. 210- 14.686,83 zł; Zakup
sprzętu sportowego dla potrzeb Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi- 1.000,00 zł.

W.D. 
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Informacja o wysokości stawek podatków
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Radni Gminy podjęli uchwały w
sprawie ustalenia wysokości sta-

wek podatków na terenie Gminy Mała
Wieś na 2018 r. Wysokość ustalonych
stawek podatków nie ulega podwyższe-
niu i pozostaje na poziomie stawek
obowiązujących na 2017 r i przedsta-
wia się następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha fi-
zycznego wynosi 125 zł z 1 ha przeli-
czeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha fizycz-
nego wynosi 250 zł. z 1 ha fizycznego.
Podatek leśny z 1 ha fizycznego wynosi 
43,35 zł.
Podatek od nieruchomości:
1)Od gruntów:

a)związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 0,84 zł od 1m2 po-
wierzchni,
b)pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez
organizacje 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 działal-
ności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej

– 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,
c)zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 8,76 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 
1m2 powierzchni użytkowej (przyjęto
górną granicę wyznaczoną przez usta-
wodawcę),
e)pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 6,00
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

A.Z.

Opłaty za wodę i ścieki w 2018 roku nie ulegają zmianie

Rada Gminy Mała Wieś w dniu 30
listopada 2017 r. podjęła uchwałę

dotyczącą zatwierdzenia taryf za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
Taryfy będą obowiązywać od dnia 
1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia
2018 roku. Odczyty wodomierzy będą
dokonywane sześć razy w roku, czyli co
2 miesiące.
Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki nie
zostały zmienione, pozostały na dotych-
czasowym poziomie.
Dla mieszkańców Gminy Mała Wieś 

w gospodarstwach domowych , indywi-
dualnych - 2,16 zł brutto za 1 m³ wody.
Dla pozostałych odbiorców- 3,24 zł
brutto za 1 m³ wody. 
Dla odbiorców hurtowych- 4,32 zł
brutto za 1 m³.
Na dotychczasowym poziomie pozos-
taje miesięczna opłata abonamentowa za
1 wodomierz- jeden punkt dostarczenia
wody do odbiorcy, czyli 1,62 zł brutto
za 1 miesiąc.
Za odprowadzanie ścieków: 
-dla gospodarstw domowych- indywi-
dualnych 5,40 zł brutto za 1 m³ ście-

ków;
-dla pozostałych odbiorców- 8,13 zł
brutto za 1m³ ścieków.
Z terenów nieskanalizowanych gminy
mieszkańcy mogą dostarczać ścieki do
punktu zlewnego Oczyszczalni Ścieków
w Małej Wsi i wtedy opłata będzie wy-
nosić 5,40 zł brutto za 1m³. natomiast
ścieki odbierane z terenów nieskanalizo-
wanych przez Urząd Gminy będą kosz-
tować 15,12 zł brutto za 1m³ ścieków,
czyli duża szambiarka gminna (7 m³)
będzie kosztować 105,84 zł brutto.

S.K.

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mała Wieś

Wdniu 18 sierpnia 2017r. Wój-
towie partnerskich gmin
wraz z Marszałkiem Woje-

wództwa Mazowieckiego podpisali
umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Rozwój OZE w gminach wiejskich po-
przez budowę instalacji odnawialnych
źródeł energii” 
Partnerzy: Gmina Mała Wieś, Gmina
Załuski, Gmina Gozdowo, Gmina Ro-
ściszewo, Gmina Kuczbork-Osada 
i Gmina Zawidz
Całkowita wartość projektu: 11 794
324,00 zł
Kwota dofinansowanie: 8 235 526,39 zł
Planowany termin rozliczenia projektu:
IV kwartał 2018r. E.K.
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Lider Polskiej Dystrybucji 

We wrześniu 2017 roku Grupya
Azoty przekazała uczniom szkół

podstawowych z terenu naszej Gminy
100 sztuk wyprawek szkolnych. Nasza
Gmina została zakwalifikowana do
udziału w prowadzonej przez Grupę
Azoty lidera w branży nawozowej  
w Polsce akcji edukacyjno-promocyjnej
,,Lider Polskiej Dystrybucji”. Organizo-
wana przez Grupę Azoty akcja ma na
celu wsparcie wiejskich placówek edu-
kacyjnych oraz ich uczniów z regionów
bezpośredniego działania partnerów
handlowych Grypy Azoty.W skład wy-
prawki weszła teczka z rączką  i min.
kamizelka odblaskowa, kredki. Wszyst-
kie artykuły zostały oznakowane animo-
wanymi postaciami Grupaków. 
Wyprawki zostały wręczone uczniom 
w dniu 5 września 2017 roku przez

Wójta Gminy Zygmunta Wojnarow-
skiego w obecności przedstawiciela
firmy  Pawła Pokorskiego właściciela
firmy „AGRO-BUD” Paweł Pokorski,

Karolina Pokorska Spółka Jawna Ślep-
kowo Szlacheckie 23, 09-451 Radza-
nowo. J.N.

Gmina Mała Wieś rozpoczyna od
2018 roku  realizację programu

pn.„Program szczepień profilaktycznych
przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała
Wieś na lata 2018-2020” . Badania kli-
niczne, jak i instytucje takie jak WHO,
czy Polskie Towarzystwo Pediatryczne,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne,
Główny Inspektorat Sanitarny zalecają
szczepienia profilaktyczne przeciw wi-
rusowi HPV. 
Program polityki zdrowotnej pn.„Pro-
gram szczepień profilaktycznych prze-
ciw wirusowi HPV w Gminie Mała
Wieś na lata 2018-2020” ostał zaopinio-
wany pozytywnie przez Prezesa Agencji
Technologii Medycznych i Taryfikacji 
w Warszawie (opinia Prezesa Nr
98/2017 z dnia 26 maja 2017 roku ) oraz
przez Wojewodę Mazowieckiego 
w Warszawie (opinia Wojewody nr
WZ.II.960.6.24.2017 z dnia 18 lipca
2017 roku) oraz przyjęty w formie
uchwały na sierpniowej sesji Rady
Gminy Mała Wieś.
W ramach programu  objęte szczepie-
niami zostaną dziewczęta w wieku 
12 lat. Na spotkaniach uczestnicy za-
równo dziewczęta jak i chłopcy 
w wieku 12 lat oraz ich rodzice bądź
opiekunowie prawni zostaną zapoznani

z zasadami udziału w programie, ryzy-
kiem jakie niesie ze sobą zakażenie 
wirusem HPV, zasadami przeciwdziała-
nia zakażeniu oraz istotną profilaktyką,
prawie do nieskorzystania z udziału 
w programie (należy poinformować 
o skutkach jakie niesie przerwanie
szczepień tzn. brak pełnego uodpornie-
nia, a także możliwości wystąpienia
działań niepożądanych w trakcie trwania
cyklu szczepień), a także sposobie po-
stępowania  w przypadku powikłań po-
szczepiennych. 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 
i Polskie Towarzystwo Pediatryczne za-
leca szczepienie dziewcząt w wieku 
11-13 lat. Szczepienia będą wykony-
wane w Gabinecie Medycyny Szkolnej

przez personel medyczny posiadający
odpowiednie uprawnienia.
Na dzień opracowania niniejszego 
programu polityki zdrowotnej szczepie-
nia przeciwko wirusowi HPV nie 
są finansowane w ramach świadczeń
zdrowotnych ze środków publicznych.
Jak już wcześniej wspomniano zostały
zakwalifikowane zgodnie z Komunika-
tem Generalnego Inspektora Sanitar-
nego do szczepień zalecanych
niefinansowanych z środków Ministra
Zdrowia.
Program ten w latach 2018-2020 będzie
finansowany ze środków własnych
Gminy Mała Wieś a jego realizacja prze-
widuje możliwość długofalowej konty-
nuacji. J.N.

Pierwszy program polityki zdrowotnej w Gminie Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi



Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś

Na sierpniowej sesji Rada Gminy
Mała Wieś zdecydowała o przyję-

ciu Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Mło-
dzieży z terenu Gminy Mała Wieś 
i ustanowieniu Nagród Wójta Gminy
Mała Wieś.
Od nowego roku szkolnego 2017/2018

wybitnie uzdolnieni w nauce, sporcie
oraz dziedzinach artystycznych ucznio-
wie szkół podstawowych i gimnazjal-
nych będą mogli otrzymać Nagrodę
Wójta Gminy Mała Wieś.
Nagrodę otrzymają uczniowie zamiesz-
kali na terenie Gminy Mała Wieś, którzy
w roku szkolnym 2017/2018  uczęsz-
czali do szkoły podstawowej lub gim-
nazjum i spełnią jeden z poniższych
warunków:
1) uzyskają na świadectwie szkolnym
średnią ocen powyżej 5,01 oraz mini-
mum dobrą ocenę z zachowania;
2) zostaną laureatami lub  finalistami w
konkursach, zawodach  lub olimpiadach
na  szczeblu powiatowym o charakterze
naukowym, sportowym lub artystycz-
nym;
3) zostaną laureatami lub finalistami

konkursów i olimpiad na szczeblu wo-
jewódzkim o charakterze naukowym,
sportowym lub artystycznym;
4) zostaną laureatami lub finalistami
konkursów i olimpiad na szczeblu ogól-
nopolskim lub międzynarodowym o
charakterze naukowym, sportowym lub
artystycznym.
Nagrodę przyznaje Wójt Gminy Mała
Wieś jednorazowo  za osiągnięcia doko-
nane w okresie od 1 września do 31
sierpnia danego roku szkolnego.

Nagroda będzie miała charakter pie-
niężny. Wniosek o nagrodę w terminie
do 31 sierpnia każdego roku może zło-
żyć rodzic, prawny opiekun lub dyrektor
szkoły, dołączając do niego:
1) potwierdzoną za zgodność z orygina-
łem kopię świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej lub gimnazjum;
2) potwierdzone za zgodność z orygina-
łem kopie dokumentów potwierdzają-
cych osiągnięcia naukowe, sportowe,
artystyczne. J.N.

Projekt badawczy...

Gmina Mała Wieś rozpoczyna
wspólnie z Państwową Wyższą

Szkołą Zawodową w Płocku realizację
projektu badawczego: „Ocena zapotrze-
bowania na opiekę profesjonalną (sta-
cjonarna i domową) oraz nieprofesjo-
nalną seniorów (aktualnych i przy-
szłych) Gminy Mała Wieś w kontekście
ich wydolności funkcjonalnej”.Projekt
zakłada przeprowadzenie diagnozy lo-
kalnej społeczności Gminy Mała Wieś
pod kontem zapotrzebowania na opiekę
osób drugich w kontekście ich wydolno-
ści funkcjonalnej. W ramach projektu
przebadanych zostanie 200 mieszkań-
ców Gminy Mała Wieś w czterech prze-
działach wiekowych tj.: od 18-24 roku

życia - 50 osób , od 25-45 roku życia –
50 osób, od  46-65 roku życia- 50 osób
i od 65 roku życia – 50 osób) pod kon-
tem ich zapotrzebowania na opiekę pro-
fesjonalną(stacjonarną i domową) oraz
nieprofesjonalną seniorów (aktualnych 
i przyszłych). Badania przewidują prze-
prowadzenie badań w zakresie paramet-
rów życiowych (tętno, ciśnienie
tętnicze), budowy ciała (wskaźnik
WHR, BMI, zawartość tłuszczu i ewen-
tualnie innych elementów budulcowych
w organizmie), postawy ciała i stóp, ak-
tywności fizycznej wg metody PAQ,
stylu życia, wydolności funkcjonalnej,
samoopiekuńczej i samopielęgnacyjnej
z zachowaniem narzędzi standaryzowa-
nych (stopień odżywienia, badanie grzy-
bicy płytki paznokciowej oraz badanie
w kierunku deformacji i wzrastania
płytki paznokciowej, stopień wydolno-
ści samoopiekuńczej/samopielęgnacyj-
nej, ocena czynności życia codziennego,
ocena ryzyka odleżynowego, ocena
stopnia odleżyn, ocena geriatryczna). 
W ramach projektu badawczego Gmina

Mała Wieś otrzyma opracowanie będące
podsumowaniem realizacji projektu,
które będzie punktem wyjścia do wery-
fikacji długofalowej Strategii Rozwoju
Gminy Mała Wieś w  zakresie opieki
nad osobami starszymi i związanych 
z tym planów np. budowy infrastruk-
tury(domów dziennego pobytu typu  Se-
nior +), domów pomocy społecznej,
organizowania usług opiekuńczych i
opiekuńczo-leczniczych oraz rehabilita-
cyjnych i itp..
Każdy z mieszkańców, który zgłosi się
do projektu otrzyma bezpłatnie swoje
wyniki badań.
Badania przeprowadzą pracownicy nau-
kowi  Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Płocku Wydział Nauk 
o Zdrowiu w lokalu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Małej Wsi ul. Św. Maksymiliana
Kolbego 13 w Małej Wsi.

