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Inwestycje zrealizowane w Gminie Mała Wieś w 2017 r.
1. Nabycie prawa własności nierucho-
mości gruntowej oznaczonej nr ewid.
384/6 położonej w m. Mała Wieś.
Wartość inwestycji brutto: 22 909,49 zł  
Źródło finansowania: Budżet Gminy
2. Zakup zestawu multimedialnego na
potrzeby Urzędu Gminy Mała Wieś
Wartość inwestycji brutto: 9 997,44 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy
3. Przebudowa drogi gminnej w m.
Dzierżanowo
Wartość inwestycji brutto:420 902,91 zł.
Źródło finansowania: Budżet Gminy-
270.902,91 zł, Gmina Mała Wieś otrzy-
mała dofinansowanie z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowie-
ckiego w Warszawie w ramach dotacji
ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych w wysoko-
ści 150.000,00 zł
4. Zakup eksponatu: lokomotywa
spalinowa WLS40
Wartość inwestycji brutto:19 680,00 zł
Źródło finansowania : Budżet Gminy
5. Wymiana pokrycia dachowego na
budynku strażnicy OSP w Podgórzu
Wartość inwestycji brutto: 76 530,34 zł.
Źródło finansowania: Budżet Gminy
6. Zakup rozsiewacza do posypywania
soli i piasku na potrzeby zimowego
utrzymania dróg.
Wartość inwestycji brutto: 8 030,00 zł.
Źródło finansowania: Budżet Gminy
7. Przebudowa gminnego boiska spor-
towego im. Rafała Kozickiego 
w Małej Wsi
Wartość inwestycji brutto:750 991,73 zł.
Źródło finansowania: Budżet Gminy -
483 091,73 zł, Gmina Mała Wieś otrzy-
mała dofinansowanie ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
w ramach Modernizacji Infrastruktury
Sportowej – Edycja 2016 r. (Minister-
stwo Sportu i Turystyki w Warszawie )
w  wysokości 267 900,00 zł.
8. Zakup działki w Węgrzynowie pod
drogę wewnętrzną
Wartość inwestycji brutto: 2 298,10 zł.
Źródło finansowania: Budżet Gminy
9. Zakup agregatu prądotwórczego
dla OSP przy SUR w Małej Wsi
Wartość inwestycji brutto: 5 000,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy
10. Likwidacja barier transportowych
– zakup mikrobusu 9-cio miejscow-
ego, specjalnie przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych na

wózkach inwalidzkich na rzecz Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy 
w Starych Święcicach
Wartość inwestycji brutto: 118 980,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy-
26.320,00 zł, Gmina Mała Wieś otrzy-
mała dofinansowanie na realizację zada-
nia z Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 72.660,00 zł oraz z Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie w wysokości:20.000,00 zł.
11.Przebudowa pomieszczenia kot-
łowni w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starych 
Święcicach
Wartość inwestycji brutto: 25 704,37 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy
12. Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi 
Wartość inwestycji brutto: 124 350,77 zł 
Źródło finansowania: Budżet Gminy
13. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego dla OSP Mała Wieś
Wartość inwestycji brutto:7 500,00 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy-
2.500,00 zł, Dofinansowanie z Powiatu
Płockiego- 5.000,00 zł
14. Budowa Placu Zabaw przy obec-
nym budynku Gimnazjum w Małej
Wsi
Wartość inwestycji brutto: 15 300,00 zł

Źródło finansowania: Wydatek ponie-
siono w ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. – Sołectwo Mała Wieś
15. Budowa altany przy świetlicy
wiejskiej
Wartość inwestycji brutto: 10 908,27 zł
Źródło finansowania: Wydatek ponie-
siono w ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. – Sołectwo Lasocin
16. Budowa nawierzchni utwardzonej
przy świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach
Wartość inwestycji brutto: 5 000,00 zł.
Źródło finansowania: Wydatek ponie-
siono w ramach funduszu sołeckiego na
2017 r. – Sołectwo Nowe Święcice 
i Stare Święcice. E.M.
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Nasze Finanse
Budżet Gminy Mała Wieś na 2018 r.

został podjęty przez Radę Gminy
Uchwałą Nr 237/XXXI/2017 z dnia 28
grudnia 2017 r. 
Uchwalony budżet zakładał po stronie
dochodów kwotę 25.363.686 zł; zaś po
wydatkach 26.254.528 zł. 
Konieczność coraz lepszego zaspokaja-
nia potrzeb mieszkańców i tworzenia jak
najlepszych warunków dla rozwoju gos-
podarczego związana jest w dużej mie-
rze z inwestycjami gminnymi. Środki
finansowe będące w dyspozycji władz
Gminy są ograniczone, toteż na sfinan-
sowanie wydatków nieznajdujących po-

krycia w dochodach budżetowych za-
planowano kredyt.
Planowany na 2018 r. kredyt w wysoko-
ści 1.348.812 zł umożliwić ma sfinanso-
wanie deficytu (890.842 zł), jak też

pokryć przypadające na 2018 r. spłaty
rat z tytułu zaciągniętych wcześniej kre-
dytów i pożyczek (457.970 zł). 

Marzec 2018
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Rzeczywiste wykonanie wydatków,
jak i dochodów może nieznacznie

odbiegać od założeń przyjętych przy
projektowaniu budżetu. Przyczynić się
może do tego pozyskanie dofinansowa-
nia do zadań z zewnętrznych źródeł,
które uzupełnią ograniczone środki bu-

dżetowe gminy, jak też oszczędności
wygenerowane przy realizacji zaplano-
wanych działań. W toku wykonywania
budżetu możliwe jest również zaangażo-
wanie, pozostałych w dyspozycji na ko-
niec 2017 r., wolnych środków. 
W związku z faktycznie wykonaną

kwotą dochodów i wydatków, plano-
wany na dn. 31.12.2018 r. poziom 
zadłużenia gminy może ulec zmniejsze-
niu.

M.S.

Poniższa tabela przedstawia najbardziej istotne wielkości w budżecie z ostatnich kilku lat:

Poniżej przedstawiono strukturę zadłużenia gminy na dn. 31.12.2017 r. 

2
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ASF-Gmina Mała Wieś w obszarze ochronnym (strefa żółta)

KOMISJA (UE) DECYZJĄ WY-
KONAWCZĄ  2018/263 z dnia 20

lutego 2018 r. zaliczyła Gminę Mała
Wieś i Wyszogród w pow. płockim do
obszaru ochronnego (strefa żółta) 
w związku z tym należy przestrzegać
zasad bioasekuracji wyszczególnionych
w/w decyzji. 
Ponadto 28 lutego 2018 r. weszło  
w życie Rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego
2018 r. zmieniające rozporządzenie ws.
środków podejmowanych w związku 
z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru
Świń.
W związku z tym należy przestrzegać

najważniejszych  zasad:
- siedziba stada jest zarejestrowana 
w CBD systemu IRZ,
- do gospodarstwa wprowadzane są świ-
nie prawidłowo oznakowane, zapat-
rzone w dokumenty potwierdzające ich
pochodzenie,
- prowadzona jest ewidencja leczenia
świń, dokumentacja dot. padłych zwie-
rząt, dopełniony jest obowiązek sporzą-

dzenia i złożenia w BP ARiMR spisu
świń, jest na bieżąco prowadzony spis
świń z podziałem na prosięta, warchlaki,
tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki,
- przestrzegany jest zakaz żywienia świń
odpadami kuchennymi,
- w gospodarstwie  znajdują się środki
dezynfekcyjne, odzież i obuwie prze-
znaczone tylko do obowiązkowego uży-
cia w gospodarstwie, przed wejściami 
i wyjściami z pomieszczeń w których 
są utrzymywane świnie wyłożone są
maty dezynfekcyjne. Maty lub niecki
dezynfekcyjne znajdują się również
przed wjazdem do gospodarstwa i wy-
jazdem w stanie zapewniającym  utrzy-
manie skuteczności działania środków
dezynfekujących. Sprzęt,  narzędzia od-
zież i obuwie do obsługi świń są oczysz-
czane i odkażane na bieżąco,
- świnie utrzymywane są w sposób wy-
kluczający kontakt z wolno żyjącymi
dzikami oraz ze zwierzętami domo-
wymi, w odrębnych zamkniętych po-
mieszczeniach, w przypadku utrzymy-
wania świń w systemie otwartym wy-

bieg dla świń zabezpieczony jest po-
dwójnym ogrodzeniem o wysokości 1,5
m związanym na stałe z podłożem,
- świnie są karmione paszą zabezpie-
czoną przed dostępem zwierząt wolno
żyjących,
- posiadacz świń informuje lekarza we-
terynarii o każdym padnięciu świni,
padłe świnie są zgłaszane do zakładów
utylizacyjnych, w przypadku uboju na
własny użytek plan ten należy wcześniej
zgłosić do Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii,
- na teren gospodarstwa w którym utrzy-
mywane są świnie, nie są wnoszone , ani
wwożone zwłoki dzików, tusze dzików,
części tusz i produkty pochodzenia
zwierzęcego pochodzące od dzików, jak
również materiały i przedmioty, które
mogły zostać skażone wirusem ASF,
- prowadzony jest rejestr środków trans-
portu do przewozu świń wjeżdżających
na teren gospodarstwa oraz rejestr osób
wchodzących do pomieszczeń, w któ-
rych utrzymywane są świnie.

D.Sz.
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Od 2018r. wnioski o przyznanie płat-
ności bezpośrednich oraz płatności

obszarowych PROW składa się w for-
mie elektronicznej za pośrednictwem
aplikacji eWniosekPlus, dostępnej po-
przez stronę internetową Agencji Res-
trukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
www.arimr.gov.pl. W aplikacji eWnio-
sek Plus możliwe jest wypełnienie
wniosku w trybie uproszczonym lub
pełnym. Tryb uproszczony umożliwia
przeglądanie danych bez konieczności
ich edycji  i dostępny jest dla rolników
uczestniczących w systemie dla małych
gospodarstw i rolników, których po-
wierzchnia gruntów  ornych w 2017r. 
wynosiła poniżej 10 ha.
Warunkiem przystąpienia do wypeł-
niana wniosku w tym systemie jest po-
siadanie konta w aplikacji e-Wniosek.
Kod dostępu do aplikacji  rolnik może
uzyskać po uwierzytelnieniu na stronie
Agencji,  poprzez podanie: swojego nu-
meru identyfikacyjnego, 8 ostatnich cyfr
rachunku bankowego, na który był prze-
lew kwoty dopłat bezpośrednich, kwoty
ostatniego przelewu (dopłat bezpośred-

nich) otrzymanego w 2017 r. (jeżeli 
w danym dniu były dwa przelewy, to
podać wyższą kwotę). Złożenie wniosku
w formie papierowej będzie możliwe je-
dynie dla tych, którzy nie są w stanie
złożyć wniosku w formie elektronicznej
i jednocześnie nie mogą skorzystać z po-
mocy technicznej zapewnionej przez
biuro powiatowe ARiMR.
Ułatwieniem dla rolników ma być
oświadczenie, które składa się zamiast
całego rozbudowanego wniosku. 
W roku 2018 w przypadku, gdy dane 
z wniosku o przyznanie płatności za rok
2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast
wniosku o przyznanie płatności za rok
2018 może złożyć Oświadczenie 
potwierdzające brak zmian w 2018 roku
w odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w roku 2017.
„Oświadczenie” takie może być skła-
dane przez rolników, którzy  w 2017 r.
ubiegali się wyłącznie o: jednolitą płat-
ność obszarową, płatność za zazielenie-
nie, płatność dodatkową, płatność
związaną do powierzchni uprawy
chmielu, płatność do owiec, płatność do

kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
płatności dla obszarów z ograniczeniami
naturalnymi lub innymi szczególnymi.
Warunkiem jest również zadeklarowanie
we wniosku złożonym w 2017 r. 
powierzchnię gruntów ornych mniejszej
niż 10 ha i  ubieganie się w 2018 roku 
o te same płatności co we wniosku 
o przyznanie płatności w 2017 roku.

