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XX Dni Gminy Mała Wieś- Piątek

Tradycją jest, że Dni Gminy Mała
Wieś rozpoczynają się piątkowym

popołudniem i poświęcone są sesji his-
torycznej. Każdego roku temat prze-
wodni jest inny… Rok 2018 jest
rokiem szczególnym dla wszystkich
Polaków, ponieważ obchodzimy wy-
jątkową rocznicę 100 lat od odzyska-
nia Niepodległości przez Polskę. Cały
kraj przygotowuję się do tego wyda-
rzenia, którego kulminacją będzie data
11 listopada 2018 roku. Opracowy-
wane są programy obchodów ogólno-
polskich, regionalnych ale także
większość lokalnych społeczności
chce włączyć się do tego wielkiego
świętowania poprzez przygotowywa-
nie własnych prelekcji i koncertów
historycznych. 
Tak też było podczas XX Dni Gminy
Mała Wieś, które piątkowym popołud-
niem oficjalnie rozpoczęli w Gmin-
nym Centrum Kultury MultiOsada
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt
Wojnarowski oraz Dyrektor GCK
MultiOsada Pani Ewa Grzelak. Uro-
czystości składały się z dwóch części.
Pierwszą przygotowały niezastąpione
Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiej-
skich MALWA, które w ramach pro-
jektu Powiatu Płockiego „Drogi do
Niepodległości” zaprezentowały wy-
jątkowy montaż słowno-muzyczny
dotyczący 100 rocznicy odzyskania

przez Polskę Niepodległości. Stowa-
rzyszenie Kobiet Wiejskich Malwa,
zaprosiło również dwóch wyjątko-
wych prelegentów Pana Michała Kor-
win-Szymanowskiego oraz Pana
Tomasza Szydłowskiego. 
Na druga część uroczystości, która od-
była się przed budynkiem MultiOsady
zaprosili wszystkich zebranych gości
Harcerze z 64 Artystycznej Drużyny
Harcerskiej "Zośka i Alek" wraz 
z Gromadą Zuchową "Jędrusie" Hufca
ZHP "Mazowsze z Małej Wsi. Pro-
gram przez nich przygotowany wpisał

się w obchody 100-lecia powstania
ZHP.
Każda uroczystość wymaga szczegól-
nej i wyjątkowej oprawy, a dzięki
ogromnemu zaangażowaniu i jak za-
wsze owocnej współpracy Stowarzy-
szenia Kobiet Wiejskich Malwa,
Zuchów, Harcerzy i ich opiekunów
Pani Ewy i Krzysztofa Dębskich oraz
pracowników Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi piąt-
kowy wieczór był wyjątkowy. Dzięku-
jemy Wam kochani za miłą i owocną
współpracę. E.G. 
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Uliczne Biegi zdrowia, Burak Rally,
animacje dla dzieci czy też kon-

certy muzyczne to już tradycja sobot-
nich obchodów Dni Gminy, które z roku
na rok cieszą się dużą popularnością, za-
równo u dzieci jak i dorosłych. Drugi
dzień XX Dni Gminy Mała Wieś rozpo-
czął V Bieg Terenowy na 5 km dla do-
rosłych, po którym odbyły się XX
Uliczne Biegi Zdrowia dla dzieci i mło-
dzieży z terenu Gminy Mała Wieś. 
Serdecznie dziękujemy dyrekcji i nau-
czycielom jednostek oświatowych z te-
renu naszej gminy za aktywny udział 
w spotkaniu, za włączenie się w przygo-
towania biegów oraz za opiekę nad
dziećmi. Szczególnie dziękujemy kon-
feransjerom, p. Annie Sadkowskiej 
i p. Krzysztofowi Dębskiemu, którzy
sprawnie i profesjonalnie prowadzili
nasze biegi. Wszyscy biorący udział 
w XX Ulicznym Biegu Zdrowia oraz 
V Biegu Terenowym na 5km otrzymali
medale od Wójta Gminy Mała Wieś
Pana Zygmunta Wojnarowskiego, a dla
zwycięzców Biegu Terenowego przygo-
towane zostały dodatkowo puchary. 
Po biegach Studio Artystyczno-Eduka-
cyjne Bąbel Ziombel, zaprosiło wszyst-
kie dzieci i ich rodziców do wspólnej
zabawy. Bardzo dużym zainteresowa-
niem cieszyła się również zabawa „Nie
z tej Ziemi” z Dj Sprężynką. Atrakcji
tego dnia nie brakowało, zadbali o to nie
tylko animatorzy ze Studia Artystycz-
nego Bąbel Ziombel, ale także pracow-
nicy Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi i Gminna Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych zapraszając na malowanie