O rozpoczęciu rekrutacji osób do pro-
jektu będziemy informować w później-
szym terminie.

J.N.
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Boisko im.Rafała Kozickiego w Małej Wsi

WIII kwartale 2017r. zakończyła
się realizacji inwestycji pn.

„Przebudowa gminnego boiska spor-
towego im. Rafała Kozickiego 
w Małej Wsi”. 
W miejscu istniejącego boiska do piłki
nożnej powstał kompleks sportowy
obejmujący: boisko główne do gry 
w piłkę nożną (spełniające wymogi 
licencyjne Ligi Okręgowej), boisko
treningowe do gry w piłkę nożną oraz
boisko do gry w piłkę siatkową. 
Na realizację zadania Gmina Mała
Wieś otrzymała dofinansowanie ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Modernizacji In-
frastruktury Sportowej – Edycja
2016r. (Ministerstwo Sportu i Tury-
styki w Warszawie) w wysokości
267.900,00 zł.

E.K.
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Skierniewickie Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw 

Wsobotę – 16 września 2017r. -
sześćdziesięcioosobowa grupa

mieszkańców naszej gminy uczestni-
czyła w  wyjeździe do Skierniewic –
na Święto Kwiatów, Owoców i Wa-
rzyw. Była to największa plenerowa
impreza w Skierniewicach – 40 Skier-
niewickie Święto Kwiatów, Owoców
i Warzyw. Tegoroczne święto miało
charakter szczególny. W tym roku
przypadła 40 edycja imprezy, odbyły
się ponadto po raz 20 Targi Ogrodni-
czo-Rolne, a wszystko w czasie 
obchodzonego 560- lecia nadania
praw miejskich miastu Skierniewice.
Dlatego wszystkie główne atrakcje od-
były się w formacie XL. Święto trady-
cyjnie rozpoczęła barwna parada 
pod hasłem ,,Święto w wymiarze XL’’,
które przeszła ulicami Skierniewic.
Nie zabrakło pięknych dziewcząt ,
które powalczyły o tytuł ,, Kwiatu
Skierniewic 2017r. ’’.  Sporo atrakcji
czekało na gości  na organizowanych
po raz dwudziesty Targach Ogrodni-
czo-Rolnych, a na licznych wystawach
można było zachwycać się barwnymi

i wyjątkowymi  kompozycjami kwia-
towo-owocowo- warzywnymi. 
Na przybyłych gości czekały również
Targi Zdrowej Żywności, Ogrodniczy
Festiwal Najmłodszych czy Ogólno-
polski Festiwal Roślinożercy, który
poprowadził gość specjalny znany m.
in. z programów: Pytanie na śniadanie
czy Dzień Dobry TVN – Paweł 
Loroch.  Wszyscy uczestnicy zabawy
mieli możliwość nie tylko  skosztowa-
nia skierniewickich specjałów,  ale
również okazję do przyjrzenia się

przygotowaniu potraw z dużym udzia-
łem warzyw i owoców, promujących
zdrowy tryb życia i porozmawiania 
z kucharzami.
Szczególnym zainteresowaniem cie-
szyły się stoiska z kwiatami, bylinami,
krzewami ozdobnymi oraz rękodzie-
łem artystycznym. Wszyscy uczest-
nicy wyjazdu byli zadowoleni, a nasze
ogrody wypięknieją,  wzbogacając się
o piękne kwiaty i krzewy ozdobne.

D.Sz.

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

Boisko im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi – tak było

Boisko im. Rafała Kozickiego w Małej Wsi – tak jest

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi
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Doprowadzalnik Kępa Polska

Obecna sytuacja meteorologiczna
w kraju, występujące ulewne
opady deszczu głównie w jej

południowej części, przywracają w pa-
mięci mieszkańców zagrożenie powo-
dziowe jakie miało miejsce w roku
2010. Wprawdzie wówczas doszło 
do przerwania wałów po lewej stronie
Wisły, ale nikt nie wie co się stanie 
następnym razem. 
Na terenie gminy Małej Wsi zlokalizo-
wane jest obwałowanie Doliny 
Zakrzewo – Kępa Polska wraz z połą-
czonymi starorzeczami tworzącymi ciek
Doprowadzalnik Kępa Polska. Ciek ten
odprowadza wody zarówno z terenu 
doliny jak również wody infiltrujące
przez wały powodziowe do Pompowni
Przeciwpowodziowej Kępa Polska,
która przepompowuje je do Wisły. Nie-
stety w chwili obecnej ciek o nazwie
„Doprowadzalnik Kępa Polska” jest nie-
drożny. Ciek ten biegnie przez tereny
położone w dwóch gminach, w miejsco-
wościach: Kępa Polska w  gminie Bo-
dzanów i Zakrzewo w gminie Mała
Wieś. Podczas ulewnych deszczy oraz
wiosennych roztopów, przy zasilaniu
wodami infiltrującymi przez wały prze-
ciwpowodziowe Doliny Zakrzewo –
Kępa Polska, następuje podtapianie
gruntów, występowanie utrzymujących
się długotrwale podsiąków a także bez-
pośrednie zagrożenie budynków miesz-
kalnych w tym Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie. Sytuacja 
ta była powodem wielu interwencji
mieszkańców u administratora cieku tj.
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Warszawie Od-
dział w Płocku (WZMiUW), który 
w imieniu Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego zajmuje się utrzymaniem
przedmiotowego cieku. Niestety po-
dejmowane przez tę jednostkę próby
udrożnienia cieku nie przyniosły więk-
szych efektów, a postępujące wypłaca-
nie koryta rzeki Wisły powoduje
dodatkowe nasilenie zjawiska. 
Prowadzone w ostatnich latach na rzece
Wiśle przez RZGW prace pogłębiar-
skie/bagrownicze, również nie przyno-
szą większych efektów, gdyż wydobyty
grunt nadal jest pozostawiany w mię-
dzywalu rzeki Wisły. Mając na uwadze
powyższe, w celu zwiększenia ochrony
przeciwpowodziowej terenów przyleg-

łych do Doprowadzalnika Kępa Polska
oraz zapewnienia prawidłowego prze-
pływu wód i lodu, w roku 2012
WZMIUW w Warszawie zlecił wykona-
nie dokumentacji projektowej pn.: „Do-
prowadzalnik Kępa Polska –
przebudowa przekroju podłużnego i po-
przecznego koryta w km 0+000-3+700,
gm. Bodzanów i Mała Wieś“. We wrześ-
niu 2015 roku została wydana decyzja
zatwierdzająca projekt budowlany 
i udzielająca pozwolenia na budowę dla
w/w inwestycji. Mając wszystkie nie-
zbędne decyzje WZMIUW w Warsza-
wie rozpoczął procedurę dążącą do
zrealizowania w/w projektu.
Przedmiotem inwestycji jest zapewnie-
nie swobodnego odpływu wód z użyt-
ków rolnych oraz wód infiltracyjnych 
z korpusów wałów przeciwpowodzio-
wych Doliny Zakrzewo – Kępa Polska.
Ciek, poza odwodnieniem sąsiadujących
pól, zbiera i o prowadza wody infiltru-
jące przez wał przeciwpowodziowy
Wisły do pompowni Kępa Polska,
wobec czego jest on zasilany w sposób
ciągły i ma duże znaczenie dla ochrony
przeciwpowodziowej.
Zaprojektowane rozwiązania techniczne
obejmują przebudowę koryta cieku wraz 
z budowlami. W ramach projektu prze-
widziano odcinkowe wykonanie umoc-
nień dna i skarp cieku za pomocą kiszki
faszynowej, narzutu siatkowo-kamien-
nego oraz płyt ażurowych. Wszystkie
przepusty na cieku zostaną przebudo-
wane a wloty do nich zostaną wykonane 
w sposób utrudniający ich zabudowanie
przez bobry. Na odcinkach gdzie ewen-
tualne rozlewiska nie stanowią zagroże-
nia planuje się pozostawienie cieku 
w stanie istniejącym lub jedynie wypro-
filowanie koryta tak, aby był zapew-
niony przepływ nadmiaru wód powo-
dziowych. Zaproponowany sposób 
regulacji ma służyć jedynie odprowa-
dzeniu nadmiaru wód tj. głównie powo-
dziowych, stanowiących realne zagroże-
nie, ze zlewni natomiast wody opadowe
zostaną zatrzymane na rozlewiskach 
powstałych na odcinkach nieobjętych 
regulacją.   W zakres planowanej inwe-
stycji wchodzi: przebudowa istnieją-
cych przepustów i rozbiórka 
3 nieużytkowanych przepustów; wypro-
filowanie i ubezpieczenie doprowadzal-
nika odcinkowo w km 0+000 – 3+700;

wykonanie kładki dla pieszych; wyko-
nanie brodu. Podstawową funkcją pro-
jektowanego obiektu jest ochrona
terenów Gminy Bodzanów i Mała Wieś,
głównie zamieszkujących tę dolinę
mieszkańców oraz ich mienia i znajdu-
jących się tam upraw rolniczych i zabu-
dowań, przed wodami powodziowymi
rzeki Wisły oraz zapewnienie swobod-
nego odpływu wód z okolicznych tere-
nów. Należy podkreślić, że Dopro-
wadzalnik Kępa Polska stanowi jedyny
odbiornik wód z obszaru o powierzchni
około 1,2 tys. ha. Brak jego drożności
stwarza zagrożenie zalania pompowni,
Domu Pomocy Społecznej, OSP w Pod-
górzu i Zakrzewie Kościelnym a także
wielu innych budynków.
W oparciu o wykonane kalkulacje 
na podstawie „map ryzyka powodzio-
wego - negatywne konsekwencje dla
ludności oraz wartości potencjalnych
strat powodziowych” można ocenić wy-
stępujące ryzyko powodziowe na obsza-
rze objętym inwestycją zarówno 
w aspekcie finansowym, jak i bezpie-
czeństwa dla ludzi. W stanie obecnym
tj. bez rozbudowy istniejącego zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego wielkość
strat po powodzi występującej staty-
stycznie raz na 100 lat, może wynieść
nawet kilkanaście mln. złotych.
Przedmiotowe zadanie uwzględnione
zostało w zatwierdzonym przez Radę
Ministrów w dniu 26.08.2014r Master-
Planie (ID inwestycji: 3_1478_W) dla
obszaru dorzecza Wisły w załączniku 
nr 2 - Lista nr 1 Inwestycje, które nie
wpływaja negatywnie na osiągnięcie
dobrego stanu wód lub nie pogarszają
stanu wód.