„Oświadczenie potwierdzające brak
zmian w 2018 roku..." będzie można
złożyć od 15 lutego do 14 marca 2018 r.  
Pomoc w wypełnianiu wniosku świad-
czyć będą pracownicy MODR War-
szawa o/Płock(wypełnianie Oświadczeń
bezpłatnie), Biuro Powiatowe ARiMR
(stanowiska komputerowe.           D.Sz.

Płatności bezpośrednie w 2018 r.- eWniosekPlus 
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Uroczyste wręczenie medali 
"Za długoletnie pożycie małżeńskie" 

Marzec 2018

str. 5

Rocznica 50-lecia pożycia małżeń-
skiego to doniosła chwila, która

budzi wzruszenie, uznanie i szacunek
nie tylko najbliższej rodziny, ale także
nas wszystkich. 
W dniu 13 stycznia 2018 roku w Małej
Wsi odbyła się uroczystość wręczenia
przyznanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej medali za długoletnie
pożycie małżeńskie. Odznaczenie z rąk
Wójta Gminy – Zygmunta Wojnarow-
skiego otrzymali:
- Jadwiga i Janusz Zaręba
- Henryka i Zdzisław Kowalscy
- Maria i Adam Sobczak
- Bożenna i Roman Grzelak
O oprawę artystyczną zadbali harcerze
z 64 Artystycznej Drużyny Harcerskiej
im. Zośki i Alka, zuchy z 46 Gromady
Zuchowej „Jędrusie” oraz Przedszkolaki
z Samorządowego Przedszkola w Małej
Wsi.
Szanownym jubilatom życzymy kolej-
nych, wspaniałych jubileuszy – w zdro-
wiu, wzajemnej miłości i szacunku.
Pary, które przeżyły w związku małżeń-
skim co najmniej 50 lat, a nie zostały
jeszcze uhonorowane medalem za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie, prosimy 
o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywil-
nego w Małej Wsi (pokój Nr 4, 
tel. 24 269 79 68). E.M

W które niedziele nie zrobimy już zakupów?

30stycznia br., Prezydent RP podpi-
sał ustawę wprowadzającą zakaz

handlu w niedziele i święta. Znaczy to,
że już oficjalnie wprowadzony został
zakaz handlu w niedziele w 2018 r.
Od marca obowiązują przepisy o ogra-
niczeniu handlu w niedziele. W efekcie
w większość niedziel, jakie pozostaną
do końca roku, sklepy będą nieczynne.
Na przykład w marcu handel będzie
dozwolony jedynie w dwie niedziele 
(4 i 25), ale w kwietniu tylko w jedną 
- 29. Zakaz handlu nie będzie dotyczył
m.in. stacji benzynowych i aptek. Han-
del będzie można także prowadzić 
w placówkach, w których przeważająca
część działalności polega na sprzedawa-
niu kwiatów, dewocjonaliów, lodów,
wyrobów cukierniczych lub pieczywa.
Od 2019 r. przepisy będą jeszcze 
bardziej restrykcyjne. O ile w bieżącym

roku zasadą jest, że sprzedaż może się
odbywać w pierwszą i ostatnią niedzielę
każdego miesiąca, o tyle od stycznia
przyszłego roku będzie dozwolona już
tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. 
W 2018 roku sklepy będą zamknięte 
w następujące niedziele:
- 1 i 18 marca; 
- 1, 8 , 15 i 22 kwietnia; 

- 13 i 20 maja; 
- 10 i 17 czerwca; 
- 8, 15 i 22 lipca; 
- 12 i 19 sierpnia; 
- 9, 16 i 23 września; 
- 14 i 21 października; 
- 11 i 18 listopada; 
- 9 grudnia.

E.G. 
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Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI)
obchodzony jest z inicjatywy 

Komisji Europejskiej od 2004 r. Począt-
kowo wydarzenie to świętowały jedynie
państwa europejskie, ale już od lat DBI
przekracza granice Europy angażując
państwa z całego świata
DBI ma na celu przede wszystkim ini-
cjowanie i propagowanie działań 
na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajomienie rodziców, nauczycieli 
i wychowawców z problematyką bez-
pieczeństwa online oraz promocję pozy-
tywnego wykorzystywania internetu.
Ideą DBI jest podkreślanie siły współ-
działania w dbaniu o cyfrowe bezpie-
czeństwo, zarówno na poziomie
międzynarodowym, jak również lokal-
nym, łącząc  zaangażowanie wielu 
instytucji, ale także rodziny, czyli naj-
bliższego otoczenia dziecka.
W tym roku DBI obchodziliśmy 
6 lutego pod hasłem „Dzień Bezpiecz-
nego Internetu: tworzymy kulturę sza-
cunku w sieci”.
Szacunek to pojęcie, które zawiera 
w sobie bardzo wiele treści. To istotna
wartość, bez której nie zbudujemy kul-

tury zrozumienia, zaufania i tolerancji.
Brak poszanowania innych osób, ich
prywatności czy odmiennych poglądów
skutkuje niepokojącymi zjawiskami,
które pojawiają się w internecie m.in.
cyberprzemocą, hejtem, ksenofobią.
Z okazji obchodów DBI 2018 chcemy
podkreślić także to, że szacunek jest
ważny nie tylko w odniesieniu 
do świata, innych ludzi, ale także 
do własnej osoby – jest wsparciem 
w ochronie naszej prywatności, a także
w budowaniu reputacji. Internet to na-
rzędzie, które młodzi ludzie intensywnie
wykorzystują do komunikacji, a dobre 
i pozytywne relacje są oparte na posza-
nowaniu drugiej strony.
Specjalnie z okazji obchodów DBI przy-
gotowaliśmy  dla Państwa kilka cennych
wskazówek na temat bezpieczeństwa 
w sieci: 

— Nie ujawniaj haseł — 
Hasła do poczty, portali społecznościo-
wych, a szczególnie do systemów ban-
kowych powinieneś znać jedynie Ty. 
W przeciwnym razie możesz narazić się
na utratę danych czy środków finanso-
wych.

— Stosuj skomplikowane hasła —

Im hasło będzie bardziej skompliko-
wane, tym trudniej będzie je złamać czy
odgadnąć. Wybierając hasło najlepiej
będzie, jeśli użyjesz kombinacji cyfr
oraz małych i wielkich liter oraz znaków
specjalnych. Przykład dobrego hasła:
kj2Nh7F$#*oW)q i złego: Jan1

— Nie wysyłaj nieznajomym zdjęć i
filmów — 

Zdjęcia lub filmy, które trafią w niepo-
wołane ręce mogą zostać przerobione, 
a Ty możesz paść ofiarą szantażu. Pa-
miętaj – jeśli coś trafi raz do internetu
zostaje tam na zawsze!
— Korzystaj z oprogramowania an-

tywirusowego — 
Wirusy wbrew pozorom nie są zagroże-
niem jedynie dla firm, banków, czy kon-
cernów. Jeśli twój komputer zostanie
zaatakowany, hasła i loginy mogą zostać
ujawnione. Ponadto możesz stracić
wszystkie pliki.
— Nie otwieraj podejrzanych załącz-

ników – 
mogą one zawirusować Twój komputer.

A.K.
źródło:

http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html?setlng=pl
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

Wdniu 10 marca 2018 roku odbyły
się obchody Narodowego Dnia

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
w Małej Wsi i Starych Gałkach, organi-
zowane w ramach ogólnopolskich 
obchodów ku czci „Żołnierzy Wyklę-
tych”, objętych Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy. Uroczystości rozpoczęła Msza
Święta w Kościele Parafialnym w Małej
Wsi, po której wszyscy zgromadzeni
przejechali pod pomnik upamiętniający
miejsce ostatniej walki Oddziału Żołnie-
rzy Wyklętych pod dowództwem Wik-
tora Stryjewskiego ps. „Cacko” 
w miejscowości Stare Gałki. Przed po-
mnikiem wspólnie odśpiewano Hymn
Narodowy przy akompaniamencie Or-
kiestry Dętej OSP w Rębowie oraz zło-
żone zostały kwiaty i znicze. Kwiaty 
i znicze w imieniu Gminy Mała Wieś
złożył Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski, Przewodniczący Rady
Gminy Mała Wieś Włodzimierz Jeznach

oraz Sekretarz Urzędu Gminy Mała
Wieś Jadwiga Nowatkiewicz. Konty-
nuacja uroczystości odbyła się w remi-
zie strażackiej w Starych Gałkach.
Wykład historyczny przedstawił Pan
Kajetan Rajski- Redaktor Naczelny
Kwartalnika „WYKLĘCI”, a grupa 
Wokalno-Instrumentalna PROMYK 
z Wyszogrodu , oraz „Ukudemia” Ze-
spół Harcerski istniejący przy 64 Arty-

stycznej Drużynie Harcerskiej Zośka 
i Alek w Małej Wsi zaprezentowały pro-
gram słowno-muzyczny.  W uroczysto-
ściach udział wzięli członkowie rodzin
pomordowanych żołnierzy, lokalni 
samorządowcy oraz licznie zebrani
mieszkańcy Gminy Mała Wieś.   Inicja-
torami tej wyjątkowej uroczystości byli
Panowie Marceli Szkopek i Wojciech
Boratyński. E.G.

zdj.z archiwum własnego Organizatorów uroczystości
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Od 2018 r. JPK_ VAT również dla mikroprzedsiębiorców 

Marzec 2018

str.7

Do dużych, średnich oraz małych
firm, wraz z początkiem roku dołą-

czyli mikroprzedsiębiorcy. Tym samym
w lutym po raz pierwszy wszyscy
czynni podatnicy podatku VAT prześlą
do administracji skarbowej JPK_VAT.
Ostatnią grupą objętą obowiązkiem wy-
syłania pliku są mikroprzedsiębiorcy,
czyli firmy zatrudniające do 10 osób 
(i osiągające do 2 mln euro obrotów),
które składają deklaracje VAT-7 lub
VAT-7K, także jednoosobowe działalno-
ści gospodarcze.

JPK VAT w pigułce 
Co to jest JPK_VAT

To zestaw informacji o zakupach 
i sprzedaży, który wynika z ewidencji
VAT przedsiębiorcy za dany okres. Prze-
syła się go wyłącznie w wersji elektro-
nicznej do 25 dnia miesiąca za miesiąc
poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza
się kwartalnie. JPK_VAT posiada okre-
ślony układ i format (schemat xml),
który ułatwia jego przetwarzanie.

Kto składa JPK_VAT
Wszyscy zarejestrowani jako czynni po-
datnicy VAT . Od 1 stycznia 2018 r. mi-
kroprzedsiębiorcy prowadzą elektro-
niczną ewidencję VAT (czyli rejestr
sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesy-
łają ją jako JPK_VAT. Duże przedsię-
biorstwa wysyłają JPK_VAT już 
od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie 
od 1 stycznia 2017 r.
Ważne!
Nowy obowiązek dotyczy Cię, jeśli jes-
teś podatnikiem VAT i składasz między
innymi deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.
JPK_VAT zawiera dane, które ewiden-
cjonujesz  w rejestrze zakupów i sprze-
daży.

Kiedy NIE składasz JPK_VAT
Jeżeli korzystasz ze zwolnienia od po-
datku od towarów i usług, wskazanego
w ustawie o VAT. Dotyczy to sytuacji,
kiedy:
• sprzedajesz wyłącznie towary i świad-
czysz usługi zwolnione z VAT (zwolnie-
nie przedmiotowe – art. 43 ust. 1),
• sprzedajesz towary i świadczysz
usługi, które są opodatkowane VAT, ale
korzystasz ze zwolnienia podmiotowego
(zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9), 
ponieważ twój obrót był mniejszy niż
200 tys. zł.
Pamiętaj: jeżeli twój obrót jest mniejszy
niż 200 tys. zł, ale zrezygnowałeś ze

zwolnienia podmiotowego lub nie masz
prawa do wyboru tego zwolnienia 
(o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9)
– masz obowiązek złożenia JPK_VAT.