twarzy, plecenie warkoczy czy konkursy
profilaktyczne .
O godzinie 17.00 na naszym boisku po-
jawiły się motocykle oraz samochody
zabytkowe i militarne. Trudno było ich
wszystkich zliczy...100, 150 a może
nawet i 200 pojazdów, wśród których
pojawiły się dwie wyjątkowe Amfibie
dla osób niewtajemniczonych dodamy
tylko, że te pojazdy nie tylko jeżdżą ale
i pływają. BURAK RALLY jest nieza-
wodne i jak każdego roku przyciąga
ogromną ilość miłośników motoryzacji.
To już dwadzieścia lat, oni są z nami od
samego początku!. 
20 lat temu wyglądało to trochę inaczej,
zaczęło się wszystko od kilku wspania-
łych osób, które zjawiły się na szkolnym
boisku na I Dniach Gminy w skromnym
ale jakże wartościowym składzie. 20 lat
temu Burak Rally zainicjowali: Pan
Wojciech Szymański, Pan Marcin Kacp-
rzak, Pan Bartosz Gawlik, Pan Piotr

Ziółkiewicz, Państwo Jolanta i Andrzej
Wilczyńscy oraz trzej bracia: Maciej,
Jan i Krzysztof Gruszczyńscy. Dołączył
do nich Śp. Rajmund Karwoski miesz-
kaniec Wyszogrodu, swoim wyjątko-
wym samochodem Oldsmobile
Aurora’tag z roku 58. Tak niewinnie
wszystko się zaczęło, a dziś Burak
RALLY jest atrakcją, której zazdroszczą
nam w całym powiecie. Chcemy ser-
decznie podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tego wyjąt-
kowego zlotu. Szczególnie dziękujemy
Panu Pawłowi Mosakowskiemu, który
przejął na siebie obowiązki jego organi-
zacji. Dzięki Paweł! Z niecierpliwością
będziemy czekać na Was w przyszłym
roku. 
O godzinie 18.00 odbył się koncert
Disco Polo, zespołu CLIVER, po któ-
rym o godzinie 19.30 wystąpił zespół
Zbóje. Ich nazwa to nie przypadek,
kiedy wchodzą na scenę są prawdzi-
wymi zbójami, nic ich nie jest w stanie
powstrzymać. Kapela góralska Zbóje to
jeden z bardziej znanych zespołów na
Podhalu w stylu i klimacie bazującym
na muzyce swojego regionu,...Ich wy-
stępy promują muzykę oraz folklor gó-
ralski prosto spod samiuśkich Tater.
Zbóje, przenieśli góralski klimat do
Małej Wsi, zarażając wszystkich przy-
byłych gości góralskim poczuciem hu-
moru. Po koncercie rozpoczęła się
zabawa taneczna, którą do bardzo póź-
nych godzin nocnych poprowadził ze-
spół LenArt. Przy dźwiękach ich
muzyki, nasze boisko stało się jednym
wielki parkietem do tańca. E.G.
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XX Dni Gminy Mała Wieś- Niedziela

Dni Gminy Mała Wieś, to święto
wszystkich mieszkańców. Każdego

dnia przygotowane atrakcję znajdują
swoich adresatów. Kilkuletnią tradycją
jest, że niedzielne obchody Dni Gminy
to święto rolników, to czas by wspólnie
z nimi podziękować Panu Bogu za
plony i tegoroczne zbiory. Święto plo-
nów rozpoczęła msza św. polowa, którą
celebrowali ks. Edward Kuzak pro-
boszcz parafii w Małej Wsi oraz ks.
Grzegorz Jendrzejewski proboszcz pa-
rafii w Orszymowie Podczas mszy po-
święcono dożynkowe wieńce, bochny
chleba oraz kosze owoców i warzyw.
Po uroczystej mszy św. nastąpiły ofi-
cjalne uroczystości w tym: obrzęd do-
żynkowy w wykonaniu Zespółu
Ludowego 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, Starostów tegorocznych Doży-
nek oraz Samorządowców. Zaszczytną-
rolę Gospodarzy pełnili przedstawiciele
naszej Gminy, Wójt Gminy Mała Wieś
Pan Zygmunt Wojnarowski wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Mała Wieś
Panem Włodzimierzem Jeznachem. Sta-
rościną tegorocznych Dożynek była
Pani Walentyna Gołębiowska, która
wraz z mężem Jarosławem prowadzi
gospodarstwo rolne w miejscowości
Stare Gałki. Produkcja roślinna Państwa