WZMiUW Oddział w Płocku



Dożywianie Dzieci

Wwszystkich szkołach z te-
renu naszej gminy, 
a także w oddziale przed-

szkolnym Samorządowego Przed-
szkola mieszczącym się w Szkole
Podstawowej w Małej Wsi, w dniu 
5 września  rozpoczęło się dożywianie
dzieci. W roku szkolnym 2017/2018
ma ono formę jednego dania gorącego,
a dokładnie jest to drugie danie. 
Wykonawcą posiłków jest Fundacja
„Praca dla Niewidomych” Rolniczy
Zakład Aktywności Zawodowej dla
Niepełno- sprawnych Stanisławowo 9,
09-210 Drobin.
Aby pomoc w formie dożywiania
dzieci rodzina mogła otrzymać nieod-
płatnie należy zgłosić się do Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Małej Wsi. Pracownik socjalny 
po przeprowadzeniu rodzinnego wy-
wiadu środowiskowego ustali, czy 
rodzina spełnia kryteria do przyznania
pomocy, zwłaszcza kryterium docho-
dowe, które w odniesieniu do doży-
wiania wynosi 771 zł na osobę 
w rodzinie. Należy zaznaczyć, że 
w pomocy społecznej przy ustalaniu
dochodu rodziny nie wlicza się świad-

czenia wychowawczego, tzw. 500+. 
Obecnie około 100 dzieci korzysta 
z nieodpłatnych posiłków. Zgodnie 
z zawartą umową koszt jednego po-
siłku wynosi 3,89 zł. Środki finansowe
na dożywianie dzieci pochodzą w 60%
z dotacji z budżetu wojewody i w 40%
ze środków własnych gminy w ramach
realizacji „Programu pomoc państwa
w zakresie dożywiania”.

Istnieje również możliwość korzysta-
nia z dożywiania dzieci odpłatnie. 
Należy wówczas zgłosić się do dyrek-
tora placówki, do której uczęszcza
dziecko. Konieczne jest zawarcie 
indywidualnej umowy rodzica  z wy-
konawcą posiłków.

W.R.
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Dzienny Dom „Senior+”
Wdniu 10 września uczestnicy

Dziennego Domu Senior Plus 
z Małej Wsi brali udział w XIX Dniach
Gminy Mała Wieś,  na których prezen-
towali swoje  wyroby i prace na  dwóch
stoiskach. 
Na jednym ze stoisk Seniorzy  przedsta-
wili swoje rękodzieła wykonane w ra-
mach warsztatów artystycznych, które
prowadzi Pani Elżbieta Szymańska –
jedna z uczestniczek Domu, która swoją
pasją zaraża innych seniorów.  Prezen-
towane były różnego rodzaju kwiaty,
bukiety, wykonane z krepiny, bibuły,
pięknie zdobione słoje, butelki, kieliszki
metodą decoupagu, koszyczki wyko-
nane metodą origami, oraz ozdoby świą-
teczne wykonane metodą filcowania na
sucho, metodą timari, a także ozdoby
wykonane metodą szydełkową. 
Drugie stoisko obfitowało w potrawy 
regionalne wykonane także przez
uczestników w ramach  warsztatów,

gdzie można było skosztować  pysznych
krokietów z grzybami, pachnącego
świeżą pietruszką nadzionka, koloro-
wych szaszłyków, tradycyjnego chleba
ze smalcem i ogórkiem czy smacznych
wędliny.  Nie mogło zabraknąć również
przepysznych słodkich wypieków.

Nasze stoiska odwiedził  Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz  Radni
Powiatu Płockiego Apolinary Grusz-
czyński i  Jadwiga Milewska.

M.J.

zdj. z archiwum własnego  Dziennego Domu Senior+

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE



Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starych
Święcicach aktywnie spędzają

czas. Biorą udział w licznych wyjazdach
integracyjnych oraz wycieczkach.  
Odwiedzili płockie ZOO. Dla ogromnej
większości osób był to  pierwszy kon-
takt z dzikimi  i egzotycznymi zwierzę-
tami. Zwiedzili płocką  Starówkę,płynęli
statkiem po Wiśle oraz korzystali z pięk-
nej pogody nad zalewem Sobótka. Pod-
opieczni brali udział  w XI edycji Dni
Integracji i Aktywności Osób Niepeł-
nosprawnych w Płocku uczestnicząc 
w pikniku integracyjnym, na terenie zie-
lonych ogródków Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Płocku. 1 lipca Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Sta-
rych Święcicach wraz z DPS 
w Zakrzewie plótł wianki z polnych
kwiatów.  Uczestnicy wzięli udział 
w XXV Olimpiadzie Sportowej 
w Nowym Miszewie oraz w XXIV
Dniach Humoru i Satyry w Zakrzewie.
Imprezy uświetniały występy Pod-
opiecznych z różnych instytucji. Odbyły
się twórcze warsztaty plastyczne, lite-
rackie, plecionkarskie, oraz liczne gry 
i zabawy zręcznościowe.  Nie zabrakło
ich również na II Senioriadzie w Leśni-
czówce w Nowych Gałkach, Wystawie
Rękodzieła organizowanej przez Mul-

tiOsadę w Małej Wsi, oraz Dniach
Gminy Mała Wieś podczas których
Dom zaprezentował prace artystyczne
wykonane w ramach terapii zajęciowej,
natomiast pracownia gospodarstwa do-
mowego, przygotowała różnorodne
dania.
W ramach wolontariatu nasi Uczestnicy
pomogli w utworzeniu miejsca spotkań
„Święcickiej Ostoi”. Wraz z grupą nie-
formalną „Aktywni Razem” zamonto-
wali ławeczki i pomalowali ogrodowy
grill, oraz wyznaczyli miejsce na ogni-
sko.16 września ŚDS we współpracy 
z w/w grupą zorganizował Piknik 
Integracyjny „Pożegnanie Lata”. Jak na
piknik przystało w programie znalazło
się wspólne grillowanie, słodki poczęs-
tunek oraz konkursy z nagrodami. Mu-

zyczne atrakcje przygotował dla nas DJ.

Oprócz licznych wyjazdów i spotkań in-
tegracyjnych zadaniem ŚDS jest 
aktywizacja zawodowa naszych pod-
opiecznych. W terminie od 18 kwietnia
do 30 czerwca dwóch uczestników
wzięło udział w kursie komputerowym
z obszaru IC3, projekt o nazwie „Bądź
konkurencyjny – zdobądź kwalifikacje
komputerowe i językowe”.  24 lipca
przystąpili do trudnego egzaminu 
i otrzymali oficjalne certyfikaty ukoń-
czenia kursu.
Dziękujemy organizatorom imprez 
za wszystkie zaproszenia a także wolon-
tariuszom i lokalnym stowarzyszeniom
za aktywną i owocną współpracę.    

A.M.

zdj. z archiwum własnego ŚDS
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Projekt grupy nieformalnej „Aktywni Razem”

Grupa nieformalna „Aktywni
Razem” złożona jest z miesz-
kańców i sympatyków Startych

i Nowych Święcic. W czerwcu 2017r
przystąpiła do realizacji projektu, dzięki
któremu stworzono miejsca spotkań lo-
kalnej społeczności "Święcicka Ostoja".
W tym celu zaadaptowano przestrzeń
znajdującą się przy budynku Świetlicy
Wiejskiej oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starych Święcicach.
Dawniej mieściła się tu szkoła podsta-
wowa, która została zamknięta. Przez
kilka lat, było to miejsce zaniedbane. 
Od roku 2016 pracownicy oraz Uczest-
nicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Starych Święcicach próbują
przywrócić estetykę terenu i zachęcić
mieszkańców do współpracy. Głównym
celem projektu jest  integracja społecz-

ności poprzez aktywne spędzanie czasu
wolnego.  16 września odbył się piknik
integracyjny  „Pożegnanie lata” połą-
czony z  I Turniejem Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Mała Wieś. 
Na piknik przybyli okoliczni miesz-
kańcy, Wójt Gminy Mała Wieś, Radni
Gminy, Uczestnicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starych Święci-
cach i ich rodziny, Podopieczni WTZ 
w Zakrzewie, Harcerze ADH „Zośka 
i Alek ”oraz zainteresowani zawodnicy
biorący udział w turnieju. Stowarzysze-
nie Kobiet Wiejskich „Malwa” przygo-
towało potrawy z grilla, Panie 
ze Stowarzyszenia „Barwne Maki” po-
prowadziły warsztaty tworzenia kwia-
tów z bibuły.   Projekt został
dofinansowany ze środków Programu
„Działaj Lokalnie”, Polsko-Amerykań-

skiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Ośrodka DL Fundacji
„FLZP Młodzi Razem”, Powiatu Płoc-
kiego oraz Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Starych Święcicach. Nagrody
ufundowała Gmina Mała Wieś.
Wszystkim którzy wspomagali Grupę 
w zorganizowaniu pikniku składamy
serdeczne podziękowania.       A.M.

zdj. z archiwum własnego ŚDS



Ostatnie pół roku w MultiOsadzie to
czas intensywnej pracy, w którą

włożyliśmy ogrom serca i zaangażowa-
nia. Lato w Centrum Kultury to czas
spotkań, warsztatów, koncertów, wyjaz-
dów, imprez plenerowych jak również
czas intensywnych przygotowań do XIX
Dni Gminy Mała Wieś. Za nami m.in.
Wianki w Zakrzewie, Turniej Piłki Pla-
żowej w Dzierżanowie, piknik z okazji
Dnia Dziecka, wakacyjne spotkania,
warsztaty i wyjazdy  dla dzieci i mło-
dzieży, obchody 73 Rocznicy Wybuchu
Powstania Warszawskiego, Wystawa
Rękodzieła Lokalnego, Senioriada, 
wyjazd nad morze i w góry, spotkanie 
z Mistrzem Polski i Europy w Footbag,
koncert grupy Megitza Trio, Rajdy Ro-
werowe, Biesiada Pieśni Patriotycznej 
w Węgrzynowie, spotkania autorskie,
konkursy tematyczne oraz cała masa in-
nych „drobnych” działań, które ku na-
szej uciesze zauważają tez inni.  Bardzo
dużym zaskoczeniem i równocześnie
wyróżnieniem dla nas, była wizyta
Dziennikarzy telewizji TVP Kultura,
którzy zauważyli nasze działania i zapo-
wiedzieli się z wizytą w celu nagrania
reportażu o naszej „Osadzie”. Reportaż
nagrany został podczas plenerowego,
wyjątkowego koncertu Zakopiańskiej
grupy „Megitza Trio”, który odbył się
22 lipca. Zakopiańczycy podbili serca
publiczności, zaśpiewali historie o spra-
wach ludzkich, z dystansem i poczuciem
humoru. Do dziś z sentymentem wspo-
minamy, wirtuozowski akordeon w ru-
muńskim stylu, trzy harmonijnie zgrane
głosy, prześliczną wiolonczelistkę i ele-
ktro-transowe bity. Używając tradycyj-
nych instrumentów oraz elektronicznych
gadżetów, sprawili, że ich muzyka była
przystępna dla każdego i została 
w naszych sercach na bardzo długo. 
W okresie wakacyjnym staraliśmy się
przedstawić ofertę spędzenia czasu wol-
nego zarówno dla dzieci jak i dorosłych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cie-
szyły się zorganizowane wycieczki. 
W sierpniu wybraliśmy się 80 osobową
grupą nad morze do miejscowości
Stegna, a jesienią odwiedziliśmy nasze
piękne Polskie Tatry. Wyjazd w góry był
na tyle wyjątkowy, że część uczestni-
ków wyjazdu pierwszy raz w życiu
miało okazje zobaczyć góry, było to dla
nich ogromne przeżycie. 