Kiedy złożyć JPK_VAT
Informacje o prowadzonej ewidencji 
w formie JPK_VAT składasz bez wez-
wania do 25. dnia po zakończeniu da-
nego miesiąca (chyba że 25. dzień
miesiąca wypada w sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wtedy masz
czas do pierwszego dnia roboczego).
Jeśli rozliczałeś się do tej pory metodą
kwartalną, także prześlesz JPK_VAT 
co miesiąc.
Przykładowo:
do 26 lutego wyślesz informację za sty-
czeń (bo 25 lutego to niedziela) do 26
marca wyślesz informację za luty (bo 25
marca to niedziela)  do 25 kwietnia wy-
ślesz informację za marzec itd. Możesz
zwrócić się o odroczenie terminu złoże-
nia JPK_VAT. Wystąp z umotywowa-
nym wnioskiem przed upływem terminu
złożenia JPK_VAT do właściwego dla
ciebie naczelnika urzędu skarbowego.

Jak złożyć JPK_VAT
JPK_VAT składa się z danych identyfi-
kujących podatnika (np. nazwa, NIP)
oraz danych, które dotyczą dokumentów
sprzedażowych i zakupowych. 
JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte 
w ewidencji zakupu i sprzedaży. Dane
wykazane w JPK_VAT powinny być
zgodne z danymi ujętymi w deklaracji
VAT. JPK_VAT wysyłamy wyłącznie
drogą elektroniczną. 
Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT
JPK_VAT ma charakter informacji 
podatkowej, dlatego niezłożenie go 
w terminie może spowodować sankcje
karno-skarbowe. W zależności od oko-
liczności może to być wykroczenie lub
przestępstwo. Co wyznacza granicę
między nimi? Po pierwsze wartość
uszczuplenia należności podatkowej –
jeżeli przekracza ona 10 000 zł, jest 
to przestępstwo. Dodatkowo pod uwagę
bierze się motywy działania sprawcy,
stopień szkodliwości społecznej oraz
sposób dokonania czynu.

Ile wynosi grzywna
Karą za wykroczenie skarbowe jest
grzywna, określana kwotowo w prze-
dziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości
minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r.
jest to:

• od 210 zł do 4200 zł (mandat),
• od 210 zł do 21 000 zł (nakaz sądu),
• od 210 zł do 42 000 zł (wyrok sądu).
Wysokość grzywny ustala się 
z uwzględnieniem sytuacji majątkowej,
rodzinnej oraz możliwości zarobkowych
sprawcy.
Karą za przestępstwo skarbowe jest
grzywna, która może wynieść od 10 do
720 stawek dziennych. Minimalna
stawka dzienna w 2018 r. wynosi od 
70 zł do 28 000 zł, w zależności od do-
chodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej
sprawcy. Obecnie jest to:
• od 700 do 5 600 000 zł (nakaz sądu),
• od 700 zł do 20 160 000 zł (wyrok
sądu).

Pozostałe obowiązki podatnika
Od 1 lipca 2018 r. – wszyscy podatnicy,
którzy prowadzą księgowość w formie
elektronicznej, przekażą inne struktury
JPK na żądanie organów podatkowych
w trakcie postępowania podatkowego,
czynności sprawdzających lub kontroli
podatkowej.
Tym samym mikroprzedsiębiorstwa
oraz małe i średnie przedsiębiorstwa do-
łączą do dużych przedsiębiorstw, które
mają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r.
JPK na żądanie obejmują: księgi rachun-
kowe – JPK_KR, wyciąg bankowy –
JPK_WB, magazyn – JPK_MAG, fak-
tury VAT – JPK_FA, podatkowa księga
przychodów i rozchodów – JPK_PKPI,
ewidencja przychodów – JPK_EWP.
W takiej sytuacji będziesz mieć nie
mniej niż 3 dni na udostępnienie żąda-
nych struktur JPK. Możesz je przekazać
np. na pendrive, karcie pamięci, płycie
CD/DVD lub innym nośniku danych. 
W uzasadnionych przypadkach (np.
duża ilość danych, nieobecność osoby
odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do
organu podatkowego o wydłużenie 
terminu wyznaczonego w wezwaniu.
Pozwoli to na uniknięcie konsekwencji
w razie niedostarczenia żądanych pli-
ków w wyznaczonym terminie. Osoba,
która w nieuzasadniony sposób odma-
wia udostępnienia JPK na wezwanie or-
ganu, może otrzymać karę porządkową
w wysokości do 2800 zł.

A.K.
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221).
•Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja po-
datkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.).
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Projekt badawczy

Gmina Mała Wieś wspólnie z Pań-
stwową Wyższą Szkołą Zawodową

w Płocku realizowała w styczniu 2018
roku  w ramach projektu badawczego
pn. „Ocena zapotrzebowania na opiekę
profesjonalną (stacjonarna i domową)
oraz nieprofesjonalną seniorów (aktua-
lnych i przyszłych) Gminy Mała Wieś 
w kontekście ich wydolności funkcjo-
nalnej” bezpłatne badania dla mieszkań-
ców Gminy Mała Wieś w zakresie
parametrów życiowych, budowy ciała,
postawy ciała i stóp, aktywności fizycz-
nej i stylu życia, wydolności funkcjonal-
nej, samoopiekuńczej i samopielę-
gnacyjnej z zastosowaniem narzędzi
standaryzowanych (stopień odżywienia,

badanie grzybicy płytki paznokciowej
oraz badanie w kierunku deformacji 
i wrastania płytki paznokciowej, stopień
wydolności samoopiekuńczej/samopie-
lęgnacyjnej, ocena czynności życia 
codziennego, ocena ryzyka odleżyno-
wego, ocena stopnia odleżyn, ocena ge-
riatryczna).  
Celem badań było określenie zapotrze-
bowania na opiekę profesjonalną (sta-
cjonarną i domową) oraz nieprofesjo-
nalną seniorów (aktualnych i przy-
szłych) gminy Mała Wieś w kontekście
ich wydolności funkcjonalnej. Teraz
oczekujemy na opracowanie przez Ze-
spół Badawczy Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku lokalnej

diagnozy  aktualnego zapotrzebowania
seniorów na opiekę osób drugich. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim miesz-
kańcom Gminy Mała Wieś za udział 
w projekcie badawczym, a Samodziel-
nemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Małej Wsi za udostępnie-
nie pomieszczeń do przeprowadzenia
badań i wsparcie przy realizacji pro-
jektu. J . N .

Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie da-
nych).
Nowe Rozporządzenie RODO wchodzi
w życie od 25 maja 2018 r., czyli unijne
rozporządzenie dotyczące ochrony 
danych osobowych. Nowe przepisy do-
tyczą każdego podmiotu działającego na
terenie UE, począwszy od jednoosobo-
wych działalności gospodarczych po
duże międzynarodowe korporacje. 
Regulacje te mają na celu ujednolicenie
przepisów na terenie całej UE.
Rozporządzenie wprowadza szereg ko-
rzyści dla osób prywatnych , m.in. naka-
zuje upowszechnienie informacji kto,
kiedy i w jakim procesie wykorzystał
poszczególne nasze dane osobowe.
Do podstawowych obowiązków, jakie
muszą spełnić przedsiębiorstwa prze-
twarzające i administrujące dane oso-
bowe, należą:
• należyte zabezpieczenie przechowy-
wanych danych,
• przekazywanie klientom szczegóło-
wych informacji o przetworzeniu ich da-
nych osobowych, umożliwienie wglądu
w historię zmiany danych, informowa-
nie o celu zbierania danych,
• uzyskanie zgody na wykorzystanie da-

nych w kontekście konkretnego procesu
biznesowego,
• opracowanie i prowadzenie dokumen-
tacji przetwarzania danych, w tym rejes-
tru czynności przetwarzania i rejestru
naruszeń,
• wdrożenie zasady privacy by default,
tj. wcielenie takich środków technicz-
nych i organizacyjnych, które pozwolą
na domyślne przetwarzanie tylko tych
danych, które są niezbędne do określo-
nego procesu,
• obowiązek notyfikacyjny, polegający
na konieczności zgłoszenia do organu
nadzorczego incydentu naruszenia bez-
pieczeństwa, w ciągu 72 godzin od jego
zajścia,
• zapewnienie rozliczalności (na żądanie
organu nadzorczego przedstawić doku-
mentację, która  wykaże przestrzeganie
prawa),
• udokumentowanie udzielenia zgody, 
tj. przechowywanie informacji o tym,
kto wyraził zgodę, kiedy to zrobił, 
w jakim zakresie oraz jakie informacje
zostały mu przekazane przy okazji od-
bierania zgody.
Rozporządzenie nie określa konkretnych
narzędzi, jakie należy wprowadzić 
w celu zabezpieczenia przechowywania
danych osobowych, to firmy podejmują
takie decyzje.
Według nowego RODO to właśnie
osoba fizyczna może zażądać udostęp-
nienia informacji o swoich danych oso-
bowych, ale także ich usunięcia  czy 

to do bycia zapomnianym, które ozna-
cza całkowite wykasowanie danych 
z bazy instytucji.
Dla usprawnienia funkcjonowania 
nowego Rozporządzenia  należy obliga-
toryjnie powołać  dla wszystkich insty-
tucji publicznych (z wyłączeniem
sądów), jednostek, których działalność
polega na regularnym i automatycznym
przetwarzaniu danych oraz jednostek,
których główna działalność polega na
przetwarzaniu danych wrażliwych, 
dotyczących przestępstw czy skazań 
za przestępstwa nowego pracownika,
który będzie pełnił funkcję Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych.
Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek
prowadzenia rejestru czynności prze-
twarzania, który zawierać ma informa-
cje dotyczące celu gromadzenia oraz
przetwarzania danych osobowych,
komu zostały przekazane, środków bez-
pieczeństwa stosowanych w celu 
zagwarantowania poufności danych.
Rozporządzenie będzie domagać się 
"od wszystkich administratorów danych,
by wszelkie informacje kierowane do
osób, których dane dotyczą, były formu-
łowane jasnym i prostym językiem, 
by były zwięzłe i zrozumiałe. Szczegól-
nie istotne będzie to zaś wówczas, gdy
informacje i komunikaty będą kiero-
wane do dzieci, które muszą móc je bez
trudu zrozumieć" - tłumaczy Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(GIODO). M.J.

RODO -  rewolucja w ochronie danych osobowych
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Coraz atrakcyjniejsza Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR)
jest już dostępna także 
w wersji elektronicznej.

Dzięki temu rodziny wielodzietne 3+
mogą korzystać z KDR w formie apli-
kacji na urządzeniach mobilnych. 
W obiegu pozostaje również plasti-
kowy nośnik.
Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki
przy zakupie jedzenia i kosmetyków,
odzieży i obuwia, książek, zabawek
oraz paliwa. Obniża także koszty 
rachunków za usługi telekomunika-
cyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze
przejazdy pociągami i komunikacją
publiczną w wybranych miejscowo-
ściach.

Karta Dużej Rodziny przyznawana
jest rodzinie z przynajmniej trójką
dzieci. Aby otrzymać Kartę Dużej
Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o
jej wydanie w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Małej Wsi, 
ul. Płońska 4.
Z Karty Dużej Rodziny w formie elek-
tronicznej mogą skorzystać również
dotychczasowi posiadacze Karty. 
Wymaga to jednak złożenia wniosku.
Nowelizacja dotychczasowych przepi-
sów sprawiła, że uprawnienie do Karty
Dużej Rodziny zyskają wszyscy 
rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali
na utrzymaniu co najmniej trójkę
dzieci. To rozwiązanie zacznie obo-

wiązywać od początku 2019 roku.
Więcej informacji na stronie interne-
towej: www.mpips.gov.pl w zakładce
Karta Dużej Rodziny.  W.R.