Gołębiowskich prowadzona jest na po-
wierzchni ok 80 ha, głównie uprawiane
są zboża i kukurydza. Gospodarstwo jest
w pełni zmechanizowane i dostosowane
do prowadzonego drugiego kierunku
produkcji, jakim jest hodowla bydła
mlecznego i opasowego. Starostą Doży-
nek był Pan Krzysztof Malczewski,
który wraz z żoną Anną prowadzi gos-
podarstwo rolne w miejscowości Wilka-
nowo. Dzięki nieustannemu zwięk-
szaniu areału w tej chwili produkcję ro-
ślinną prowadzą na pow. ok 80 ha. 
W uprawie dominują zasiewy rzepaku i
zbóż oraz uprawa ziemniaków przemy-
słowych. Poza szeroką produkcją ro-
ślinną gospodarstwo Państwa Mal-
czewskich specjalizuje się w hodowli

trzody chlewnej w tuczu otwartym. Gos-
podarstwo posiada nowo- czesny park
maszynowy oraz budynki dostosowane
do potrzeb prowadzonej produkcji zwie-
rzęcej.
Święto plonów to jedno z najważniej-
szych dla rolników wydarzeń w roku, 
to czas radości i odpoczynku. Wójt
Gminy Mała Wieś, podczas symbolicz-
nego dzielenia się chlebem podziękował
rolnikom za ich trud, wytrwałość 
i ciężką pracę.
Ważnym wydarzeniem podczas nie-
dzielnych dni Gminy, było wręczenie
Nagród Wójta Gminy Mała Wieś dla
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy
za szczególne osiągnięcia w roku szkol-
nym 2017/2018. Nagroda ta jest podsta-
wową formą wsparcia wybitnie
uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie
oraz dziedzinach artystycznych. Na-
grody otrzymały 43 osoby.
Dni Gminy Mała Wieś, to także okazja
do podziękowań za pracę społeczną.
Władze naszej Gminy chcąc wyrazić
wielką wdzięczność za codzienną, bez-
interesowną i pełną poświęcenia pracę
na rzecz innych osób, często tych naj-
bardziej potrzebujących i oczekujących
pomocy, wręczyły podziękowania
wszystkim Stowarzyszeniom oraz
Ochotniczym Strażom Pożarnym z te-
renu naszej gminy.
Niedzielne obchody Dni Gminy to rów-
nież czas wręczenia nagród uczestnikom
konkursu ogłoszonego przez Gminne
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi na wykonanie „Symboli Narodo-
wych w wersji przestrzennej”. zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
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Podczas  uroczystości wystąpiła dla Nas
także Grupa tancerzy ze Szkoły Podsta-
wowej im. W. H. Gawareckiego w Małej
Wsi uczących się sztuki tanecznej pod
czujnym okiem właściciela Szkoły
Tańca „Pasjonat” z Sochaczewa. Nasi
młodzi artyści znani są już w całej Pol-
sce. Dumnie reprezentują naszą gminę
na niezliczonych ogólnopolskich turnie-
jach tanecznych, są również laureatami
dwóch Ogólnopolskich Przeglądów 
Talentów, dzięki czemu osiągają coraz
wyższe klasy taneczne.
Kolejnym punktem programu były kon-
certy muzyczne. Jako pierwszy wystąpił
dla nas lider zespołu BOBI. Publiczność
z przyjemnością rozkołysała się wraz 
z jego muzyką. Bez trudu zachęcił
wszystkich do wspólnego śpiewu i za-
bawy. Zaraz po nim, wystąpił Zespół
Cygański Bogdan Trojanek i Terne
Roma! Jest to zespół wielopokoleniowy,
członkowie zespołu to rodzina Bogdana
( żona, rodzeństwo, dzieci, wnuki), wy-
konujący muzykę taborowo – cygańską.
Cudowna muzyka romska, śpiew, taniec
i bogate stroje sceniczne stworzyły nie-
powtarzalną i niezapomnianą atmosferę,
wprowadzając wszystkich w magiczny
świat Romów. Był to prawdziwie
barwny muzyczno-tanecznyshow.