Jesień w MultiOsadzie to czas remon-
tów…to dla Państwa chcemy cały czas
poprawiać i upiększać Centrum Kultury.
Zależy nam, żeby zarówno dzieci jak 
i dorośli z przyjemnością spędzali z
nami czas. Staramy się, tak planować
spotkania i zadania,  aby każdy mógł
znaleźć cos dla siebie. W miarę posiada-
nych środków systematycznie wycho-
dzimy z nowymi propozycjami dla
Państwa. Wprowadziliśmy do Gmin-
nego Centrum Kultury program zajęć
stałych, do których należą: zajęcia z ję-
zyka angielskiego, nauka gry na keybo-
ardzie, nauka gry na gitarze oraz zajęcia
Fitness. Zajęcia z języka angielskiego
odbywają się w poniedziałki z podzia-
łem na trzy grupy wiekowe. Wtorki, 
to dzień nauki gry na gitarze. Uczestni-
kami zajęć są dzieci i młodzież, ale za-
praszamy również dorosłych, którzy
chcieliby spróbować…spełnić swoje
młodzieńcze marzenie. Mamy już
pierwsze chętne osoby i czekamy na
skompletowanie się grupy. Na naukę gry
na gitarze nigdy nie jest za późno,
otwiera często drogę do nowego spo-
sobu spędzania wolnego czasu- możecie
Państwo grać dla siebie w domowym
zaciszu, czy na spotkaniach z rodziną
lub znajomymi. Czwartki natomiast to
dzień nauki gry na instrumentach klawi-
szowych. Wtorki i czwartki to również
czas zajęć Fitness, podczas których
można się zdrowo zmęczyć pod okiem
profesjonalnej trenerki Pani Patrycji
Adamczyk. Wszystkie w/w działania
odbywają się popołudniami i wieczo-
rami, godziny spotkań zostały przysto-

sowane do uczestników.
Obecnie przygotowujemy się do wyjąt-
kowego koncertu kolęd, który odbędzie
się 17 grudnia w Kościele Parafialnym
w Orszymowie, na który serdecznie
Państwa zapraszamy!
Przed nami również 26 Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który
odbędzie się 14 stycznia. Już dziś zapra-
szamy wszystkich do udziału w koncer-
cie, który tradycyjnie odbędzie się na
hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Małej Wsi. Jesteśmy pełni nadziei, że
wspólnie z Państwem uda nam się pobić
rekord z ubiegłego roku! Pamiętajmy
jednak o jednym, że nie o bicie rekor-
dów tu chodzi, a o bycie z sobą i dla sie-
bie nawzajem!
Nie jesteśmy w stanie w kilku zdaniach
opisać działań, jakie w ostatnich kilku
miesiącach zostały przez nas przeprowa-
dzone. Zachęcamy Państwa do odwie-
dzania naszej strony internetowe
www.multiosada.pl oraz profili na Face-
book-u pod nazwą GCK i Gminne Cen-
trum Kultury MultiOsada, na których na
bieżąco zamieszczamy informacje i za-
proszenia do udziału w planowanych
działaniach oraz relacje z ich przebiegu.  
Nasze działania, możemy realizować
dzięki wsparciu i przychylności miesz-
kańców naszej Gminy. Dziękujemy
Wójtowi Gminy Mała Wieś, Referatowi
Gospodarki Komunalnej, Stowarzysze-
niom, Ochotniczym Strażom Pożarnym,
Szkołom, Jednostkom Organizacyjnym
Urzędu i Naszym Harcerzom.  Dzięku-
jemy, że jesteście z nami!

E.G. 
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Narodowe Czytanie w MultiOsadzie

Wdniu 2 września 2017 roku 
z udziałem Pary Prezydenckiej

w Ogrodzie Saskim w Warszawie od-
była się 6 edycja ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania, której celem
było nie tylko promowanie czytel-
nictwa, ale też wzmocnienie poczucia
tożsamości narodowej poprzez czyta-
nie najwybitniejszych dzieł literatury
polskiej. Akcja Narodowe Czytanie
organizowana jest przez Prezydenta
RP od 2012 roku. Została zainicjo-
wana wspólną lekturą „Pana Tadeu-
sza” Adama Mickiewicza. W 2013
roku w całej Polsce odbyło się czyta-
nie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas
następnych edycji przeczytano ko-
lejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewi-
cza, „Lalkę” Bolesława Prusa oraz
„Quo vadis”  Henryka Sienkiewicza.
Lekturą tegorocznej edycji jest „We-
sele” Stanisława Wyspiańskiego, które
wybrane zostało przez Polaków, pod-
czas głosowania internetowego.
„Wesele” Dramat w trzech aktach,
najsłynniejszy utwór Stanisława Wy-
spiańskiego, powstało na kanwie au-
tentycznego wydarzenia – wesela 
poety i dramaturga Lucjana Rydla 
z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką
z podkrakowskich Bronowic. Prapre-
miera sztuki odbyła się 16 marca 1901
roku w Teatrze Miejskim w Krakowie.
W tym samym roku w Krakowie 

Wesele zostało opublikowane po raz
pierwszy. Dramat Wyspiańskiego zos-
tał dotychczas przetłumaczony 
na ponad 10 języków. W języku pol-
skim ukazało się ponad 120 wydań
Wesela.
Po raz kolejny do akcji Narodowego
Czytania włączyło się również
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi.
27 września o godzinie 12.00 na „We-
sele” do MultiOsady przybyli nadzwy-
czajni goście, którzy w specjalnie
zaaranżowanej scenerii, czytali po-
szczególne sceny dramatu Wyspiań-
skiego.
Spotkanie rozpoczęła Pani Ewa Grze-
lak – dyrektor Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada, która po powita-
niu wszystkich zebranych odczytała
list Prezydenta RP, przedstawiła cel
akcji  oraz przybliżyła   historie po-
wstania „Wesela”.
W rolę Gospodarza wcielił się Wójt
Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Woj-
narowski, Proboszcz Parafii w Małej
Wsi Ksiądz Edward Kuzak odegrał
rolę Księdza, Radny Gminy Mała
Wieś Pan Stanisław Pielat to nasz
Dziennikarz, Radny Gminy Mała
Wieś Pan Albin Dynarek- Pan Młody,
Dyrektor Gimnazjum w Małej Wsi
Pani Jadwiga Milewska zaprezento-
wała postać Kliminy, Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej w Małej Wsi Pan
Andrzej Jeznach wcielił się w rolę
Czepca, Prezes Związku Emerytów 
i Rencistów w Małej Wsi Pan Walde-
mar Rypiński Poeta, Pan Krzysztof
Dębski-nauczyciel ze Szkoły Podsta-
wowej w Małej Wsi to nasz weselny
Ojciec, a uczniowie Gimnazjum 
w Małej Wsi, Zbigniew Durałek 
i Albert Kowalski przygotowani przez
Pani Izabelę Jeznach to Jasiek i Żyd.
W rolę Pani Młodej, Zosi, Radczyni 
i Rachel wcieliły się pracownice GCK
MultiOsada Panie: Paulina Stępka,
Mariola Kurowska, Monika-Rosińska
Araucz oraz Jolanta Miszczyńska.
Nasi aktorzy fantastycznie zaprezen-
towali wybrane sceny z aktu pierw-
szego  „Wesela”, bez wielkiej tremy
zmierzyli się z dziełem Wyspiańskiego
wywołując salwy śmiechu.
Po części artystycznej, w podziękowa-
niu za wspólnie spędzony czas Goście
zostali zaproszeni na przepyszny tort
weselny, który przygotowała miesz-
kanka naszej gminy.
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
składa podziękowania wszystkim
uczestnikom. Już dziś zapraszamy
wszystkich chętnych na kolejną edycję
wspólnego Narodowego Czytania  
w   2018 roku.

E.G
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 
w Małej Wsi

Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją, która ciągle kwitnie,

przyszłością, która bez przerwy się otwiera.
JAN PAWEŁ II

Rozpoczął się kolejny rok edukacji.
Dzieci wróciły do przedszkola wy-

poczęte i pełne sił na nowe wyzwania.
Starszaki z radością przekroczyły próg
placówki i szybko zaklimatyzowały się
w swoich grupach, natomiast maluszki
przez pierwsze dni poznawały przed-
szkole, kąciki, kolegów i oczywiście
swoje panie. Dzieci z niepokojem adop-
towały się do nowych warunków, jednak
w atmosferze bezpieczeństwa i radości
powoli pokonywały swoje lęki i słabo-
ści. Poprzez zabawę poznawały otocze-
nie przedszkola, nabywały nowe
umiejętności, aktywnie uczestniczyły 
w życiu przedszkola. Okres adaptacyjny
niezwykle ważny i trudny dla większo-
ści przedszkolaków zakończył się po-
myślnie. W naszej pracy tworzymy
bezpieczne warunki do wspólnej 
zabawy i nauki. Staramy się aby nasze
przedszkole było miejscem, w którym
najważniejsze jest szczęście dziecka 
i wzajemny szacunek. Dążymy do tego
by kojarzyło się z radością, zabawą 
i spędzaniem czasu z przyjaciółmi. 
Tradycyjnie co roku włączyliśmy się 
z dziećmi do akcji „Sprzątania Świata”,
by od najmłodszych lat uczyć zasad dba-
nia o środowisko. Przedszkolaki bardzo
zaangażowały się  i dokładnie wykonały
swoje zadanie. Będą pamiętały, że na-
leży dbać i szanować przyrodę.
Rozwijając zainteresowania czytelnicze
najmłodszych, kontynuujemy program
"Dlaczego warto czytać dzieciom", któ-
rego celem jest kształcenie nawyków
czytelniczych, nabywanie nawyku dba-
nia o książki i szanowania ich, a także
przekazywanie za pośrednictwem litera-
tury wartości moralnych oraz budowa-
nie więzi między rodzicem i dzieckiem.
Dzieci uczestniczą w piątkowym czyta-
niu bajek w GCK "MultiOsada", 
słuchają bajek czytanych przez rodzi-
ców na terenie przedszkola.
Nasze przedszkole w dalszym ciągu
kontynuuje  zbiórkę plastikowych na-
krętek. W tym roku szkolnym przystą-
piło do akcji zbierania makulatury
"Mazowsze Czysta Kraina" organizowa-
nej przez Fundacje "Portal Fm - Poma-
gamyDzieciom".