Marzec 2018
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Gospodarka Odpadami
Zmiana stawek za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych od
1 lutego 2018 r.
1. Odpady segregowane - 9 zł/osoba.
2. Odpady zmieszane - 14 zł/osoba.

W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest złożyć nową deklara-

cję w terminie 14 dni od dnia nastąpie-
nia zmiany.

M.G.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

WŚrodowiskowym Domu Samopo-
mocy w Starych Święcicach dużo

się dzieje. Bardzo ważnym wydarze-
niem był zakup pojazdu przystosowa-
nego do przewozu osób niepełno-
sprawnych.  
Bus został zakupiony ze środków: Bu-
dżet Gminy- 26 320,00 zł,  dofinanso-
wanie z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- 72 660,00 zł oraz z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 
w wysokości 20 000,00 zł.
Oficjalne przekazanie samochodu przez
Gminę Mała Wieś nastąpiło 2 stycznia
2018r. 
Pomoc, którą otrzymaliśmy w postaci
samochodu jest bezcenna dla nas i osób
korzystających z naszego wsparcia 
w pokonywaniu trudów z jakimi mu-
simy zmagać się w życiu codziennym.
To dla nas bardzo ważne, że nie jes-
teśmy osamotnieni w działaniach na
rzecz osób potrzebujących wsparcia
oraz pomocy.  
W dniu 13.02.2018r. w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Starych Święci-
cach odbyła się comiesięczna Msza
Święta podczas, której Ksiądz Pro-
boszcz Grzegorz Jendrzejewski poświę-
cił nowy samochód. 
Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Starych Święcicach jest placówką po-
bytu dziennego przeznaczona 
dla 30 osób powyżej 18-ego roku życia
z terenów gmin Mała Wieś i Bulkowo.
Do podstawowych zadań Domu należy
podejmowanie działań zmierzających
do usamodzielnienia uczestników, inte-
gracji z lokalnym środowiskiem, orga-
nizowanie terapii oraz zajęć
podnoszących poziom zaradności życio-
wej, rozwijających zdolności i zaintere-
sowania.
Środowiskowy Dom Samopomocy
świadczy pomoc w załatwianiu spraw
urzędowych, pomoc w dostępie do nie-
zbędnych świadczeń zdrowotnych, pro-
wadzi poradnictwo psychologiczne,
terapię ruchowa, treningi: umiejętności
spędzania wolnego czasu, umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania 
problemów.
Powyższe działania realizujemy poprzez
terapię zajęciową w: pracowni 
artystycznej i ogrodniczej, pracowni

gospodarstwa domowego, pracowni
umiejętności i komunikacji społecznej,
doskonale wyposażonej pracowni
usprawniania ruchowego oraz pracowni
komputerowo – informatycznej wypo-
sażonej w 6 nowoczesnych komputerów
i internet szerokopasmowy, oraz pra-
cownię samoobsługi. 
Dodatkowo proponujemy terapie mu-
zyczną, arteterapię, zajęcia sportowe, tu-
rystykę pieszą oraz wycieczki
krajoznawczo-turystyczne, udział w im-
prezach rekreacyjno-sportowych. 
Bardzo ważnym elementem terapii jest
poznawanie nowych miejsc, kontakt 
z kulturą i sztuką. Dom realizuje to za-
danie poprzez organizowanie wycie-

czek, wyjazdów na basen, wyjścia 
do muzeów, teatru, kina,  biblioteki.
Pobyt w Środowiskowym Domu Samo-
pomocy jest bezpłatny.
Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Małej Wsi- telefon  
24/ 269 79 62 i  Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Bulkowie- tele-
fon  24/265 20 13 wew.13 lub bezpo-
średnio z nami telefon 606 685 062,
e-mail sds@malawies.pl.
Zapraszamy na naszą stronę internetową
www.sds.malawies.pl, lub naszą stronę
na facebooku.

A.M.

zdj. z archiwum własnego ŚDS
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Biblioteka Publiczna w Małej Wsi,
działająca przy GCK MultiOsada 

z dniem 2 stycznia 2018 roku urucho-
miła elektroniczne wypożyczanie ksią-
żek. Nasza biblioteka działa w systemie
MAK+ utworzonym przez Instytut
Książki, działający przy Bibliotece 
Narodowej.
W związku z tym, każda osoba, aby za-
pisać się do biblioteki (każdy nasz czy-
telnik od 2 stycznia 2018 roku jest
zobowiązany od nowa zapisać się do na-
szej Biblioteki)  zoboiązana jest podać
numer PESEL. Dotyczy to tak samo
osób dorosłych, jak i dzieci. Bez tej in-
formacji system elektroniczny nie przyj-
mie danych czytelnika.
Przy zapisywaniu dzieci konieczna jest
pisemna zgoda rodziców lub opieku-
nów, potwierdzająca złożonym podpi-
sem odpowiedzialność. Istotne jest, aby
pamiętać, że każde dziecko w wieku do
13 lat musi po 1 stycznia 2016 r./ bez
względu na to, czy jest już zapisane, czy
dopiero zamierza utworzyć konto w bib-
liotece / musi pojawić się w towarzy-
stwie rodzica, który złoży podpis. Po

tym jednorazowym utrudnieniu młody
czytelnik będzie mógł samodzielnie wy-
pożyczać książki.
Po zapisaniu czytelnika w elektronicz-
nym systemie bibliotecznym MAK+,
każdy czytelnik otrzymuje od nas nową
kartę biblioteczną. Dzięki tej karcie bez
wychodzenia z domu, można monitoro-
wać swoją historię wypożyczeń przez
internet. Aby to robić trzeba wejść na
stronę biblioteki http://biblioteka.mul-
tiosada.pl/ i kliknąć w zakładkę "Kata-
log Biblioteczny w celu przekie-
rowania na stronę SzukamKsiążki.pl, na
której otrzymacie Państwo dostęp do ca-
łego naszego katalogu bibliotecznego 
i do swojego konta on-line.
Katalog elektroniczny umożliwia prze-
glądanie zasobów biblioteki, sprawdze-
nie jakie nowości zakupiła biblioteka 
i jakimi pozycjami książkowymi aktual-
nie dysponuje. Zmiany te zmierzają do
podniesienia komfortu wypożyczania.
Dzięki nowej KARCIE BIBLIOTECZ-
NEJ każdy czytelnik otrzymuje także
swoje konto on-line, na którym szczegó-
łowe informacje uzyskuje po zarejestro-

waniu się, a następnie po każdym zalo-
gowaniu na nie. Tam przechodząc ko-
lejno odpowiednie zakładki można m.in.
sprawdzić aktualny stan swojego konta,
historię wypożyczeń, datę zwrotu czy
edytować dane (adres, numer telefonu,
e-mail). Mamy nadzieję, że czytelnicy
szybko się przyzwyczają do tych inno-
wacji i je docenią, bowiem Dyrektor 
i Pracownicy Biblioteki Publicznej dzia-
łającej przy GCK MultiOsada w Małej
Wsi, wprowadzili je przede wszystkim
z myślą o  Nich.

E.G. 
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Dzień Kobiet w MultiOsadzie

Stało się już tradycją, iż obcho-
dzony 8 marca Dzień Kobiet jest

okazją do uroczystego świętowania 
w Gminnym Centrum Kultury Mul-
tiOsada w Małej Wsi. Na tegoroczną
uroczystość z okazji Dnia Kobiet,
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
wspólnie ze Stowarzyszeniem Kobiet
Wiejskich MALWA zaprosiło miesz-
kanki naszej gminy w sobotę 10
marca. W programie artystycznym te-
gorocznej uroczystości znalazły się
„(Nie)zapomniane przeboje” w wyko-
naniu Zespołu Ludowego GRZYBO-
WIANKI. Dawka dobrej, dawnej
muzyki - małe muzyczne przedstawie-
nie z elementami humoru i tańca, po-
rwały naszą publiczność do wspólnej
zabawy.
Po wyjątkowo radosnym przedstawie-
niu Panie ze  Stowarzyszenia Kobiet
Wiejskich MALWA zaprosiły wszyst-
kich gości na pyszny słodki poczęstu-
nek.

Dziękujemy wszystkim przybyłym  za
wspólnie spędzony czas  i serdeczną
atmosferę jaka panowała podczas uro-
czystości, która pozwoliła na oderwa-
nie się od codziennych trosk 
i obowiązków. Wszystkim paniom
jeszcze raz życzymy tego, co najlep-
sze, wiele radości życiowej oraz, aby
pomyślność towarzyszyła im każdego

dnia.
Dziękujemy również  Zespołowi Lu-
dowemu GRZYBOWIANKI za ra-
dość, uśmiech i przepiękne kwiatki,
którymi nas obdarowali. Życzymy
Wam niekończących się wspaniałych
pomysłów. Do zobaczenia na kolej-
nych muzycznych spotkaniach.

E.G.
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Spotkanie Wigilijne w Orszymowie

Wspólna modlitwa, składanie ży-
czeń, dzielenie się opłatkiem,

śpiewanie kolęd i degustacja potraw
wigilijnych…za nami wyjątkowe
spotkanie w Orszymowie, II Wigilia
dla mieszkańców Gminy Mała Wieś,
zainicjowana po raz pierwszy w roku
ubiegłym przez Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich Malwa.
Niewątpliwą atrakcją tegorocznej Wi-
gilii był koncert Kapeli Góralskiej 
z Zakopanego, która zagrała i zaśpie-
wała w góralskim klimacie najpięk-
niejsze polskie kolędy i pastorałki. 
Poza uczta dla ducha, było również
coś dla ciała. Każdy z przybyłych
mógł skosztować potraw wigilijnych 
i ciast przygotowanych przez panie 
z  SKW MALWA, znane nam wszyst-
kim z wyjątkowych talentów kulinar-
nych i bezinteresownej pracy na rzecz
drugiego człowieka. Wigilijny bigos,
czerwony barszczyk, paszteciki z ka-
pusta i grzybami, pierogi, ciasta i

wiele innych tradycyjnych potraw
wprowadziły nasze podniebienia w
klimat bożonaro- dzeniowych sma-
ków.
Nie zabrakło również ciepłych i życz-
liwych słów od naszych Samorządow-
ców. Życzenia Bożonarodzeniowe 
i Noworoczne wszystkim zgromadzo-
nym na placu złożyli: Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski,
Radni Powiatu Płockiego Jadwiga Mi-
lewska i Apolinary Gruszczyński oraz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

Wiktor Szmulewicz. 
W imieniu własnym oraz Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich Malwa ser-
decznie dziękujemy Proboszczowi
Parafii pod wezwaniem Św. Floriana
w Orszymowie za przychylność 
i ciepłe przyjęcie, a naszym niezawod-
nym Strażakom z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Orszymowie za pomoc
podczas przygotowania placu i czuwa-
nie nad bezpieczeństwem.

E.G.
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Zimowe spotkania w MultiOsadzie

Podczas tegorocznych ferii zimo-
wych Gminne Centrum Kultury

MultiOsada w Małej Wsi zorganizo-
wało otwarte, bezpłatne zajęcia dla
dzieci i młodzieży z całej Gminy,
umożliwiając aktywne spędzenie wol-
nego czasu przez dwa tygodnie w wy-
branych  dniach. Dzieci brały udział
m.in. w zajęciach plastycznych, cera-
micznych, tanecznych, kulinarach i
tworzenia karykatury. Nie zabrakło
również  wspólnych zabaw i integracji
przy zimowym ognisku. Zorganizo-
wany został także wyjazd do płoc-
kiego kina. Dużym zainteresowaniem
cieszył sie również zimowy konkurs
na najładniejszego bałwanka, który
wzbudził ogrom emocji podczas face-
bookowego głosowania. Jeszcze raz
gratulujemy wszyskim uczestnikom
ich oryginalnych pomysłów.   Dzieci
podczas wszystkich zajęć wykazały
się wielkim zaangażowaniem, umie-
jętnościami i inwencją twórczą.