Po koncertach naszych Gwiazd do
wspólnej zabawy zaprosił wszystkich
Dj.Przemas, zabawa z którym trwała aż
do 22.00. Koncerty, wyróżnienia, po-
dziękowania i wręczanie nagród w kon-
kursach nie były oczywiście jedynymi
atrakcjami. Każdy mógł podziwiać
piękno przygotowanych wieńców do-
żynkowych oraz spróbować tradycyj-
nych potraw z wiejskich stołów. Na
odwiedzających nas gości, czekały rów-
nież stoły lokalnego rękodzieła, stoiska
jarmarkowe, wesołe miasteczko i Foto-
budka.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowania niedziel-
nej uroczystości. Dziękujemy za
przepiękne wieńce dożynkowe i pyszno-
ści na stołach regionalnych. Dziękujemy
wszystkim wystawcom rękodzieła lo-
kalnego i stoisk jarmarkowych. Dzięku-
jemy pracownikom SPZOZ, Strażakom
Ochotnikom, Stowarzyszeniom i Sołec-
twom. Szczególne podziękowania kie-
rujemy w stronę naszych darczyńców.
Dziękujemy za życzliwość i pomoc za-
równo rzeczową jak i finansową.

E.G.

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada

Otwarcie nowej siedziby Samorządowego 
Przedszkola w Małej Wsi

7września 2018 roku odbyło się ofi-
cjalne otwarcie nowej siedziby Sa-

morządowego Przedszkola z Oddziałem
Integracyjnym w Małej Wsi. Nowe
przedszkole posiada 6 sal i przepiękną ,
nowocześnie wyposażoną kuchnię z za-
pleczem. Placówka obecnie może przy-
jąć 120 dzieci. Na uroczyste otwarcie
przybyli przedstawiciele Gminy Mała
Wieś na czele z Przewodniczącym Rady
Gminy Mała Wieś, dyrektorzy placówek
oświatowych z terenu naszej gminy,
sponsorzy, rodzice , no i oczywiście ko-
chane dzieci. Symbolicznego przecięcia
wstęgi dokonali Przewodniczący Rady
Gminy Mała Wieś Włodzimierz Jeznach
i Wójt Gminy Mała Wies Zygmunt Woj-
narowski. Po oficjalnych przemówie-
niach i podziękowaniach wystąpili Ci,
dla których placówka powstała- przed-
szkolaki. Było pięknie, kolorowo i baj-
kowo. Kropkę nad ,, i" postawiły dzieci
wykonując przepięknie dwa tańce. Po

zakończeniu części oficjalnej zaproszeni
goście udali się na poczęstunek wyko-
nany samodzielnie przez pracowników
placówki w nowo otwartej kuchni. 

Jesteśmy pewni, że nasze pociechy będą
się czuły w naszym  przedszkolu bez-
piecznie, miło i szczęśliwie.

A.B.

zdj. z archiwum własnego Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi
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Seniorzy Górą...

Wrzesień 2018

str. 6

Wdniu 14 września 2018 roku Rada
Gminy Mała Wieś podjęła

Uchwałę Nr 283/XXXVII/2018 w spra-
wie przystąpienia Gminy Mała Wieś do
projektu pn. „Seniorzy górą w Gminie
Mała Wieś” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej IX
Wspieranie włączenia społecznego i
walka z ubóstwem; Działania 9.2 Usługi
społeczne i usługi opieki zdrowotnej;
Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostęp-
ności usług społecznych. Projekt za-
kłada zwiększenie dostępu do usług
społecznych dla 50 osób (35 Kobiet, 15
Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym zamieszku-
jących Gminę Mała Wieś.
Wartość projektu wynosi 1 255 754,28
zł, przy czym wnioskowana kwota dofi-
nansowania wynosi 1 167 263,48 zł  
i stanowi 92,95% wartości projektu.
Kwota  88 490,80 zł stanowić będzie

wkład własny w wysokości min. 7%
wartości projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020 i zakłada zwiększenie 
dostępu do usług społecznych dla 50
osób (35 kobiet ,15mężczyzn) zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, zamieszkujących Gminę Mała
Wieś, poprzez realizację celów szczegó-
łowych tj.:
- utworzenie i funkcjonowanie Klubu
Seniora dla 20 osób (14 kobiet, 6 męż-
czyzn),
- doposażenie i funkcjonowanie Dzien-
nego Domu Seniora+ dla 30 osób 
(21 kobiet, 9 mężczyzn) w Gminie Mała
Wieś w okresie dwóch lat od  1 stycznia
2019 roku – 31 grudnia 2020 roku.
Zadania w ramach projektu:
1. Doposażenie budynku funkcjonowa-
nia Dziennego Domu i nowoutworzo-
nego Klubu Seniora.