Wielkim wydarzeniem dla przedszkola-
ków było kreatywne budowanie 
z Bobem Budowniczym i jego ekipą.
Dzieci ubrane w kamizelki i kaski
ochronne z wielkim zapałem przystąpiły
do budowli z klocków "gigant", pozna-
jąc jak wygląda praca na budowie.
Miały okazję pobudzić swoją kreatyw-
ność oraz wyobraźnię.
Dbać o piękny uśmiech należy 
codziennie i systematycznie. Przypo-
mniał nam o tym stomatolog p. M. Du-
dziak, który odwiedził naszych
przedszkolaków; wyjaśnił zasady pra-
widłowego dbania o ząbki, przeczytał
dzieciom bajeczkę i zaprosił w odwie-
dziny do swojego gabinetu.
W październiku odbyło się ,,Pasowanie
na Przedszkolaka’’ w grupie najmłod-
szej "Krasnoludki". Był to szczególny
dzień dla dzieci, które we wrześniu po
raz pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola oraz wystąpiły przed licznie
zgromadzoną publicznością. Podczas
uroczystości zaprezentowały swoje
umiejętności, które zdobyły podczas
swojego krótkiego pobytu w przed-
szkolu. Wielu rodziców z łezką wzru-
szenia patrzyło na swoje wspaniale
radzące sobie dziecko. Po części arty-
stycznej przyszedł czas na uroczystą
przysięgę oraz pasowanie przez Panią
Dyrektor na przedszkolaka. Na pa-
miątkę tego ważnego wydarzenia każde
dziecko otrzymało dyplom i kuferek  
z niespodzianką.
W dniu 26 października w przedszkolu

obchodziliśmy „Dzień Dyni”, który po-
zwolił nam poznać wielką różnorodność
dyń i wzbogacił naszą wiedzę na ich
temat. Dzień pełen był atrakcji. Oprócz

tańców z królową Dynią, były zawody
sportowe, ozdabianie jej oraz poznawa-
nie wnętrza tego wspaniałego warzywa.
Zorganizowaliśmy wystawę prac wyko-
nanych przez dzieci i ich dzielnych 
rodziców. Było na co popatrzeć – wiele
różnych stworów i postaci stworzonych
na bazie dyni nie tylko zachwycały efek-
tem końcowym,  ale również i pomysło-
wością.
O tym, że mamy bardzo zdolne dzieci
nie musimy nikogo przekonywać, 
dowodem na to jest uczestnictwo 
w dwóch ogólnopolskich konkursach.
,,Polska oczami przedszkolaka” i ..Ma-
rzenia małego człowieka.”
Chociaż za oknem szaro i ponuro to 
w naszym przedszkolu nie brakuje 
atrakcji. 6 listopada naszymi gośćmi byli
funkcjonariusze Policji. Pogadanki do-
tyczyły szeroko pojętego bezpieczeń-
stwa. Jak bezpiecznie przechodzić przez
jezdnię, jak poruszać się po ulicy, żeby
nie doszło do sytuacji niebezpiecznych
dla dziecka. Nasze przedszkolaki posia-
dają takie wiadomości i swoją wiedzą
podzieliły się z Policjantami. Pokazały
również, że są odpowiedzialni i wiedzą,
jak należy się zachowywać na drodze 
i w najbliższym otoczeniu.

Tradycyjnie  od kilku lat przygotowu-
jemy część artystyczną z okazji Święta
Niepodległości na biesiadę patriotyczną
w Węgrzynowie. W tym roku zaprezen-
towały się dzieci z grupy 5-latków  tań-
cem z flagami "Jesteśmy Polką 
i Polakiem". Poprzez kultywowanie uro-
czystości narodowych umożliwiamy
dzieciom nabywanie poczucia przyna-
leżności narodowej i kształtujemy wła-
ściwe postawy. E.B.

zdj. z archiwum własnego Przedszkola
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PRACOWITE WAKACJE
Wbrew temu, co niektórzy myślą, waka-
cje w szkole to również bardzo praco-
wity czas. Podczas, gdy uczniowie
mogą błogo odpoczywać po trudach
roku szkolnego, w ich klasach, na kory-
tarzach i innych zakamarkach przepro-
wadza się niezbędne remonty,
malowanie i ulepszenia. Tak wyglądały
tegoroczne wakacje w Szkole Podsta-
wowej w Małej Wsi. Po pierwsze 
w sierpniu została ocieplona styropia-
nem, otynkowana i pomalowana elewa-
cja, budząca teraz ciepłe uczucia przed
zbliżającą się zimą. Nastąpiło kilka
przeprowadzek miedzy salami lekcyj-
nymi, w wyniku czego na dolnym kory-
tarzu uczą się klasy młodsze (I – III),
natomiast ich starsi koledzy zasiedlają
górny korytarz. Kilka sal zostało poma-
lowanych. Dzięki dofinansowaniu z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
udało się rozbudować scenę w szkol-
nych podziemiach.

Nowego blasku nabrał dolny korytarz.
Ściany po dłuższym zastanowieniu zos-
tały pomalowane na kolor „słoneczne
sari” (dla niewtajemniczonych i męż-
czyzn to po prostu żółty). Kilka dni 
w kłębach pyłu wzbijanego przez szli-
fierki trwała bitwa ze starymi powło-
kami z lakierów i farby olejnej 
na boazerii z tektury pamiętającej lata
pięćdziesiąte lub sześćdziesiąte (mie-
liśmy wrażenie, że „były od zawsze”).
Oczyszczone drewno zostało pomalo-
wane na kolor o równie romantycznej 
i trudnej do zapamiętania nazwie, jak ten
na ścianach. Najważniejsze, że ładnie
wygląda. Całości dopełniają drewniane
drzwi odrestaurowane pieczołowicie jak
zabytek, kolorowe ramki na ogłoszenia
i informacje oraz umieszczona naprze-
ciwko wejścia nazwa szkoły złożona 
z trójwymiarowych liter. Schody  zos-
tały opatrzone kolorowymi naklejkami
z hasłami w rodzaju „Mówimy dzień
dobry”,„Nie używamy wulgaryzmów”  

czy „Wyłączamy telefony komórkowe”.
No, po prostu „schody do nieba”! 
Zarówno naklejki, jak prezentowane
przez nie cnoty uczniów od wielu mie-
sięcy były marzeniem pani dyrektor.
Marzenie o naklejkach i kolorowej
szkole spełnia się, pozostaje już tylko
przekonać dzieci, by wzięły do serca
dobre rady. Mamy na to czas do kolej-
nych wakacyjnych remontów.

A.J.

WARSZTATY MAMY I TATY
Jeszcze przed wakacjami Klub Hi-Ro
działający w małowieskiej podsta-
wówce przy wsparciu Stowarzyszenia
"Razem dla Rozwoju" otrzymał dotację
na realizację projektu "Warsztaty Mamy
i Taty". Projekt został dofinansowany ze
środków Programu "Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich - Mazowsze Lokalnie"
realizowanego przez Fundację Fundusz
Współpracy, Stowarzyszenie BORIS
oraz Stowarzyszenie Europa i My. Czy
oznaczało to, że nie będziemy jeździć na
rowerach? Wręcz przeciwnie - już 
w czerwcu odbył się Rodzinny Rajd Ro-
werowy, wystartował 27 czerwca przy
świetnej słonecznej pogodzie i wbrew
zapowiedziom o 30-stopniowym upale.
Było w sam raz. Wystartowaliśmy
sprzed szkoły widoczni z daleka w „ża-
rówiastych” bluzach. Drużyna złożona
z mam, nauczycieli i młodzieży dotarła
do Rębowa i Wyszogrodu.
Wcześniej „mocnym” wydarzeniem 
w małowieskiej podstawówce był Dzień
Rodziny obchodzony 31 maja. Mamusie
i tatusiowie stawili się licznie i, jak to
bywa przy takich okazjach, mieli dużo
radości i jeszcze więcej roboty przy gril-
lowaniu kiełbasek, staniu w kolejce po
watę cukrową i wyciskaniu siódmych
potów w rozgrywkach piłkarskich 

z synami. Futbolowa forma ojców ciągle
utrzymuje się na wysokim poziomie.
Dzieci czuły obecność rodziców, 
rodzice dzieci, a to jest głównym celem
projektu. Mnóstwo ciekawskich groma-
dziło się wokół strażaków (można było
polać wodę sikawką), na wystawie foto-
grafii z dzieciństwa, wokół grających 
w palanta i uczestniczących w innych
rozgrywkach. Dorośli jak dzieci przypo-
minali sobie dziecinne gry podwórkowe.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się
motolotniarz, który okazał się paralot-
niarzem (kto by pomyślał, że to nie 
to samo...). Całość uzupełniał prowa-
dzący dyskotekę DJ Przemas w stroju
Supermana. 
Dzięki środkom z projektu "Warsztaty
Mamy i Taty" udało się wyremontować
scenę w szkolnych podziemiach. Jest
większa, wyłożona nowa wykładziną,
ma kurtynę, wkrótce dojdzie również
montaż odpowiedniego, tworzącego
teatralny nastrój oświetlenia. Dzieciaki
na scenie czują sie dobrze, a być może
również dorośli dadzą tu jakiś występ. 
Uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy zaprosiliśmy do udziału w kon-
kursie literacko - plastycznym "Ro-
dzinne opowieści" oraz fotograficznym
"Moja niezwykła zwyczajna rodzina".
We wrześniu i październiku rozpoczy-

nają się zajęcia prowadzone przez rodzi-
ców dla dzieci - główna część projektu
"Warsztaty Mamy i Taty". We wrześniu
w szkole pojawią się twórcy teatrzyku
kukiełkowego, miłośnicy elektrotech-
niki i zadbanego wyglądu oraz znajomy
pan doktor. Na październik planowane
są warsztaty muzyczne, plastyczne, 
kulinarne, chemiczne i teatralne. Tu
również środki z FIO okazały się po-
mocne, pozwoliły na zakup całego mnó-
stwa pomocy, przyborów i przyrządów,
zaczynając od wag, termometrów, mier-
ników prądu i papierków lakmusowych,
przez fartuchy, czepki i okulary
ochronne, po zestawy elektroniczne,
chemiczne, pacynki i stetoskopy. Podsu-
mowanie projektu jest przewidziane na
koniec października. A.J.

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

"Modernizacja boiska 
sportowego w Podgórzu"

Uczniowski Klub Sportowy "BORO-
WIK" działający przy Szkole Podstawo-
wej w Podgórzu realizuje projekt pn.:
„Modernizacja boiska sportowego 
w Podgórzu”. Z początkiem wakacji
rozpoczęły się prace na boisku do piłki
nożnej z nawierzchnią trawiastą: usu-

nięto wierzchnią warstwę, wyrównano
teren, nawieziono świeżej ziemi i po-
siano trawę, która na początku września
zaczęła intensywnie rosnąć. W chwili
obecnej "zielony dywan" zagęszcza się,
czekamy na pierwsze koszenie, a potem
oczywiście na  mecz inauguracyjny. 
Przeprowadzenie całego przedsięwzię-
cia było możliwe dzięki środkom pozys-
kanym przez UKS BOROWIK 
w ramach konkursu grantowego ogło-

szonego przez FUNDACJĘ "FUN-
DUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ
MŁODZI RAZEM" WE WSPÓŁ-
PRACY ZE STAROSTWEM POWIA-
TOWYM W PŁOCKU i AKADEMIĄ
ROZWOJU FILANTROPII W POL-
SCE. Dziękujemy również Wójtowi
Gminy Zygmuntowi Wojnarowskiemu
za wsparcie przedsięwzięcia i nieod-
płatne użyczenie sprzętu wykonującego
prace ziemne.          UKS BOROWIK
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Brytyjska Para Książęca
Witana przez Uczniów 

Szkoły Podstawowej w Podgórzu 
Podczas tegorocznych wakacji 17 lipca
2017r korzystając z zaproszenia Kance-
larii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Podgórzu  wzięli udział w uroczysto-
ściach powitania Jego Królewskiej Wy-
sokości Williama Księcia Cambridge 
i Jej Królewskiej Wysokości Catherine
Księżnej Cambridge. Spotkanie z ksią-
żęcą i prezydencką parą miało miejsce
na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego 
w Warszawie.  33 osobowa grupa na-
szych uczniów  wraz z opiekunami

miała przyjemność rozmawiać, a niektó-
rzy nawet uścisnąć dłoń  parze książęcej
oraz prezydentowi  Andrzejowi Dudzie
i Pierwszej Damie  Agacie Kornhauser
– Dudzie.  Szczególne wyróżnienie
spotkało Krystiana, który dostąpił 
zaszczytu wręczenia bukietu kwiatów
księżnej Kate. 
Kolejną atrakcją  tego wyjątkowego
dnia było zaproszenie nas   przez parę
prezydencką do  zwiedzania  wnętrz Pa-
łacu Prezydenckiego oraz obdarowanie
pamiątkowymi upominkami. Wyróżnie-
nie jakie spotkało naszą szkołę na długo
pozostanie  w naszej pamięci.