E.G.
zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 
w Małej Wsi

Każdy z nas lubi czasami pozwolić
sobie na pozytywną dawkę przy-

jemności.               
Nasze przedszkolaki są otwarte na no-
wości, nie tylko związane z rozwojem
umiejętności i poszerzaniem własnej
wiedzy, ale również te odnoszące się
do czerpania radości i satysfakcji 
z dobrej, wspólnej zabawy z rówieśni-
kami. Dzieci miały sposobność sko-
rzystać z tej alternatywy przy okazji
różnych przedszkolnych imprez. 
24 listopada w naszym przedszkolu
obchodziliśmy "Światowy Dzień 
Pluszowego Misia". Każdy przedszko-
lak przyniósł w tym dniu swojego ulu-
bionego misia, aby wspólnie z nim
wziąć udział w konkursach, zabawach,
tańcach i wspólnej radości. Naszym
gościem była  pani Monika 
z MultiOsady, która przeczytała dzie-
ciom bajkę "O misiu Łasuchu" 
i wspólnie bawiła się z nami. Jednak
najwięcej emocji budził duży miś, do
którego można się było przytulić i po-
targać go za ucho. "Misiowe” kon-
kursy, zabawy i tańce przy piosenkach
uczyły dzieci jak okazywać innym
przyjaźń i życzliwość. 
Andrzejki Stańcie teraz w kole i nad-
stawcie uszka, coś wam dziś opowie
andrzejkowa wróżka. Tymi słowami
rozpoczęliśmy kolejną imprezę - spot-
kanie andrzejkowe.  Z tej okazji zos-
taliśmy zaproszeni do MultiOsady,
gdzie wróżki zabrały dzieci do świata
magii i czarów.  W czasie wspólnych
zabaw przedszkolaki nie tylko poznały
obrzędy i zwyczaje ludowe, ale przede
wszystkim uczyły się zdrowego, roz-
sądnego podejścia do wróżb.

Boże Narodzenie to czas, kiedy przy-
jaciel przychodzi do nas sam, jako 
małe, bezbronne dziecię? Książe 
Pokoju?..Wyjdźmy Mu na spotkanie,
pozwólmy by zamieszkał w naszych
sercach, domach, rodzinach. Od kilku
już lat tradycją naszego przedszkola
jest przygotowywanie jasełek bożona-
rodzeniowych, w których udział biorą
rodzice, nauczyciele. 15 grudnia
dzięki uprzejmości p. dyrektor Kaliny
Cybulskiej-Filińskiej  odbyły się one

w podziemiach Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi. Nie zabrakło licznie
zgromadzonych rodziców i zaproszo-
nych gości. Rodzicom należą 
się ogromne wyrazy uznania, szcze-
gólnie, że przygotowanie jasełek kosz-
towało ich wiele czasu i pracy, ale
efekt był fantastyczny. Na twarzach
dzieci pojawiały się uśmiechy, co było
najlepszym dowodem. W tym dniu nie
zapomniał o dzieciach Mikołaj, przy-
bywając do nich z prezentami. 
Takie podniosłe chwile utrwalają dzie-
ciom znajomość tradycji i zwyczajów
świątecznych, lecz co najważniejsze,
wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
To jest właśnie magia Świąt!                    

13 stycznia dzieci z grupy 6-latków
pod opieką p. I. Winosławskiej uświet-
niły swym występem uroczystość 
jubileuszu 50-lecia pożycia małżeń-
skiego 5 par zamieszkałych na terenie
naszej gminy. Podczas występów
dzieci, dostojni jubilaci nie kryli
chwili wzruszenia i uśmiechu.

WOŚP To już kolejny rok, kiedy 
to nasze przedszkole przyłączyło się
do ogólnopolskiej akcji Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym
roku dzieci z grup starszych pod
opieką p. Mizio i p.Winosławskiej 

zaprezentowały swoje umiejętności 
taneczne, za które nagrodzone zostały
gromkimi brawami, a p. Natalia Opała
Jurewicz poprowadziła  dzieci w  za-
bawach muzyczno ruchowych. Dzięki
takim wydarzeniom uświadamiamy
najmłodszym, że okazywanie pomocy
innym jest niezwykle istotne.

Dzień Babci i Dziadka. To dzień
szczególnie ważny dla dzieci, ponie-
waż to właśnie wtedy mogą podzięko-
wać ukochanym seniorom  za miłość,
którą otrzymują codziennie, za troskę,
wsparcie i zrozumienie ich „małych,
wielkich” problemów oraz czas, który
im poświęcają, a którego często bra-
kuje rodzicom. Babcie i Dziadkowie
znaleźli oczywiście czas aby licznie
przybyć na przedstawienie, które przy-
gotowały dla nich ukochane wnuki.
Był to dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. Serdecznie
dziękujemy wszystkim rodzicom, któ-
rzy pomogli w zorganizowaniu tej uro-
czystości.. Takie spotkania pełne
uśmiechów, wzruszeń i radości
wzmacniają więzi emocjonalne 
z rodziną, uczą dzieci sposobów wy-
rażania uczuć oraz szacunku dla osób
starszych.

zdj. z archiwum własnego Przedszkola
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Karnawał to miła tradycja przepeł-
niona muzyką i zabawą, gdzie waż-
nym elementem   tego okresu są bale
karnawałowe.  Taki bal dla dzieci
przedszkolnych odbył się 3 lutego
na hali sportowej szkoły podstawowej.
Na sali pięknie udekorowanej przez
rodziców, pojawiły się kolorowe
postaci z bajek; księżniczki, rycerze,
motylki , wróżki, piraci, nie sposób
było zliczyć i wymienić wszystkich
postaci. Wszystkie dzieci do zabawy
porywał DJ Przemas i animatorzy
„Bawidełko” z Płocka, którzy wcielili
się w postacie z bajek.                   
Dzieci świetnie się bawiły przy weso-
łej muzyce, pląsach i konkursach. 
W trakcie zabawy karnawałowej
mogły posilić się słodką przekąską.
Bardzo dziękujemy rodzicom
za przygotowanie tak pięknego balu. 

Konkursy; Nasi wychowankowie nie
tylko rozwijają swoje zdolności 
i umiejętności podczas uroczystości 
i imprez, ale także prezentują je pod-
czas konkursów, promując nasze
przedszkole. 30 listopada z grupy 
6-latków Marysia P. wraz z mamą
brały udział w konkursie recytator-
skim „Jesienne wierszowanie” organi-
zowanym przez Przedszkole 
w Bodzanowie.  19 grudnia odbył się
konkurs „Wspólne kolędowanie”
w Nowym Miszewie, gdzie reprezen-

towały nas Ada S i p. Natalia Opała-
Jurewicz śpiewając kolędę i pasto-
rałkę. 14 lutego nasze przedszkole
zorganizowało międzyprzedszkolny
konkurs piosenki „Zaśpiewajmy 
na zimową nutkę”. Wszystkie dzieci
nagrodzone zostały gromkimi bra-
wami, zdobywając I miejsca, otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy i
upominki. Możemy się poszczycić tak
utalentowanymi wychowankami.
Dlaczego warto czytać dzieciom?
Czytanie książek wspiera rozwój psy-
chiczny, intelektualny i społeczny
dziecka. Zaspokaja wszystkie jego 
potrzeby emocjonalne, a przy tym
przynosi dziecku radość. Dziecko, któ-
remu codziennie czytamy czuje się
ważne i kochane. Dzięki współpracy 
z MultiOsadą i biblioteką, dzieci sys-

tematycznie uczestniczą w piątkowym
czytaniu bajek, na które są zapraszani
również goście ze środowiska lokal-
nego. Realizacji w/w programu towa-
rzyszy również oglądanie bajek 
i przedstawień w wykonaniu aktorów
teatrzyków objazdowych w naszym
przedszkolu.
Ich występy wywołały uśmiechy całej
widowni i wprawiły każdego w dobry
nastrój. Przedszkolaki świetnie się ba-
wiły.

Minęło pół roku wspaniałej zabawy 
i nauki. Przed nami kolejne miesiące 
i kolejne wyzwania. Mimo, że za
oknami trwa zima, to już czekamy na
przyjście wiosny, oby szybko do nas
zawitała.

E.B.
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Szkoła Podstawowa im.Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Rada Rodziców działająca przy
Szkole Podstawowej im. Win-
centego Hipolita Gawarec-

kiego w Małej Wsi po raz pierwszy 
w nowym „składzie” zorganizowała
charytatywny bal karnawałowy. 120
osób bawiło się do białego rana 
w nocy z 20 na 21 stycznia 2018r. 
DJ Przemas zahipnotyzował świetną
muzyką wszystkich uczestników balu,
którzy odpoczywali tylko na chwilę,
by skonsumować pyszne dania przy-
gotowane przez Pana Macieja. Tego-
roczne smakołyki można określić
stwierdzeniem „ Festiwal ziemniaka
i cebuli”
Za wspaniałą organizację, ogromne
serce, poświęcony czas i wiele pro-
duktów spożywczych, których Ro-
dzice nie żałowaliście PIĘKNIE

DZIĘKUJEMY. Pieniądze, które po-
zyskaliście, tj. 4617,41 zł zostaną
dobrze spożytkowane na rzecz

uczniów Szkoły Podstawowej
im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi.

K.C.

Marzec 2018
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Cybernauci – Dzień Bezpiecznego
Internetu

Wpierwszych dniach grudnia
2017 r.  w Szkole Podstawo-
wej im. W. H. Gawareckiego

w Małej Wsi realizowano projekt skie-
rowany do uczniów, rodziców i nauczy-
cieli pod nazwą „Cybernauci”. 
To projekt szkoleniowy organizowany
przez fundację Nowoczesna Polska 
w partnerstwie z Collegium Civitas.
Miał on na celu kształtowanie bezpiecz-
nych zachowań w sieci i podniesienie
poziomu bezpieczeństwa korzystania 
z Internetu przez dzieci, młodzież, 
a także ich rodziców, opiekunów i nau-
czycieli. Zajęcia odbywały się w formie
warsztatów. 
Projekt Cybernauci to nie tylko podno-
szenie świadomości uczniów w zakresie
bezpieczeństwa w sieci Internet. 
To integrowanie społeczności lokalnej –
rodziców, dzieci i pracowników szkoły.
Udział w programie był dla nas inspira-
cją do podjęcia dalszych działań 
w zakresie bezpieczeństwa. Bogatsi 
o nową wiedzę i doświadczenie podję-
liśmy szereg działań, które pozwoliły 
tę wiedzę ugruntować, a następnie po-
dzielić się nią z innymi. Wszystkim 
grupom: uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom bardzo potrzebna jest wiedza 
i umiejętności bezpiecznego korzystania
z Internetu. Dzięki szkoleniom jesteśmy
bardziej świadomi i wiemy jak reago-
wać na różne zachowania naszych
uczniów w sieci.
Wzięliśmy udział w obchodach Dnia
Bezpiecznego Internetu (http://www.sa-
ferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-
dbi.html). 
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 
obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 r. Początkowo 
wydarzenie to świętowały jedynie pań-
stwa europejskie, ale już od lat DBI
przekracza granice Europy, angażując
państwa z całego świata. 
DBI ma na celu przede wszystkim ini-
cjowanie i propagowanie działań na
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci 
i młodzieży do zasobów internetowych.
DBI 2018 obchodziliśmy  pod hasłem
„Dzień Bezpiecznego Internetu: two-
rzymy kulturę szacunku w sieci”. 
Szacunek to pojęcie, które zawiera 

w
w sobie bardzo wiele treści. To istotna
wartość, bez której nie zbudujemy kul-
tury zrozumienia, zaufania i tolerancji.
Brak poszanowania innych osób, ich
prywatności czy odmiennych poglądów
skutkuje niepokojącymi zjawiskami,
które pojawiają się w internecie m.in.
cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem,
ksenofobią. Podczas obchodów DBI
2018 chcieliśmy podkreślić także to, 
że szacunek jest ważny nie tylko w od-
niesieniu do świata, innych ludzi, ale
także do własnej osoby – jest wsparciem
w ochronie naszej prywatności, a także
w budowaniu reputacji. Internet to na-
rzędzie, które intensywnie wykorzystu-
jemy do komunikacji, a dobre 
i pozytywne relacje są oparte na posza-
nowaniu drugiej strony.
Podjęliśmy różnorodne inicjatywy, 
mające na celu uświadomienie uczniom
zagrożeń wynikających z korzystania 
z Internetu oraz innych urządzeń np. te-
lefonów komórkowych. Na lekcjach 
informatyki i zajęciach komputerowych
omówiliśmy zagadnienia dotyczące 
bezpieczeństwa, netykiety, praw auto-
rskich. Wzięliśmy udział w kursach 
e-learnigowych: „Dbaj o Fejs”- 
o wizerunku i prywatności w sieci,
„3..2..1.. Internet!” - kurs dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych, „Mały
świadek w sądzie”, „Gdzie jest Mimi”,
„Nie daj się” dotyczący rozpoznawania
sytuacji niebezpiecznych. Wszystkie
kursy są udostępnione na platformie
edukacyjnej Dajemy Dzieciom Siłę
(https://www.edukacja.fdds.pl/kursy-e-
learning).