2. Funkcjonowanie nowoutworzonych
miejsc w Klubie Seniora i w Dziennym
Domu Senior+.
3. Działania animacyjne dla uczestni-
ków Klubu Seniora.
4. Działania animacyjne dla uczestni-
ków Dziennego Domu Seniora.
5. Wspólne działania integracyjne
Grupa docelowa:
1. 20 osób (14K,6M), które obejmą
miejsca w nowoutworzonym Klubie 
Seniora(KS)
2. 30 osób (21K,9M), które obejmą
miejsca w Dziennym Domu Senior+
(DDS+) – 15 miejsc już funkcjonuje
oraz 15 miejsc utworzonych w proj.).
Łącznie wsparcie skierowane będzie do
50 os.(35K,15M) zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym i/lub ubóstwem,
nieaktywnych zawodowo powyżej 
60 roku życia zamieszkujących Gminę
Mała Wieś.

J.N.

Fundusz sołecki w 2019 roku

Co to jest fundusz sołecki? Są to
pieniądze w budżecie gminy 

zagwarantowane dla sołectwa na wyko-
nanie przedsięwzięć służących poprawie
warunków życia mieszkańców .
W ustawie o funduszu sołeckim zawarto
wzór, za pomocą którego oblicza się wy-
sokość środków przypadających na dane
sołectwo.
Wysokości środków funduszu sołec-
kiego na 2019 rok przypadających na
poszczególne sołectwa wynosi:
1) Sołectwo Borzeń- 14 258,06 zł
2) Sołectwo Brody Duże- 15 887,55 zł
3) Sołectwo Chylin- 23 138,79 zł
4) Sołectwo Dzierżanowo- 20 409,39zł 
5) Sołectwo Główczyn- 16 213,45 zł
6) Sołectwo Kiełtyki- 15 683,86 zł
7) SołectwoLasocin-  15 154,28 zł
8) Sołectwo Liwin-  12 587,83 zł
9) Sołectwo Mała Wieś-  40 737,30 zł
10) Sołectwo Nakwasin- 18 087,36 zł
11) Sołectwo Niździn-  17 517,04 zł
12) Sołectwo Nowe Arciszewo- 

10 428,75 zł

13) Sołectwo Nowe Gałki- 15 969,02 zł
14) Sołectwo Nowe Święcice- 

13 484,05 zł
15) Sołectwo Orszymowo-20 816,76 zł
16) Sołectwo Perki- 14 380,27 zł
17) Sołectwo Podgórze- 15 276,49 zł
18) Sołectwo Podgórze Parcele-

16 376,39 zł

19) Sołectwo Stare Arciszewo- 
11 854,55 zł

20) Sołectwo Stare Gałki -15 195,01 zł
21) Sołectwo Stare Święcice-15 846,81zł
22) Sołectwo Węgrzynowo- 24 768,28 zł
23) Sołectwo Wilkanowo- 16 824,50 zł
24) Sołectwo Zakrzewo Kościelne-  

21 264,87 zł
W.D.



str.7

Wrzesień 2018

Przyznano Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś 
za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Uchwały Nr
202/XXVIII/2017 Rady Gminy