I.S., B.O.,A.B. zdj. z archiwum własnego  SP w Podgórzu

Piknik Rodzinny Podgórze 2017

Jedna z największych imprez  integru-
jących środowisko dwóch sąsiadujących
ze sobą gmin Mała Wieś i Wyszogród
był zorganizowany 3 czerwca  2017 r .
Piknik Rodzinny Podgórze 2017 .Trady-
cyjnie przybyli na nią tłumnie całe  
rodziny uczniów, a także członkowie lo-
kalnej społeczności. Nie zabrakło wśród
nich zaproszonych specjalnie na tę uro-
czystość gości:  Wójta Gminy Mała
Wieś, Burmistrza Miasta i Gminy Wy-
szogród, radnych gminnych, druhów

strażaków.
Piknik był okazją do spędzenia miłych
chwil podczas  wspólnej zabawy. Orga-
nizatorzy -cała społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Podgórzu : uczniowie ,
nauczyciele i rodzice  zadbali o to, by
zapewnić przybyłym mnóstwo atrakcji.
Były występy uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Podgórzu, poszukiwanie Skar-
bów Borowika, konkurencje rodzinne,
warsztaty kulinarne prowadzone przez
Stowarzyszenie Gospodyń  Wiejskich 
w Rakowie , pokaz grupy tanecznej Pas-
jonat ze szkoły w Małej Wsi, konkurs na
„Najsmaczniejsze ciasto”, wspólne gril-
lowanie pod dębem z darmową kieł-
baską, kaszanką, , mecze piłki siatkowej
o puchar Dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Podgórzu, konkursy profilak-
tyczne  przygotowane przez GKRPA,
Warsztaty DPS w Zakrzewie, kącik ani-
macyjny „MultiOsady”, a w nim malo-
wanie twarzy i kącik malucha, porady
medyczne pod chmurką udzielane przez
pracowników Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Małej Wsi, punkt konsultacyjny Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Małej Wsi, stoisko
Banku Spółdzielczego w Małej Wsi,
zwierzątka z baloników, ozdoby z kora-
lików, akcja „Pij wodę na zdrowie”, sto-
isko „Avon”, prezentacja Hotelu dla
Bezdomnych Psów w Małej Wsi połą-
czona ze zbiórką datków, gry i zabawy
organizowane przez Komendę Miejską
Policji w Płocku, wystawa twórczości
lokalnej artystki, wystawa fotoreportaży
SP w Podgórzu, wspólne malowanie ob-
razu, kiermasz taniej książki, pamiąt-
kowe zdjęcie z Pikniku, strefa zabaw dla
dzieci, a w niej darmowa  zjeżdżalnia
dla wszystkich przybyłych na imprezę
dzieci oraz basen z kulami, zamek dmu-
chany, lody.
W trakcie trwania Pikniku nad bezpie-
czeństwem uczestników  czuwali  dru-
howie strażacy z Ochotniczych Straży
Pożarnych  z  Podgórza i Zakrzewa oraz
dzielnicowy. 
Do tego, by ten dzień był wyjątkowy 
i niepowtarzalny przyczynili się liczni
sponsorzy i przyjaciele naszej szkoły,
którym bardzo serdecznie  dziękujemy.

B.O.,M.M.

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu



Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Rok szkolny 2017/18 w Szkole Pod-
stawowej w Dzierżanowie dla nie-

których uczniów rozpoczął się już 
w sierpniu. Spotykaliśmy się, aby przy-
gotować program artystyczny na uro-
czystość ku czci majora Jana Jaroszka
do Kościoła Parafialnego w Orszymo-
wie. Była to piękna i wzruszająca lekcja
historii. Udział w takich imprezach 
i uroczystościach to przede wszystkim
inspirowanie uczniów do różnorodnych
działań. To bardzo ważny element pracy
wychowawczej. Organizacja życia kul-
turalnego uczniów służy też kształtowa-
niu w wychowankach kultury osobistej,
wyrażającej się w języku, ubiorze, za-
chowaniu, przestrzeganiu podstawo-
wych form grzecznościowych.
W szkole zorganizowane zostały już
niektóre z tych uroczystości, które na
stałe wpisane są w kalendarz imprez, 
a mianowicie: Ślubowanie uczniów klas
pierwszych oraz Pasowanie na przed-
szkolaka, Dzień Edukacji Narodowej,
Święto Odzyskania Niepodległości.
Oczekujemy już na Andrzejki i Wigilię
Szkolną. 
Szkoła dba o podnoszenie kondycji
zdrowotnej poprzez propagowanie zdro-
wia, sportu i czynnego wypoczynku.
Uczniowie, w dość licznej grupie, wzięli
udział w „Biegu Zdrowia” na Dniach
Gminy Mała Wieś, czy Biegu z okazji
Dnia Niepodległości w Podgórzu. 
Ponadto uczestniczyliśmy w Igrzyskach
Młodzieżowych w Sierpcu, gdzie uczeń
klasy VI zajął II miejsce i zakwalifiko-

wał się do etapu wojewódzkiego.
Dużym osiągnięciem naszych uczniów
jest zakwalifikowanie się do etapu po-
wiatowego w tenisie stołowym w dwóch
kategoriach chłopców i dziewcząt. Jes-
teśmy bardzo dumni i życzymy dalszych
sukcesów.
Mamy także osiągnięcia na polu arty-
stycznym. Uczennica klasy III została
wyróżniona w konkursie plastycznym
pt: „Co żyje w Wiśle” zorganizowanym
przez płockie ZOO. 
Dbając o bezpieczeństwo naszych 

podopiecznych, współpracujemy
z Posterunkiem Policji w Wyszogrodzie.
Początek roku szkolnego to dobry mo-
ment na przypomnienie tych zasad. Na
terenie szkoły zorganizowane zostało
spotkanie i pogadanka nt. „Bezpieczna
droga do i ze szkoły”. 
Mówiąc o bezpieczeństwie musimy po-
myśleć również o innych zagrożeniach,
jakim jest np. Internet.  W szkole propa-
guje się działania na rzecz bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych.  Już w październiku 
zaznajomieni zostali rodzice i nauczy-
ciele z problematyką bezpieczeństwa
dzieci w Internecie podczas szkolenia na
temat cyberprzemocy.
W ramach tych działań opracowano 
i udostępniono uczniom wykaz cieka-
wych, bezpiecznych stron, które mogą
być pomocne w procesie uczenia się.
Bierzemy również udział w akcjach eko-
logicznych. Jedną z nich było „Sprząta-
nie Świata” i jak zwykle mieliśmy 
co robić. Przystąpiliśmy także do akcji
ekologicznej pod hasłem „Zbierając i se-
gregując odpady, chronisz środowisko
naturalne”. W ramach akcji rozpoczęta
została zbiórka zużytych baterii, maku-
latury oraz plastikowych nakrętek. 
Dalsze nasze działania można śledzić na
fanpage’u szkoły i stronie internetowej. 
Serdecznie zapraszamy. I.D.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im.Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Orszymowie
Zakończenie Projektu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszy-
mowo i Okolic przystąpiło do warszta-
tów kulinarnych w ramach projektu OD
PRZEDSZKOLA DO RESTAURA-
TORA finansowanego z programu
"Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi
Płockiej „Młodzi Razem” we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym 
w Płocku, Akademią Rozwoju Filantro-
pii w Polsce. 
Pomysł zorganizowania warsztatów ku-
linarnych powstał z inicjatywy p. Natalii
Lipińskiej- nauczyciela NSP w Orszy-
mowie. Projekt skierowany był zarówno
do dzieci od 3 do 8 lat oraz rodziców,
dziadków i lokalnej społeczności. 
Została nawiązana współpraca z restau-
racją „Gościniec Legenda” w Wyszo-
grodzie, Zespołem Szkół im. J.
Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz
młynem w Wilkanowie.
Głównymi założeniami projektu było
promowanie zdrowego odżywiania 
i kształtowanie odpowiednich nawyków
żywieniowych. Uzmysłowienie dzie-
ciom korzyści płynących z racjonalnego

żywienia, skomponowanie jadłospisu
zgodnie z zasadami piramidy żywienio-
wej dla dzieci i młodzieży. Poznanie
zasad savoir-vivru i zastosowanie ich 
w praktyce. Projekt polegał na zorgani-
zowaniu zajęć kulinarnych oraz wyjaz-
dów edukacyjnych. Uczestnicy
przygotowywali smakołyki owocowo-
warzywne(koktajle, sałatki, soki), piekli
ciasta (marchewkowe, muffinki). Wzięli
udział w spotkaniu z dietetykiem panią
Anną Dąbrowską, która zapoznała ich 
z zasadami właściwego odżywiania się
oraz przygotowali wspólnie pierogi 
w profesjonalnej pracowni gastrono-
micznej w Zespole Szkół im. J. Śniadec-
kiego w Wyszogrodzie. Pod okiem
profesjonalnego kucharza w restauracji
„Gościniec Legenda” mali kucharze
własnoręcznie upiekli pizzę. Dzięki
uprzejmości właściciela młyna w Wilka-
nowie p. Wiesława i Krzysztofa Grusz-
czyńskich, uczestnicy projektu mieli
możliwość poznania procesu powstania
mąki, z której wypiekli chleb.
W Niepublicznej Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zos-
tał zorganizowany „Dzień Ziemniaka”,
podczas którego p. Halina Nowacka od-
czytała dzieciom legendy związane z

ziemniakami. Każdy mógł skosztować
różnorodnych dań z ziemniaków przy-
gotowanych przez rodziców oraz lo-
kalną społeczność. Zajęcia były
promowane podczas Dni Gminy Mała
Wieś, na których wytwory pracy dzieci
i ich rodziców zostały zaprezentowane
na jednym ze stoisk. Udział w projekcie
wzbogacił wiedzę zarówno dzieci jak 
i ich rodziców na temat zdrowego 
żywienia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
szczerą i bezinteresowną pomoc w rea-
lizacji projektu. A . J .
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Zasłużeni dla Powiatu Płockiego
Podczas obchodów Dni Gminy Mała
Wieś i Dożynek gminnych zostały wrę-
czone przez Starostę Powiatu Płockiego
p. Mariusza Bieńka szczególne wyróż-
niania dla "Zasłużonych dla Powiatu
Płockiego", takie wyróżnienie otrzymało
również Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic. Nagrodę 
w postaci medalu odebrał Prezes Stowa-
rzyszenia p. Rajmund Niemirowski. 

A.J.

Aktywność Fizyczna
Zachęcając do aktywności fizycznej oraz
promując zdrowy tryb życia w dniu 
9 września br. uczniowie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Orszymowie,
wzięli udział w Biegu Zdrowia. Ich opie-
kun Piotr Irzyk uczestniczył w Biegu Te-
renowym. Zmagania odbyły się w
ramach XIX Dni Gminy Mała Wieś.
Magdalena Drajkowska uczennica klasy
IV zajęła II miejsce w swojej kategorii
wiekowej. 