Zostały również zorganizowane szkolne
konkursy o tematyce bezpieczeństwa 
w kategorii: prezentacja multimedialna,
plakat, komiks.  W klasach VII  została
przeprowadzona ankieta. Ankietowa-
nych było 40 uczniów. Miała na celu
uświadomienie, jak ogromną wartością
jest bezpieczny Internet w naszym
życiu.
Podsumowaniem całokształtu działań
był apel, podczas którego uczniowie
mogli wykazać się wiedzą w quizie.
Klasa VII a zaprezentowała film przygo-
towany na temat „Jak bezpiecznie zwie-
dzać cyfrowy świat” oraz zostały
rozstrzygnięte konkursy i wręczone 
dyplomy. Bezpieczeństwo w sieci jest
priorytetowym zagadnieniem,  nie tylko
na szkolnych lekcjach. Łatwy i szybki
dostęp do Internetu  – w szkole, 
w domu, we własnym telefonie powi-
nien zmuszać dorosłych, dzieci i mło-
dzież do bezpiecznych zachowań.
Musimy chronić swoje dane, wizerunek,
kontakty, prywatność. Działania 
na rzecz bezpiecznego Internetu edukują
uczniów, ich rodziców, nauczycieli
właśnie w tym zakresie. Poprzez różno-
rodne, ciekawe inicjatywy integrują też
całe społeczności szkolne.

Przydatne adresy stron:
https://www.edukacja.fdds.pl/

https://cybernauci.edu.pl/materialy-edu-
kacyjne/

https://panoptykon.org/
http://helpline.org.pl/
https://dyzurnet.pl/

http://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html
B.M.
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Zima to czas intensywnej nauki
przed zbliżającym się końcem  

semestru, ale nie tylko, to także ocze-
kiwanie na Święta Bożego Narodze-
nia. Aby umilić ten okres jeszcze
bardziej Oddział Przedszkolny i klasy
I-III wybrali się do Zakątka Odkryw-
ców w Stróżewku. Młodzi Odkrywcy
własnoręcznie wykonali kredki, które
zaskakiwały nie tylko kolorami, ale
także zapachami. Spotkanie urozmai-
cił pokaz Zaczarowanego Ołówka,
który przeniósł wszystkich w zadzi-
wiający świat magii. Było też spotka-
nie z Mikołajem. 
Natomiast klasy IV-VII skorzystały 
z gościnności p. dyrektor Prywatnego
Gimnazjum Plastycznego. Mogliśmy
zobaczyć bardzo interesujące pracow-
nie plastyczne oraz wzięliśmy udział 
w warsztatach, na których wykona-
liśmy kartki świąteczne. Następnie
udaliśmy się do kina na film pod tytu-
łem "Mikołaj i spółka", który wpro-
wadził nas już w świąteczny klimat.
Pozostaliśmy w świątecznej tematyce
aż do 21 grudnia, gdyż wtedy odbyły
się szkolne Jasełka. Uczniowie, 
w bardzo interesujący sposób przed-
stawili wydarzenia biblijne związane
z narodzeniem Pana Jezusa. Wszyscy
w pięknych strojach, z wielkim prze-
jęciem i zaangażowaniem odegrali
swoje role. Na scenie zaroiło się od
aniołów, nie zabrakło Dzieciątka,
Maryi i Józefa. Wszystko to przy pięk-
nym śpiewie i dźwiękach kolęd wyko-
nanych przez chór szkolny.
Kalendarz sprawił, że Święto Babci 
i Dziadka odchodziliśmy już 12 stycz-
nia. Babcia i Dziadek to bardzo ważne
osoby w życiu każdego dziecka, 
a Dzień Babci i Dziadka to najpięk-
niejsze dni, w których obdarzani są
Oni szczególnymi dowodami miłości.
W naszej szkole, uroczyste spotkanie 
z okazji tego Święta, przebiegało w ra-
mach widowiska TALENT SHOW.
Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności w różnych kategoriach.
Były występy muzyczno - wokalne,
recytatorskie, teatralne, kabaretowe
oraz spoty reklamowe. To były na-
prawdę wyjątkowe chwile, pełne rado-

ści i dumy. Szczęśliwe, uśmiechnięte,
a nawet rozpromienione twarze Babć
i Dziadków po raz kolejny ukazały
nam, jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzony czas z wnukami.
1 lutego 2018 r. odbyła się w naszej
szkole zabawa noworoczna. Na za-
bawę choinkową licznie przybyli
uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Wszyscy uczestnicy zabawy zabrali ze
sobą świetne humory i dali się porwać
wesołym rytmom, które dyktował nam
DJ Przemo. Rodzice przygotowali
uczniom przepyszny poczęstunek.
Dzieci bawiły się wybornie ze swymi
kolegami, nauczycielami i rodzicami.
Były tańce, zabawy, konkursy.
Uczniom nie schodził uśmiech z twa-
rzy. Każde dziecko zostało obdaro-
wane wspaniałą paczką. Wspomnienia
tych miłych chwil na długo zagoszczą
w naszej pamięci.
Dnia 13 lutego 2018 r odbyła się za-
bawa ostatkowa. Wzięły w niej udział
dzieci z kl.0-VII. Dzieci zaprezento-
wały się w pięknych strojach. Były
wróżki, księżniczki i inne postacie 
z bajek. Wszyscy bawili się znakomi-
cie, ponieważ bale przebierańców

sprawiają zawsze wiele radości. Były
korowody, kółeczka, tańce w parach 
i różne zabawy.
Powszechnie wiadomo, iż dzieci
przedszkolne charakteryzuje naturalna
ciekawość tego co je otacza. Najlep-
szym sposobem zaspokojenia natural-
nej ciekawości dziecka są zabawy
badawcze i eksperymenty o charakte-
rze badawczym. Eksperymenty che-
miczne przeprowadzone w Oddziale
Przedszkolnym były fascynujące.
WOŚP 2018 Warto pomagać! Dla-
tego włączyliśmy się i my.
Rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Zor-
ganizowaliśmy: loterię fantową oraz
mini - sklepik, który cieszył się dużym
zainteresowaniem. Zaopatrzony był 
w wiele artykułów, ale pysznych ciast
upieczonych przez mamy uczniów nie
przebiło nic. Pomagało wiele osób.
Bardzo zaangażowała się nasza pani
woźna i pani sekretarka. Dziękujemy
wszystkim, którzy w jakikolwiek spo-
sób pomogli. Ze sprzedaży uzbierała
się niewyobrażalnie duża suma, jak na
naszą małą szkołę.

UWAGA- 1005,00 zł.

Marzec 2018
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Wolontariuszy nie było wielu. 
Chętnym uczniem do zbierania pienię-
dzy na szczytny cel okazał się 
Igor Popiołkowski. Zebrał 220,00 zł.
Druga puszka powędrowała do rąk p.
Iwony Domańskiej, która w tym dniu
wybrała się do Poznania i tam kwesto-
wała. Nie zabrakło ludzi ” dobrego
serca” i w puszce po 4 godzinach zna-
lazło się 520,00 zł.
Podsumowując, na WOŚP 2018 prze-
kazaliśmy 1745 zł.
W tym roku Oddział Przedszkolny
wraz z klasą II zaangażował się 
w akcje dla PCK. Własnoręcznie 
wykonane ozdoby świąteczne zostały
przekazane do PCK jako podziękowa-
nie za pomoc najbardziej potrzebują-
cym dzieciom z naszej szkoły.
Opiekun Szkolnego Koła PCK przeka-
zała dla pensjonariuszy Domu Dzien-
nego Pobytu Senior Wigor w Małej
Wsi symboliczne upominki w postaci
bombek wykonanych przez członków
SK PCK.
Szacunek to pojęcie, które zawiera 
w sobie bardzo wiele treści. To istotna
wartość, bez której nie zbudujemy 
kultury zrozumienia, zaufania i tole-
rancji. Brak poszanowania innych
osób, ich prywatności czy odmiennych
poglądów skutkuje niepokojącymi 
zjawiskami, które pojawiają się 
w internecie m.in. cyberprzemocą,
hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Pod-
czas obchodów Dnia Bezpiecznego
Internetu  chcieliśmy podkreślić także
to, że szacunek jest ważny nie tylko 
w odniesieniu do świata, innych ludzi, 

ale także do własnej osoby – jest
wsparciem w ochronie naszej prywat-
ności, a także w budowaniu reputacji.
Internet to narzędzie, które młodzi 
ludzie intensywnie wykorzystują 
do komunikacji, a dobre i pozytywne
relacje są oparte na poszanowaniu dru-
giej strony. W związku z tym w szkole
zostały przeprowadzone zajęcia 
w klasach I-VII, szkolenie nt. Cyber-
przemocy oraz gazetki tematyczne.
Uczniowie poszerzali również swoją
wiedzę na ten temat podczas indywi-
dualnych zajęć e- learningowych. 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w szkoleniu „Bezpieczna zima 
z WOPR”, które poprowadził ratow-
nik WOPR.

Małe duże sukcesy! 
W Powiatowych Igrzyskach Mło-
dzieży Szkolnej w tenisie stołowym
dziewczęta z naszej szkoły zajęły 
I miejsce i zdobyły tytuł Mistrzyń 
Powiatu, natomiast chłopcy zajęli III
miejsce.
W Międzyszkolnym Konkursie Recy-
tatorskim, „Chopin w poezji” 
w Szkole Podstawowej w Kobylni-
kach Julia Kajtaniak i Patrycja Krysa
zajęły II miejsce, a w Konkursie Pla-
stycznym, „Cztery pory roku w Żela-
zowej Woli” uczennica klasy I,
Dominika Pwalak zajęła I miejsce 
w kategorii klas I_III.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów.

I.D.

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

FUNDUSZ SOŁECKI DLA
SZKOŁY

Zradością przyjęliśmy informację 
o decyzjach mieszkańców wsi 

Zakrzewo i Podgórze Parcele, którzy
postanowili przeznaczyć część środ-
ków finansowych z Funduszu Sołec-
kiego w 2017 roku na rzecz Szkoły
Podstawowej w Podgórzu.
Pieniądze z funduszu wsi Zakrzewo w
wysokości 9.500,00 zł zostały wyko-
rzystane na zakup sprzętu multime-

dialnego – monitora interaktywnego 
i laptopa.
Pieniądze z funduszu wsi Podgórze
Parcele w wysokości 4.878,00 zł zos-
tały wykorzystane na remont chodnika
przy budynku szkoły.
Cała społeczność szkoły składa ser-
deczne podziękowania mieszkańcom,
sołtysom i radnym wsi Podgórze 
Parcele i Zakrzewo.