Mała Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży z tereny Gminy
Mała Wieś oraz Uchwały Nr
203/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała
Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w spra-
wie przyjęcia zasad przyznawania Na-
gród Wójta Gminy Mała Wieś najlepsi
uczniowie ze szkół podstawowych 
i gimnazjum, zamieszkali na terenie
Gminy Mała Wieś, zostali nagrodzeni
za osiągnięcia w roku  szkolnym
2017/2018. Stało się to 9 września
2018 roku podczas XX Dni Gminy
Mała Wieś połączonych z Gminnymi
Dożynkami. Tego dnia Wójt Gminy
Mała Wieś – Pan Zygmunt Wojnarow-
ski oraz Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś- Pan Włodzimierz Jeznach
wręczyli uroczyście Nagrody Wójta
Gminy Mała Wieś dla uczniów,  któ-
rzy w okresie od 1 września do 31
sierpnia  roku szkolnego 2017/2018
spełnili jeden  z poniższych warun-
ków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym
średnią ocen powyżej 5,01 oraz mini-
mum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami 
w konkursach, zawodach lub olimpia-
dach na szczeblu powiatowym o cha-
rakterze naukowym, sportowym lub
artystycznym;
3. zostali laureatami lub finalistami  

konkursów i olimpiad na szczeblu wo-
jewódzkim o charakterze naukowym,
sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami
konkursów i olimpiad na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym 
o charakterze naukowym, sportowym
lub artystycznym.
Za wyniki w nauce, osiągnięcia 
w sporcie oraz dziedzinach artystycz-
nych nagrodzono 43 uzdolnionych
uczniów. 
Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś 
za  wyniki w nauce, osiągnięcia w
sporcie oraz w dziedzinach arty-
stycznych otrzymali:
1. Wiktoria Bąkiewicz- Gimnazjum 
z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskie w  Małej Wsi, 
2. Barbara Filińska- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
3. Julia Grzelak- Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny  Na-
kwaskiej w  Małej Wsi,
4. Jaśmina Grzelak- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
5. Jakub Krzemiński- Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu,
6. Zuzanna Kamińska- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
7. Oliwia Kolasa- Szkoła Podstawowa
im. Wincentego Hipolita Gawarec-
kiego w Małej Wsi,
8. Karol Serwiński- Szkoła Podsta

wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi.

Nagrodę za wyniki w nauce otrzy-
mali: 
1. Iga Marciniak- Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny  Na-
kwaskiej w  Małej Wsi,
2. Martyna Grzelak- Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny  Na-
kwaskiej w  Małej Wsi,
3. Wojciech Jeznach- Gimnazjum 
z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w  Małej Wsi,
4. Dominik Błaszczak- Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu,
5. Maria Tomaszewska- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
6. Kacper Kuczmarski- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
7. Wiktoria Wyrębkowska- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
8. Julia Zofia Sobocińska- Szkoła Pod-
stawowa im. Fryderyka Chopina 
w Kobylnikach,
9. Klaudia Sosnowska- Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Orszymowie,
10. Magdalena Drajkowska-  Niepub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
w Orszymowie,
11. Oliwia Karłowicz- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,

zdj.z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi
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12. Julia Gąsiorowska- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
13. Sebastian Gaciąk- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
14. Mateusz Filipiak- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi.

Natomiast za osiągnięcia w sporcie
oraz w dziedzinach artystycznych
Nagrodę Wójta Gminy otrzymali:
1. Klaudia Michalska- Gimnazjum 
z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w  Małej Wsi,
2. Marta Pawlak- Szkoła Podstawowa
w Dzierżanowie,
3. Michał Kacprzak- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
4. Wiktor Kacprzak- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
5. Igor Popiołkowski- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
6. Gabriela Adamska- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,

7. Patryk Brodalka- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
8. Hubert Damaziak- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
9. Kamila Dąbrowska- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
10. Dawid Kłosiński- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
11. Daniel Natkowski- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
12. Mikołaj Pielat- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
13. Jakub Borowski- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
14. Magdalena Głowacka- Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi,
15. Oliwier Boszko- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-

reckiego w Małej Wsi,
16. Natalia Kopczyńska- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
17. Jakub Gankowski- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
18. Jakub Kacprzak- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
19. Jacek Wiśniewski- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
20. Aisha Korzeniewska- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
21. Dawid Wyrębkowski- Szkoła Pod-
stawowa w Podgórzu.
Składamy  serdeczne gratulacje za do-
tychczasowe wyniki w nauce oraz
osiągnięcia w sporcie i dziedzinach ar-
tystycznych,  życzymy dalszych suk-
cesów w trudnym procesie edukacji. 

K.J.