Od Przedszkolaka 
do Restauratora

zdj.z arciwum własnego NSP w Orszymowie
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Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym 
im.Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
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„Jesteś widoczny, 
jesteś bezpieczny”

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym
im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi włą-
czyło się w organizowaną przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazo-
wieckiego kampanię społeczną „Jesteś
widoczny, jesteś bezpieczny”. 
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego 10 listopada przepro-
wadził spotkanie w ramach w/w kampa-
nii w Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej 
w Małej Wsi.  Dyrektor Gimnazjum 
w Małej Wsi Jadwiga Milewska powi-
tała przybyłych gości: Starostę Płoc-
kiego Mariusza Bieńka, Dyrektora
Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego Tomasza
Kominka, Wójta Gminy Mała Wieś
Zygmunta Wojnarowskiego, Sekretarza
Gminy Mała Wieś Jadwigę Nowatkie-
wicz oraz Naczelnika Wydziału Prewen-
cji Komendy Miejskiej Policji w Płocku
Roberta Kopra i zastępcę Dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Płocku Agnieszkę Bednarską. 
Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Płocku wraz  
z  funkcjonariuszami z Komendy Miej-
skiej Policji w Płocku oraz strażakami 
z Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Płocku w trzech przy-
gotowanych panelach promowali 
bezpieczeństwo. Akcja miała na celu
uświadomienie wszystkim uczestnikom

ruchu drogowego, ale najbardziej pie-
szym i rowerzystom, o których  często
mówi się, że są niechronionymi uczest-
nikami ruchu drogowego, jak ważnym
jest posiadanie elementów odblasko-
wych, a co za tym idzie, bycie widocz-
nym na drodze, szczególnie po
zmierzchu poza obszarem zabudowa-
nym.
Podczas spotkania z młodzieżą funkcjo-
nariusze policji, przedstawiając film „tak
chcę być bezpieczny…”, omawiali ro-
dzaje zagrożeń, na jakie jest narażony
młody człowiek w codziennym życiu 
i jak się przed nimi chronić. Młodzież
poznawała także  zasady udzielania
pierwszej pomocy pod  bacznym okiem
strażaków. Uczniowie mieli także
okazję sprawdzić swoje umiejętności
jazdy na rowerze, pokonując przygoto-
wany przez pracowników Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Płocku tor rowerowy, a także ocenić

swoje możliwości jazdy na motocyklu
na specjalnym symulatorze. 
W ramach kampanii społecznej „Jesteś
widoczny, jesteś bezpieczny” młodzież
otrzymała także elementy odblaskowe.

I.J. 

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi

Uczniowie Gimnazjum 
na wycieczce w Grecji (maj 2017r.)

Gimnazjaliści na zajęciach edukacyjnych w Pałacu 
Prezydenckim w Warszawie (październik 2017r.)
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Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA
ZAPROSZENIE

II Wigilia ze Stowarzyszeniem Kobiet
Wiejskich MALWA

Już minął rok od  kiedy po raz pierwszy
nasze Stowarzyszenie zorganizowało
wspólnie z  ks. proboszczem Edwardem
Kuzakiem proboszczem parafii pw. Św.
Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi
wspólną Wigilię dla mieszkańców
Gminy Mała Wieś.
W związku z dobrym przyjęciem tej ini-
cjatywy w środowisku chcemy ją kon-
tynuować.
W tym  roku  serdecznie zapraszamy
wspólnie z  ks. proboszczem Grzego-
rzem Jendrzejewskim do Parafii pw. św.
Floriana w Orszymowie w dniu 17 grud-
nia 2017 roku  na mszę świętą o godzi-
nie 11.00 a po mszy na  wspólną Wigilię
-  spotkanie przy opłatku i wspólnym
śpiewie kolęd.
Oprócz tego co dla ducha będzie rów-
nież coś dla ciała czyli tradycyjne po-
trawy wigilijne na czele z czerwonym
barszczem z pasztecikami, kapustą z fa-
solą i grzybami a także wspaniałe ciasta
świąteczne. Wszystkie potrawy własno-
ręcznie wykonają Malwy.
W tym czasie oczekiwana na narodziny
Jezusa Chrystusa, czasie miłości, prze-
baczenia i pojednania zapraszamy całe
rodziny do wspólnego świętowania.

J.N.
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Zdjęcia z ubiegłorocznej wspólnej Wigili. 
zdj. z archiwum własnego SKW MALWA

ks. Jan Twardowski
Wiersz staroświecki

Pomódlmy się w noc betlejemską,
W Noc Szczęśliwego Rozwiązania
By wszystko nam się rozplątało,

Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
Porozkręcały jak supełki
Własne ambicje i urazy

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki

I oby w nas złośliwe jędze
Pozamieniały jak owieczki

A w oczach mądre łzy stanęły
Jak na choince barwnej świeczki

By anioł podarł każdy dramat
Aż do rozdziału ostatniego

Kładąc na serce pogmatwane
Jak na osiołka – kompres śniegu

Aby się wszystko uprościło,
Było zwyczajne, proste sobie,

By szpak pstrokaty, zagrypiony
Fikał koziołki nam na grobie.

Aby wątpiący się rozpłakał
Na cud czekając w swej kolejce,
A Matka Boska cichych, ufnych,

Jak ciepły pled wzięła na ręce

Zdjęcia z ubiegłorocznej wspólnej Wigilii
zdj. z archiwum własnego SKW MALWA

Zdjęcia z ubiegłorocznej wspólnej Wigili. 
zdj. z archiwum własnego SKW MALWA



Iskierka Przyjaźni

Grupa nieformalna „Iskierka
Przyjaźni” była realizatorem
dwóch projektów dofinansowa-

nych w konkursie mikrograntów pt Cen-
trum Dla Rodziny z programu FIO.
Pierwszy z nich to Muzykolandia.
W ramach Muzykolandii odbyły się
liczne spotkania muzyczne z udziałem
członków zespołu Ukudemia, ich rodzin
bliższych i dalszych oraz innych zainte-
resowanych osób. W czerwcu odbyło się
spotkanie uczestników zespołu Ukude-
mia wraz z ich bliskimi w celu przygo-
towania programu na tradycyjną,
lokalną imprezę j "Wianki" nad Wisłą,
który przedstawiliśmy 1 lipca. Kolejne
lipcowe spotkania poświęcone były
nauce piosenek o tematyce turystycznej
i harcerskiej oraz dodatkowo wzboga-
cone o tańce integracyjne, a na koniec
miesiąca skupiliśmy się na  pieśni po-
wstańczej. 1 sierpnia odbyło się ważne
lokalne wydarzenie upamiętniające
rocznicę wybuchu Powstania Warszaw-
skiego, na które program przygotowali
członkowie Ukudemii. 8 września
wspólnie z Gminnym Centrum Kultury
przygotowaliśmy kilkugodzinne, popo-
łudniowo-wieczorne spotkanie ze śpie-
wem, grą na ukulele oraz tańcami
integracyjnymi. 16 września wzięliśmy
udział w Pikniku Integracyjnym 
w Święcicach, gdzie udaliśmy się razem
z rodzinami naszej Ukudemi, graliśmy,
śpiewaliśmy po polsku i angielsku oraz
organizowaliśmy tańce integracyjne na
tym wydarzeniu. 20.10.2017. zorganizo-
waliśmy i przeprowadziliśmy z Multio-

sadą "Festiwal Piosenki Dobrej na Je-
sienną Nudę". Wykonaliśmy bogate
śpiewniki opatrzone logotypami projek-
towymi. GCK Multiosada opracowało
plakat informujący o jesiennych warsz-
tatach, festiwalu dofinansowanych 
w konkursie Centrum Dla Rodziny 
z  FIO. Swoją fachowością podczas kon-
sultacji systematycznie wspierał nas wo-
lontariusz z Płockiej Szkoły Muzycznej.
W październiku ponadto przygotowa-
liśmy się intensywnie do Biesiady Pieśni
Patriotycznej. 
W ramach projektu odwiedziliśmy Pań-
stwową Szkołę Muzyczną w Płocku 
i byliśmy na koncercie "Piotr Nalepa
Breakout Tour Symfonicznie"
27.10.2017, co było fantastycznym
zwieńczeniem naszego projektu.
Drugi projekt to „Rodziny harcerskie
+”, skierowany był do zuchów z 46 Gro-
mady Zuchowej" Jędrusie" oraz harce-
rzy z 64 Artystycznej Drużyny
Harcerskiej " Zośka i Alek" Hufca ZHP
Mazowsze Płock oraz ich rodzin. Były

to spotkania integrujące i wzmacniające
więź z rodzinami poprzez harcerski styl
życia. Odbyły się kolejno: Rodzinne
spotkanie przy ognisku wraz z grą tere-
nową "Wieczór Świętojański" – 24
czerwca 2017; Rodzinny spływ kaja-
kowy rzeką Wkrą 2 lipca 2017; Ro-
dzinne warsztaty krawieckie 
i majsterkowania "ZłotaRączka"-14
lipca 2017; 8ego września odbyło się
ognisko " Na pożegnanie lata". Warsz-
taty kulinarne "Kuchcik z Mamą i Bab-
cią" oraz "Festiwal Kanapek" odbyły się
w GCK  Multiosada wraz z rodzinami,
27ego września. Zainteresowanie było
ogromne, więc planujemy już kolejne
cykliczne takie spotkania.
W dniach 29 września-1 października
odbyła się impreza  trzydniowa -  rajd
pieszy z harcerskimi zadaniami dla zu-
chów i harcerzy, kolejne warsztaty kuli-
narne, pierwszej pomocy, szyfrów 
i ternoznawstwa. Warsztaty ceramiczne
odbyłysię 7 i 14 października. Wyle-
pione lampiony malowane były podczas
kolejnych zbiórek-warsztatów malowa-
nia na szkle ”Lampion Pamięci”. 
Następnie odbyły się rodzinne warsztaty
florystyczne "Żółty Jesienny Liść",
gdzie na zajęciach w Gminnym Cen-
trum Multiosada wykonywano z liści
klonu kwiatowe bukiety. Część lampio-
nów i bukietów dzieci złożyły na gro-
bach poległych w Powstaniu Warszaw-
skim harcerzy na Warszawskich Powąz-
kach. Na realizację obu projektów
pozyskano 10 000,00zł
Projekt finansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Funduszy Inicja-
tyw Obywatelskich ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej.