I.S.

Szkoła Podstawowa w Podgórzu
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Szkoła Podstawowa w Podgórzu

ZAJĘCIA Z JĘZYKA 
NIEMIECKIEGO

Wgrudniu 2017 roku uczniowie
Szkoły Podstawowej w Podgó-

rzu, uczestniczący w zajęciach koła ję-
zykowego wraz ze swym opiekunem -
nauczycielem języka niemieckiego
Anną Borówką nawiązali kontakt 
z jedną ze szkół podstawowych 
w Hamburgu w Niemczech. Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia wysłali oni
swym zagranicznym kolegom zreda-
gowane w języku niemieckim kartki 
z życzeniami oraz choinki wykonane
na zajęciach plastycznych. W rewanżu

od uczniów z Hamburga otrzymali
kartki z życzeniami noworocznymi
oraz paczkę z tradycyjnymi niemiec-
kimi słodyczami. Zarówno młodzi 
Polacy jak i Niemcy są chętni do kon-
tynuowania znajomości. Obie strony
wyraziły chęć poznania jeszcze innych
zwyczajów i tradycji obu krajów. 
Uczniowie ze szkoły w Podgórzu już
pracują nad opisem świąt wielkanoc-
nych w Polsce, które wkrótce wyślą
swym zachodnim kolegom mając na-
dzieję na odpowiedź z ich strony.

A.B.

Marzec 2018
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W PODGÓRZU 

1lutego już po raz piąty uroczyście
świętowaliśmy Dzień Babci 

i Dziadka. Licznie przybyłych gości
przywitała Dyrektor Szkoły Pani Iwona
Sobótko. Złożyła Babciom i Dziadkom
serdeczne życzenia z okazji Ich święta,
podkreślając jak ważną rolę pełnią 
oni zarówno w życiu swoich dzieci jak 
i wnucząt, a także podziękowała wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w przygo-
towanie uroczystości – dzieciom,
uczniom, nauczycielom, pracownikom
szkoły oraz rodzicom. Do życzeń 
i podziękowań dołączyła się Pani Lidia
Figurska, pomysłodawca i koordynator
imprezy.

Babcie i Dziadkowie wzruszeni podzi-
wiali swoje wnuczęta, te najmłodsze,
które zaprezentowały pełne humoru
scenki, starsze w zabawnym przedsta-
wieniu o poszukiwaniu zagubionych
kotletów oraz te śpiewające w szkolnym
chórze.  W ten sposób wnuki wyraziły
wdzięczność za bezwarunkową miłość,
oddanie, dobre rady, za to, że zawsze
mogą liczyć na swoje Babcie i Dziad-
ków. Po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto
lat…” goście zostali udekorowani wy-
konanymi przez dzieci i uczniów orde-
rami „Super Babci” i „Super Dziadka”. 
Zabawa taneczna tradycyjnie rozpoczęła
się polonezem, który poprowadziła Dy-
rektor Szkoły i obecny na uroczystości
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Woj-
narowski. Nie obyło się bez słodkiego

poczęstunku, który dla gości i dzieci
przygotowały niezawodne mamusie.
To wyjątkowe święto w naszej szkole
rokrocznie jest dniem pełnym uśmiechu,
radości i wzruszeń. To niezwykły dzień,
który łączy pokolenia, zwłaszcza na
„szkolnym parkiecie”.

L. F.

BICIE REKORDU  

16października obchodzony jest
Europejski Dzień Przywracania

Czynności Serca. I w związku z tym
co roku  organizowana jest akcja bicia
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo – oddechowej
przez jak największą ilość osób.
Głównym jej celem jest rozpropago-
wanie wiedzy na temat pierwszej 
pomocy oraz nauka poprawnego wy-
konywania elementów resuscytacji. 
W tym roku w naszej szkole akcję zor-
ganizowało Koło Wolontariatu a koor-
dynatorkami były panie A. Brzoza
i B. Ostrowska. 

Podczas ćwiczeń omawiano krok po
kroku, jak poprawnie wykonać resus-
cytację krążeniowo oddechową.

Uczniowie oraz instruktorzy zmienia-
jąc się przy fantomach powtarzali po-
szczególne czynności. 
Każdy uczestnik miał możliwość prze-
ćwiczenia i nauczenia się poprawnego
wykonywania uciśnięć klatki piersio-
wej oraz wdechów ratowniczych.
W tym roku do bicia rekordu przystą-

piło 31 uczniów oraz 5 instruktorów,
którzy ćwiczyli na 9 fantomach przez
0,5 godziny.  Brawa należą się
wszystkim uczestniczącym w akcji
uczniom z klas III – VI, rodzicom,
pani pielęgniarce, pani dyrektor oraz
zaangażowanym nauczycielom.

A.B., B.O.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im.Marszałka Józefa  Piłsudskiego w Orszymowie

Dnia 13 stycznia br. w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej w Or-

szymowie odbyło się bardzo ważne
wydarzenie. Mianowicie „Dzień Babci
i Dziadka”. Nasi najmłodsi uczniowie
z oddziału przedszkolnego oraz dzieci
z klas I-III zaprezentowali się we
wzruszającej akademii. Recytowali
piękne wiersze oraz śpiewali piosenki.
Na twarzach naszych zaproszonych
gości, babć i dziadków widać było
wzruszenie. Następnie dzieci rozdały
upominki. Po uroczystym przedsta-

wieniu dla naszych dziadków czekał
słodki poczęstunek.
1 lutego br. odbył się bal karnawa-
łowy. Podczas trwania dyskoteki zos-
tał rozstrzygnięty konkurs na
najciekawszy strój. Jury miało
ogromny problem z wyborem po-
szczególnych miejsc, gdyż stroje
wszystkich dzieci były oryginalne 
i ciekawe. Można było spotkać: księż-
niczki, królowe, policjantów, wróżki.
Była nawet panna młoda i bliźniaki 
w pieluchach. Każdy z uczniów został

nagrodzony słodkim upominkiem.
Choinka w NSP w Orszymowie od-
była się 11 lutego br. Na początku
uczniowie klas IV – V zaprezentowali
nam wzruszającą baśń pt. „Dziew-
czynka z zapałkami”. Po przedstawie-
niu zabawę umilał nam Dj. Przemas.
W trakcie imprezy odwiedził nas nie-
spodziewany gość – Święty Mikołaj,
który wręczył dzieciom paczki.  
Do wspólnej zabawy z dziećmi dołą-
czyli się rodzice oraz Rada Pedago-
giczna. A.K.
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Uczniowie Gimnazjum im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi uczest-

niczyli w wycieczce do Warszawy.
Celem zorganizowanego wyjazdu
było zwiedzenie polskiego Parlamentu
oraz udział w wykładzie o procesie 
legislacyjnym. Zwiedzając Sejm, 
a następnie Senat gimnazjaliści mieli
okazję spotkania polityków znanych 
z telewizji mimo, że wtorek nie był
dniem obrad parlamentarzystów. 
Największe wrażenie zrobiła 
na uczniach sala obrad, bo jest to
miejsce znane z relacji telewizyjnych.
Następnym punktem wycieczki był
Stadion Narodowy, a tam zajęcia rek-
reacyjne na lodowisku.  Po posiłku
uczniowie oglądali Ogrody Światła 
w Królewskich Ogrodach Pałacu 
w Wilanowie. I.J. zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi

WIV Międzygimnazjalnym Kon-
kursie Kulturoznawczym

„Harry Potter – prawda to cudowna 
i straszliwa rzecz, więc trzeba się 
z nią obchodzić ostrożnie”  o zasięgu
powiatowym organizowanym przez
Akademickie Liceum Ogólnokształ-
cące przy PWSZ w Płocku uczennice
klas trzecich Gimnazjum w Małej Wsi
Martyna Krysiak oraz Wiktoria Bąkie-
wicz  zajęły drugie miejsce.

I.J 

Dzień Bezpiecznego Internetu
2018 już po raz kolejny obcho-

dzili także uczniowie Gimnazjum. 
Tegoroczna akcja odbyła się pod ha-
słem „Dzień Bezpiecznego Internetu:
tworzymy kulturę szacunku w sieci”.
W ramach DBI uczniowie mogli
sprawdzić swoją wiedzę w zorganizo-
wanych konkursach i zaprezentować
społeczności szkolnej swoje projekty
w formie prezentacji multimedialnych
mówiących o prywatności, anonimo-
wości w sieci i bezpiecznej komunika-
cji, przestrzegając jak uniknąć
kradzieży tożsamości w Internecie.

I.J.

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi
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XXVI Finała WOŚP 

26lat grania to poważna część his-
torii Polski. Przez ten okres

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
pomogła praktycznie każdemu szpita-
lowi w naszym kraju. To, że Orkiestra
działa i to z tak dużą skutecznością, 
to oczywiście zasługa wszystkich 
Wolontariuszy i darczyńców, to efekt
każdego grosza wrzuconego do puszki.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
to wspólne dobro Polaków, w tym także
mieszkańców naszej Gminy. 
Styczniowy koncert WOŚP w Małej
Wsi to praca i zaangażowanie dzieci,
młodzieży, nauczycieli, stowarzyszeń
oraz strażaków ochotników.
„Sztab” WOŚP działający przy GCK
MultiOsada w Małej Wsi, składa ser-
deczne podziękowania mieszkańcom
naszej gminy za czynne włączenie się do
działań w ramach XXVI Finału WOŚP
w dniu 14 stycznia 2018 r.
Finał WOŚP w Małej Wsi to wyraz Pań-
stwa hojności, otwartości serc, wzajem-
nej życzliwość oraz wulkan pomysłów
wielu wspaniałych ludzi. 
Dziękujemy wszystkim wolontariu-
szom, ich opiekunom i rodzicom, którzy
poświęcili swój czas tworząc „orkie-
strową” atmosferę .
Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim wykonawcom, którzy wystąpili
podczas naszego niedzielnego koncertu
w Małej Wsi, a byli to: Rodzice dzieci 
z Samorządowego Przedszkola w Małej
Wsi, Chór z Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej w Małej Wsi, Przedszkole Sa-
morządowe z Małej Wsi, Harcerski
Zespół UKUDEMIA, Klub taneczny
PASJONAT z Małej Wsi oraz Ochotni-
cza Straż Pożarna w Małej Wsi. Podczas
finałowego koncertu w Małej Wsi
dużym zainteresowaniem cieszyły się 
licytacje, kwota uzyskana z wylicytowa-
nych przedmiotów  to 6560,00 zł. Naj-
wyższą cenę uzyskaliśmy z licytacji
piłki z podpisami piłkarzy LEGI 
za kwotę 400,00 zł, zestawu kibica
WISŁY PŁOCK- 300,00 zł oraz sie-
kiery FISKARS również 300,00 zł.
Równie wielkie emocje wzbudziła licy-
tacja koszulek i gadżetów z logo Wiel-
kiej Orkiestry, które zlicytowane zostały 
za łączną kwotę ponad 1700,00 zł. 
Podarunków od instytucji i ludzi dobrej
woli na tegoroczną licytację było bardzo
dużo. Serdecznie dziękujemy wszystkim

którzy chętnie wsparli szczytny cel
WOŚP, a byli to: Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski, Starosta
Płocki Mariusz Bieniek, Radna Powiatu
Płockiego Jadwiga Milewska, Radny
Gminy Mała Wieś Andrzej Pielat oraz
nasi wspaniali niezawodni mieszkańcy
gminy: Justyna Duch z Małej Wsi,
Zdzisław Wiśniewski z Małej Wsi, Ewe-
lina Sutkowska z Małej Wsi, Elżbieta
Szymańska z Niździna, Ewa i Krzysztof
Dębscy z Małej Wsi,  Katarzyna Boszko
z Małej Wsi, Paweł Mosakowski 
z Nowych Gałek, Edwin Grzelak 
z Małej Wsi, Krzysztof Araucz z Małej
Wsi, Magdalena Jóźwik z Małej Wsi,
Stanisław Mariusz Szparadowski 
z Liwina. Dziękujemy również Firmom 
i Instytucjom z terenu naszej gminy, któ-
rych ku naszej ogromnej radości z roku
na rok przybywa. XXVI Finał WOŚP 
w Małej Wsi wspomogli: Młyn Wilka-
nowo Krzysztof i Wiesław Gruszczyń-
scy, Salon kosmetyczny „Babski Raj”
Ewelina Korzeniewska, ModoMania
Aleksandra Piórkowska, MW Auto Ser-
wis Mateusz Iwański, BESPRO Michał
Stefaniak, Kwiaciarnia DALIA Wioletta
Kruszewska,  Bank Spółdzielczy w
Małej Wsi, Usługi Leśne Sebastian Ja-
rzębowski,Usługi Spawalnicze Miro-
sław Macion, FHU Mariusz
Ksieniewicz, Lawendowy Kącik Paulina
Kwiatkowska,  Vistula Bank Spółdziel-
czy- Oddział w Małej Wsi, Pracownia
Ceramiczna Gosia, Magiczne Szydełko
by Marta Marta Gucwa, Me&You 
Joanna Bombała, Kwiaciarnia EMKA
Magdalena Kordulasińska, Myjnia Ma-
joorka Andrzej Majorkiewicz, Instytu-
cje: Urząd Gminy Mała Wieś, Starostwo
Powiatowe w Płocku, Urząd Marszał-
kowski Delegatura Płock, Komenda
Miejska Policji w Płocku, OSP Mała