Rejestracja w CEIDG

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ
REJESTRACJA W CEIDG JEST

WOLNA OD OPŁAT

Na rynku funkcjonują firmy ko-
mercyjne przesyłające przedsię-

biorcom oferty dokonania wpisu do
prowadzonych przez siebie rejestrów.
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia
do wykonywania działalności gospo-
darczej na terytorium Polski. Ma on
charakter czysto informacyjny czy re-
klamowy. Podanie przez przedsiębior-
ców swoich danych takim firmom, 
a także wniesienie ewentualnych opłat,
jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane
nie korzystają z domniemania wiary-
godności, a fakt figurowania podmiotu
w takim rejestrze w żaden sposób nie
świadczy o formalnoprawnym zareje-
strowaniu firmy. Tworzone przez tego
typu firmy ewidencje stanowią próbę
powielenia ogólnodostępnych bezpłat-
nych informacji o przedsiębiorcach,
zawartych w publicznych rejestrach
CEIDG czy też REGON.

A.K źródło:https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457
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Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Przebieg pogody w bieżącym sezo-
nie wegetacyjnym spędzał sen 

z powiek naszym rolnikom. Od po-
czątku kwietnia   nie odnotowano zna-
czących opadów deszczu. Sytuację
dodatkowo popsuło utrzymujące się
od dłuższego czasu duże nasłonecz-
nienie, któremu towarzyszyły wysokie
temperatury powietrza i gleby. Na ka-
tastrofalny charakter tegorocznej
suszy wskazuje fakt, że nigdy dotąd na
tak rozległych obszarach Polski nie
stwierdzano suszy na glebach najlep-
szej jakości.
W dniu 29.06.2018 r., Wojewoda Ma-
zowiecki  wydał zarządzenie Nr 401
w sprawie powołania komisji 
do spraw szacowania szkód w gospo-
darstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej znajdujących się
na terenie gminy Mała Wieś, w któ-

rych wystąpiły szkody spowodowane
przez suszę. Wnioski suszowe skła-
dano do 5 lipca, a ich ostateczna ilość
przekroczyła 300 zgłoszeń. Polski
rząd deklaruje dodatkowe wsparcie
dla rolników poszkodowanych przez
suszę, jednak szczegółowy program
pomocy opracuje dopiero po oszaco-

waniu skutków tej klęski w całym
kraju. 
Dotychczasowa kwota przeznaczona
na wsparcie dla rolników wynosi 1,5
mld złotych i jest czterokrotnie więk-
sza niż w 2015 roku.

P.N

Wsobotę – 15 września 2018r. -
pięćdziesięcioosobowa grupa

mieszkańców naszej gminy uczestni-
czyła w  wyjeździe do Skierniewic – na
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Była to największa plenerowa impreza
w Skierniewicach – 41 Skierniewickie
Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw.
Święto tradycyjnie rozpoczęła barwna
parada  która przeszła ulicami Skiernie-
wic. Uroczyste otwarcie Skierniewic-
kiego Święta Kwiatów, Owoców 
i Warzyw odbyło się tuż po paradzie
świątecznej. Otwarcia dokonał prezy-
dent Krzysztof Jażdżyk wraz z zapro-
szonymi gośćmi. Na tę imprezę zjechało
setki tysięcy gości z całego świata! Nic
dziwnego, bo podczas skierniewickiego
Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw na
każdego czekało  moc atrakcji. Jednych
bardziej zainteresowały targi ogrodnicze
i kiermasz niespotykanych nigdzie in-
dziej kwiatów, owoców i warzyw, 
innych wybory najpiękniejszej skiernie-
wiczanki, jeszcze innych występy
gwiazd. O strawę dla ducha zadbały
gwiazdy - w sobotę Michał Szpak, Ania
Dąbrowska, Mrozu i Kult, a w niedzielę
Cezary Pazura, Marcin Daniec, Forma-
cja Chatelet, grupa Boys, Piękni i Mło-

dzi, Cleo i DJ Slavic oraz Wilki. Nie za-
brakło pięknych dziewcząt , które po-
walczyły o tytuł ,, Kwiatu Skierniewic
2018r. ’’.  Sporo atrakcji czekało na
gości  na organizowanych  po raz dwu-
dziesty pierwszy Targach Ogrodniczo-
Rolnych, a na licznych wystawach
można było zachwycać się barwnymi 
i wyjątkowymi  kompozycjami kwia-
towo-owocowo- warzywnymi. Na przy-
byłych gości czekały również Targi
Zdrowej Żywności , Ogrodniczy Festi-
wal Najmłodszych czy Ogólnopolski
Festiwal Roślinożercy.  Wszyscy uczest-