E.D.
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Aktywnie i sportowo w Podgórzu

Jesień wbrew obiegowej opinii nie
musi być nudna, ani smutna. Mog-

liśmy się o tym przekonać w Szkole
Podstawowej w Podgórzu podczas szta-
fetowych i indywidualnych biegów
przełajowych. Miesiące październik 
i listopad obfitowały w sportowe wyda-
rzenia organizacją, których oprócz spo-
łeczności naszej szkoły zajęli się:
Uczniowski Klub Sportowy „Borowik”,
Gmina Mała Wieś i Płocki Szkolny
Związek Sportowy. W każdym z 4 zor-
ganizowanych przez nas przedsięwzięć
sportowych zawodnicy rywalizowali 
w 3 kategoriach wiekowych: dzieci
2005 i młodsi, młodzież 2002-2004 oraz
szkoły ponadgimnazjalne  z podziałem
na dziewczęta i chłopców.
2 października 2017r. odbyły się Powia-
towe Sztafetowe Biegi Przełajowe 
w których wzięło udział 270 zawodni-
ków ze szkół podstawowych i gimnaz-
jalnych z terenu powiatu płockiego
ziemskiego. 10 października 2017r. 
najlepsze 4 drużyny w każdej kategorii
wyłonione w trakcie eliminacji w po-
wiatach gostynińskim, sierpeckim, płoc-
kim ziemskim i mieście Płock
rywalizowały w finale międzypowiato-
wym. Łącznie biegało 560 uczniów.
Stawką był awans dwóch najlepszych
ekip do finału wojewódzkiego.
20 października 2017r. miał miejsce
finał wojewódzki XX Mazowieckich Ig-

rzysk Młodzieży Szkolnej w sztafeto-
wych biegach przełajowych. W zawo-
dach wzięły udział po 2 najlepsze
reprezentacje biegaczy z 8 rejonów na
które podzielone jest województwo ma-
zowieckie: Warszawa, Radom, Ciecha-
nów, Ostrołęka, Siedlce, Legionowo,
Sochaczew i Płock. Wystartowało i bieg
ukończyło 810 zawodników z 81 dru-
żyn. 
Wydarzenie, które było  promocją na-
szej szkoły, gminy oraz powiatu było
dofinansowane przez  Szkolny Związek
Sportowy Warszawy i Województwa
Mazowieckiego, Urząd Gminy Mała
Wieś oraz Powiat Płocki.
Patronat honorowy nad zawodami objął
Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Woj-
narowski. Patronat Medialny – Tygod-
nik Płocki i eWyszogród. 

9 listopada 2017r. już po raz dwudziesty
trzeci odbyły się Jesienne Biegi Przeła-
jowe z okazji Dnia Niepodległości. Nad-
rzędnym 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. W uczczenie tego święta na spor-
towo włączyło się 1050 zawodników 
z 52 szkół z powiatów płockiego, gosty-
nińskiego, sierpeckiego płońskiego 
i miasta Płock.
Składamy podziękowania wszystkim
którzy zaangażowali się w pomoc 
w przygotowaniu i przeprowadzeniu na-
szych jesiennych, sportowych wyda-
rzeń, a  uczestnikom i gościom za
przyjęcie zaproszeń.

I.S., M.S. 
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Chór Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

Chór  Szkoły Podstawowej w Małej
Wsi rozpoczął swoją działalność

we wrześniu 2017r.
W chwili obecnej w jego skład wchodzi
38 osób. W spotkaniach uczestniczą 
zarówno dziewczęta, jak i chłopcy.
Uczniowie bardzo chętnie śpiewają, 
na zajęciach panuje miła atmosfera. 
Przed nami dużo pracy i ćwiczeń. Poku-
simy się o śpiewanie na głosy. Chór
przygotował program artystyczny 
z okazji Święta Edukacji Narodowej,
który zaprezentował dla społeczności
szkolnej. Część grupy bardzo chętnie
śpiewała różnorodne piosenki z uczest-
nikami zajęć w Senior+. Pierwszy raz
chór zaprezentował się podczas Bie-
siady Patriotycznej w Węgrzynowie.

Początki bywają trudne- jest wiele rze-
czy, nad którymi musimy pracować, ale
… ,,tylko ćwiczenia czynią mistrza”.
Najważniejsze jest to, że uczniowie chcą
śpiewać i systematycznie przychodzą na

próby. Przed nami kolędowanie. Nieba-
wem musimy się wspólnie zastanowić
nad nadaniem nazwy naszemu chórowi.
Fajna, sympatyczna grupa, z którą chce
się pracować. A.S .

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
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Gminny Klub Sportowy Spój-
nia Mała Wieś realizował pro-
jekt "Gminna Liga Tenisa

Stołowego".
W ramach Ligi przeprowadzono trzy
turnieje w których łącznie wzięło
udział 51 zawodników i zawodniczek
z gimnazjum i szkół podstawowych
gminy Mała Wieś. W poszczególnych
kategoriach zwyciężyli:

Dziewczęta szkoły podstawowe
1. Bąkiewicz Małgorzata
2. Grzelak Karolina
3. Jaroszewska Natalia

Chłopcy Szkoły Podstawowej
1. Czarnecki Patryk
2. Nowatkiewicz Krystian
3. Kozak Igor i Wyrębkowski Dawid 

Dziewczęta  gimnazjum
1. Bąkiewicz Wiktora
2. Grzelak Julia
3. Dąbrowska Dominika

Chłopcy gimnazjum
1. Górka Paweł
2. Klimczewski Jakub
3.Wujcik Arkadiusz

W ramach projektu zakupiono 3 stoły
do tenisa stołowego 3 tablice wyni-
kowe, 5 kompletów siateczek i inne
akcesoria. Turnieje Gminnej Ligi Te-
nisa Stołowego odbywały się w hali
sportowej przy szkole podstawowej 
w Małej Wsi. Szczególne podzięko-
wania za organizacje turnieju kieru-
jemy do Pana Krzysztofa Dębskiego,
Pana Pawła Figurskiego oraz do dzia-
łaczy Klubu i rodziców. Oby tak dalej.
Wszystkie przygotowania zostały wy-
konane nieodpłatnie na zasadach wo-
lontariatu. Zaangażowanym osobom
serdecznie dziękujemy.
Projekt dofinansowano ze środków

Programu   „Działaj Lokalnie”  Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści  realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz

Ośrodka DL Fundacji „FLZP Młodzi
Razem” i Powiatu Płockiego.
Czas by wspomnieć o powołaniu
nowej grupy piłkarzy, otóż nasz Klub
prowadzi obecnie treningi z grupą
dzieci z rocznika 2005 i młodsi są 
w niej zarówno chłopcy jak i dziew-
czynki. Treningi odbywają się dwa
razy w tygodniu w hali sportowej 
w Małej Wsi i uczestniczy w nich bli-
sko 30 małych piłkarzy. Mamy na-
dzieje że sport w naszej Gminie będzie
odgrywał dużą role i będzie tematem
obok, którego nie można przejść obo-
jętnie.
Z okazji zbliżających się Świąt cały
Zarząd GKS SPÓJNIA życzy:
Radosnych i spokojnych, pełnych
ciepła i nadziei Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz wszelkiej pomyślności,
osiągnięcia sukcesów i wytrwałości 
w realizacji planów w nadchodzącym
Nowym Roku 2018.

H.G.

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia Mała Wieś
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Nadeszła jesień, a z nią dzień
stał się krótszy,  zmieniła się
pogoda, dzieci wróciły do

szkoły. W tym okresie łatwiej i więcej
chorujemy. Każdy z nas ma swoje spo-
soby na ucieczkę przed chorobą. Ubie-
ramy się cieplej, przyjmujemy leki
zwiększające odporność, szczepimy
się od grypy. W artykule przedsta-
wiono sposoby, które bezpośrednio nie
wpływają na zmniejszenie zachoro-
walności na określone choroby, 
ale podnoszą odporność psychiczną
poprzez co wpływają korzystnie na
nasz stan fizyczny. Największym
współczesnym wrogiem naszego zdro-
wia jest stres. Uaktywnia on choroby
o podłożu psychicznym jak również 
fizycznym.
Wiele razy mówimy sobie i innym 
,, nie stresuj się”. Nie jesteśmy jednak
w stanie całkowicie wyeliminować go
z życia. Możemy i powinnyśmy pod-
jąć próby zmierzyć się z nim stosując
kilka żelaznych, prostych zasad.
Istnienie każdego organizmu warun-
kuje pożywienie, sen, oddychanie,
ruch. Te cztery podstawowe fizjolo-
giczne potrzeby człowieka  należy
uzupełnić korzystaniem ze światła 
słonecznego, uśmiechem, pomocą,

asertywnością, rozwojem własnych
zainteresowań, przyjemnościami,
optymizmem i relacjami międzyludz-
kimi. Wszystkie te elementy wzajem-
nie na siebie oddziaływają i uzupeł-
niają się. Korzystnie wpływają za-
równo na stan fizyczny jak i psy-
chiczny naszego organizmu.
Nie trzeba tłumaczyć, że prawidłowe
odżywianie składające się ze świe-
żych, naturalnych, nieprzetworzonych
produktów dostarcza organizmowi
niezbędnych substancji odżywczych
pod względem jakościowym i ilościo-
wym korzystnie wpływając na nasze
codzienne funkcjonowanie. Jeśli do
tego dołożymy celebrowanie przygo-
towania i spożywania wspólnych po-
siłków przyczyni się to do budowania
relacji rodzinnych. Wynikiem tego bę-
dzie zdrowie fizyczne i psychiczne.
Taki sam podwójny efekt uzyskamy
korzystając ze światła słonecznego,
które uaktywnia wytwarzanie wita-
miny D3 stanowiącej budulec dla 
naszych kości, pobudza naszą aktyw-
ność, zapobiega senności, obniżeniu
koncentracji,  uwagi, powstaniu takich
chorób jak depresja. 
Rzadziej chorują oraz szybciej poko-
nują chorobę osoby pozytywnie my-

ślące. Osoby te lepiej będą radzić
sobie z trudnymi sytuacjami a to
dzięki uśmiechowi, ponieważ ,,śmiech
to zdrowie”. Poziom stresu redukuje
aktywność fizyczna. Sprawia, że nasze
samopoczucie jest znacznie lepsze,
cieszymy się każdym dniem. Ruszając
się z uśmiechem zapobiegniemy oty-
łości głównej przyczynie chorób
układu sercowo- naczyniowego i cuk-
rzycy.
Dla naszego zdrowia bardzo ważny
jest odpoczynek. Każdy z nas ma swój
poziom wytrwałości i zmęczenia.
Przekroczenie jego powoduje obciąże-
nie organizmu i może wpływać na roz-
wój chorób, np. związanych 
z układem krążenia, układem nerwo-
wym. Sen i relaks zapobiegają prze-
ciążeniu organizmu, regenerują go,
przyczyniają się do uzyskania równo-
wagi psychicznej.
Pozytywnie na psychiczną strefę na-
szego zdrowia wpływa pomoc udzie-
lona drugiemu człowiekowi,
posiadanie własnego hobby, rozwija-
nie pasji, sprawianie sobie przyjemno-
ści, podtrzymywanie relacji między
ludzkich.

B.K.

Zdrowie w pigułce- Złe strony jesiennej słoty

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!

Wesołych Świąt życzy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi



Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholo-
wych czynnie uczestniczyła

podczas XIX Dni Gminy Mała Wieś
w dniu 09.09.2017r. Stoisko profilak-
tyczne odwiedziło wiele osób, w tym
młodzież i dzieci, korzystając z róż-
nych porad profilaktycznych. Działa-
nia gminnej komisji nakierowane były
na propagowanie zdrowego  stylu
życia, bez używek i alkoholu oraz
uświadomienie jakie szkody niesie za
sobą sięganie po alkohol czy używki.
Aby przybliżyć problematykę szkod-
liwości alkoholu Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych przygotowała wiele konkur-
sów  z podziałem na grupy wiekowe.
Prawidłowe odpowiedzi były nagra-
dzane upominkami. Stoisko profilak-
tyczne cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem a wiedza jaką posiadają naj-
młodsi  dotycząca używek nie raz za-
skakiwała prowadzących konkursy.

A.K.
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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)

Płocki Powiatowy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Wpiątek 17 listopada 2017 r. odbyła się uroczysta inau-
guracja roku akademickiego 2017/2018, Płockiego

Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nad którą pat-
ronat objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik.
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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi, 
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer piętnasty opracowała: 
Ewa Grzelak

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Z błyskiem flesza...
XIX Dni Gminy Mała Wieś