Wieś, OSP w Orszymowie, OSP Stare
Gałki, Dzienny Dom Senior Plus Mała
Wieś, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Starych Święcicach oraz Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Małej Wsi. 
Dziękujemy kadrze nauczycielskiej 
i uczniom Gimnazjum  za dekorację
hali. Dziękujemy Szkołom z terenu
Gminy Mała Wieś za opiekę nad nielet-
nimi wolontariuszami. Dziękujemy Pa-
niom Hannie Kamińskiej, Marii
Damaziak oraz Elżbiecie Szymańskiej-
za sprzedaż biletów, SKW Malwa- 
za pyszności w kawiarence, uczestni-
kom i pracownikom Dziennego Domu
Senior+ i ŚDS - za pyszne pierogi 
i pierniczki, Szkole Podstawowej 
w Małej Wsi za loterię, SPZOZ w Małej
Wsi za pomiar ciśnienia i badanie krwi
oraz Pani Natalii Opala-Jurewicz i Pani
Monice Rosińskiej Araucz za animacje
dla dzieci.
Szczególne podziękowania składamy
Pani Annie Sadkowskiej, za wyśmienite
prowadzenie całego koncertu oraz Pani
Jadwidze Milewskiej za profesjonalne
przeprowadzenie licytacji.
Równie serdeczne i gorące podziękowa-
nia dla ekipy zliczającej pieniądze 
za sprawną i skrupulatną akcję.
Z wielką radością przyjęliśmy wiado-
mość, że w tym roku pobiliśmy kolejny
rekord!!! Kwota pieniędzy zebrana w ra-
mach XXVI Finału WOŚP – Sztab przy
Gminnym Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi to: 24503,87 zł.
Choć udało nam się pobić rekord 
z ubiegłego roku, to wszyscy doskonale
wiemy, że nie o bicie rekordów tu cho-
dzi, a o bycie z sobą i dla siebie nawza-
jem.

Sztab przy GCK MultiOsada w Małej Wsi 
Dyrektor Ewa Grzelak
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GKS Spójnia Mała Wieś
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Okres zimowy to czas ciężkiej
pracy dla naszych zawodni-
ków, wszystko po to by jak

najlepiej przygotować się do rundy 
rewanżowej. Seniorzy rozgrywają
cykl sparingów zaś nasza młodzież
godnie reprezentuje nasz Klub 
w halowych turniejach piłki nożnej. 
W dniu 10.02.2018r. na hali sportowej
w Staroźrebach odbył się turniej o pu-
char Wójta Gminy Staroźreby 
dla rocznika 2003 i młodsi, wystąpiła
tam nasza drużyna, która zajęła bardzo
dobre drugie miejsce. Po emocjonują-
cym finale nasi chłopcy musieli uznać
wyższość gospodarzy ulegając w nim
2:1. Indywidualnie wyróżniony został
nasz zawodnik Mateusz Łaszewski,
który otrzymał nagrodę króla strzel-
ców (12 bramek w turnieju).  
Oto wszystkie wyniki:

Spójnia Mała Wieś- Skrwa Łukomie 2:0 
Spójnia Mała Wieś-Sparta Mochowo 3:0 

Spójnia Mała Wieś-Delta Słupno 4:1
Spójnia Mała Wieś -Błękitni Gąbin 4:1 

Spójnia Mała Wieś - Mazur Gostynin 0:0
(3:1w karnych)

Spójnia Mała Wieś - Świt Staroźreby 1:2 

Na kolejny halowy turniej o puchar
Wojta Gminy Starozreby, udaliśmy się
tydzień później tj. 17.02.2018r. Tym
razem był to turniej dla rocznika 2004
i młodsi. Patrząc na wynik z ostat-
niego turnieju pojechaliśmy tam w roli
faworyta rozgrywek. Nasza grupa 
wyglądała następująco: Stegny Wy-
szogród, Amator Maszewo, GKS Gu-
mino, Świt Staroźreby 1.

Pierwsze 3 mecze przyniosły nam
7pkt. 

Spójnia-Stegny 4:0 
Spójnia-Maszewo 1:1 
Spójnia-Gumino 4:0 

Do awansu z grupy wystarczył tylko
remis i o ten awans przyszło rywalizo-
wać nam ze Świtem Staroźreby 1. 
Nasi chłopcy przystąpili do tego
meczu bardzo skoncentrowani i już po
kilku minutach prowadzili 1 do 0 i taki
wynik utrzymywał się do ostatniej 
minuty meczu niestety w tej ostatniej
minucie nasi zawodnicy stracili dwie
bramki i odpadli z dalszej walki o me-
dale. Warto przyznać że wielką role 
w tym spotkaniu odegrał sędzia całych
zawodów, który przez swoje błędy
przyczynił się do zwycięstwa gospo-
darzy.

Gratulujemy naszym zawodnikom
wyniku jak i postawy na boisku.
Niebawem nadejdzie czas ligowych
zmagań, już 8 kwietnia nasi seniorzy
rozegrają pierwszy mecz rundy rewan-
żowej zarazem będzie to pierwszy
mecz na nowo powstałym obiekcie.
Wszystkich kibiców zapraszamy 
do wsparcia naszych zawodników. 
Z okazji nadchodzących Świąt Wiel-
kiej Nocy zarząd, trenerzy oraz za-
wodnicy życzą Wszystkiego co
najlepsze, wiosennych nastrojów, cie-
płej, radosnej atmosfery, miłych spot-
kań z najbliższymi oraz smacznego
jajka i mokrego lanego!!

H.G.
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BEZPŁATNE SZCZEPIENIE
PRZECIWKO WIRUSOWI 

BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
HPV

PROGRAM PROFILAKTYKI
ZDROWOTNEJ 

W GMINIE MAŁA WIEŚ

Wmarcu 2018 roku  rozpocznie
się zapowiadana wcześniej rea-

lizacja zdrowotnego  programu profi-
laktycznego Urzędu Gminy Mała
Wieś pod tytułem ,, Program szcze-
pień profilaktycznych przeciw wiru-
sowi HPV w Gminie Mała Wieś na
lata 2018-2020”. Wykonawcą świad-
czenia profilaktycznego będzie Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Małej Wsi.
Wirus brodawczaka ludzkiego (human
papillomavirus)  może być przyczyną
łagodnych zmian w postaci brodawek
na skórze, kłykcin kończystych,  jak
również nowotworów złośliwych 
na przykład  raka prącia, odbytu  
u mężczyzn. Najważniejszą rolę zaka-
żenie tym wirusem odgrywa w etiolo-
gii raka szyjki macicy u kobiet.

Zakażenie HPV jest najczęstszą 
chorobą przenoszoną drogą płciową
poprzez kontakt z osobą będącą jego
nosicielem. Większość ludzi przecho-
dzi zakażenie HPV bez objawowo. 
Zakażenie ustępuje samoistnie w okre-
sie 6-12 miesięcy od kontaktu z wiru-
sem. Jednak u niektórych osób może
dojść do zakażenia przewlekłego,
które ostatecznie może doprowadzić
do rozwoju raka. Najwięcej zakażeń
HPV wykrywa się w wieku 18-25 lat,
co bezpośrednio związane jest 

z aktywnością seksualną. 
Szczyt zapadalności na raka szyjki
macicy przypada w granicach 50 r.ż,
ponieważ proces rozwoju nowotworu
jest powolny. Obecność wirusa HPV 
u kobiet można wykryć wykonując
badanie cytologiczne.
W zakażeniach wirusem HPV leczenie
farmakologiczne jest mało skuteczne.
Stosuje się metody chirurgiczne 
w postaci krioterapii i wycięcia. Naj-
ważniejsze jest aby nie dopuścić 
do zakażenia. Pierwotnym sposobem
zapobiegania zakażeniu HPV jest
szczepienie. Szczepienie zalecane jest
dziewczętom przed rozpoczęciem
współżycia płciowego, czyli między
9-13 rokiem życia.
W ramach programu z bezpłatnego
szczepienia przeciwko wirusowi HPV
będą mogły skorzystać dziewczęta
urodzone w 2006 roku, mieszkające 
na terenie gminy Mała Wieś.  Pełen
cykl szczepienia składa się z dwóch
dawek  podanych domięśniowo 
w mięsień ramienny podany co naj-
mniej  sześciomiesięcznym odstępie
czasowym. 

Oprócz kryterium wiekowego i teryto-
rialnego wymagana jest pisemna
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego
oraz kwalifikacyjne badanie lekarskie.
Przed podjęciem ostatecznej decyzji 
o zaszczepieniu przeciw HPV rodzice,
opiekunowie prawni będą mieli moż-
liwość uczestniczyć w spotkaniach 
informacyjno- edukacyjnych z zakresu
problematyki zakażeń wirusem HPV.
Na spotkaniach tych przedstawione
będą zasady udziału w programie.  
Zainteresowani otrzymają informacje
o sposobach, objawach, powikłaniach
zakażenia wirusem HPV. Poznają 
zasady przeciwdziałania zakażeniu.
Każdy zapozna się z charakterystyką
szczepionki użytej do programu, 
skutkach przerwania szczepienia,
możliwością wystąpienie powikłań
poszczepiennych i ich rodzajach.
Wszystkie te informacje zawarte będą
w przygotowanych materiałach eduka-
cyjnych.
Udział  w programie jest dobrowolny.

BK

Zdrowie w pigułce
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ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer szesnasty opracowała: 
Ewa Grzelak

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Z błyskiem flesza...

,, Wiosenne oczekiwania”
Już wiosna, zima popuściła

Przez wrota uchylone ptaki wpuściła
W szybkim locie do swego edenu

Lecą ciesząc swe oczy niejednemu.

Przylatują więc duże i małe
Ciepło się zrobiło dlatego tak śmiałe
Wszyscy czekają na słonko, rozjemcę

Myśląc żeby go było jak najwięcej

Słonko pogodzi wszystkich oczekiwania
Oby raniutko wstawało i było jak ,,bania”

Czerwone niczym nie zasłonięte
Każdy łyknie taką ze słońca przynętę

Nawet trawka po zimie zmięta
Chce się doczekać ze słonkiem święta
Dzieci patrzą z oczekiwaniem w górę

Zepchnąć chcą ze słońca chmurę

By się odkryło, mocno świeciło
Na ziemi zaś miło i ciepło było

Z nim nigdy nie zginiecie
Słońce to radość! Na naszym świecie!

RyWal
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