nicy zabawy mieli możliwość nie tylko
skosztowania skierniewickich specja-
łów,  ale również okazję do przyjrzenia
się przygotowaniu potraw z dużym
udziałem warzyw i owoców, promują-
cych zdrowy tryb życia i porozmawiania
z kucharzami. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się stoiska z kwiatami,
bylinami, krzewami ozdobnymi oraz rę-
kodziełem artystycznym. Wszyscy
uczestnicy wyjazdu byli zadowoleni, 
a nasze ogrody wypięknieją,  wzbogaca-
jąc się  o piękne kwiaty i krzewy
ozdobne. D.Sz.

41 Święto Kwiatów,Owoców i Warzyw – Skierniewice 2018

zdj.z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi



Rządowy Program „Dobry Start”

Rządowy Program "Dobry Start"
na terenie Gminy Mała Wieś rea-

lizuje Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej.
Dla kogo wsparcie?
Świadczenie “Dobry start” w kwocie
300 zł przysługuje raz w roku na roz-
poczynające rok szkolny dziecko 
do ukończenia 20. roku życia. Dzieci
niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia 24. roku
życia. Co ważne, rodzina może liczyć
na wsparcie niezależnie od posiada-
nego dochodu.
Jak dostać świadczenie “Dobry
start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć
wniosek. Może to zrobić mama lub
tata dziecka, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny dziecka w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej
Wsi.    W przypadku dzieci przebywa-
jących w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny
dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej w jedno-
stce organizacyjnej powiatu.
Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek można składać już od 1 lipca
on-line przez stronę Ministerstwa Ro-

dziny empatia.mrpips.gov.pl oraz
przez bankowość elektroniczną, a od
1 sierpnia drogą tradycyjną (papie-
rową).
Ważne! Wniosek należy złożyć do 
30 listopada.
Uwaga!!
W celu usprawnienia i przyspieszenia
procesu przyznawania wyprawki zre-
zygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej-
będzie ona wydawana jedynie 
w przypadku odmowy przyznania
świadczenia, a także w sprawach nie-
należnie pobranych świadczeń.
Świadczenie “Dobry start” jest zwol-
nione od podatku. Nie podlega egze-
kucji ani wliczeniu do dochodu przy
ustalaniu prawa do świadczeń z in-

nych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz 
te realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne w tzw. zerówce w przed-
szkolu lub szkole oraz dzieci uczące
się w szkole policealnej.
Na dzień 14 września 2018 roku 
w Gminie Mała Wieś złożono 460
wniosków o ustalenie prawa do świad-
czenia dobry start. Przyznano i wypła-
cono 684 świadczenia dobry start na
kwotę 205.200 złotych.
Osoby uprawnione, które nie złożyły
jeszcze wniosku o przyznanie świad-
czenia dobry start zapraszamy do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Małej Wsi.

W.R.
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Apel o dbanie o środowisko

Wzwiązku z  licznymi zgłosze-
niami, prosimy mieszkańców 

o zaprzestanie składowania odpadów
w miejscach do tego nieprzystosowa-
nych, szczególnie na terenie Parku 
w Małej Wsi oraz innych punktach na
terenie naszej gminy.
Osoby korzystające z nielegalnych
wysypisk, jako miejsca wywozu
śmieci są nieświadome tego, jakie
konsekwencje pociągają za sobą tego
typu działania. 
Wyniszczający wpływ na środowisko
mają przede wszystkim chemiczne 
i mikrobiologiczne zanieczyszczenia
gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, a także zanieczyszczenia
powietrza substancjami lotnymi, które
mogą powodować samozapłony, co
zwiększa ryzyko pożaru. W pobliżu
dzikich składowisk odpadów po-

wszechne jest rozprzestrzenianie się
drobnoustrojów, owadów i gryzoni.
Ponadto składowane resztki orga-
niczne w postaci  ściętej trawy mogą
być przekazywane podczas comie-
sięcznej zbiórki w workach do tego
przeznaczonych.
Biorąc pod uwagę dobro społeczne
oraz własne, prosimy o przemyślane
działania w tym kierunku.
Przypominamy, że pozostawienie od-
padów w niedozwolonych miejscach
na terenie gminy jest ścigane przez po-
licję i podlega karze grzywny z art. 75
kodeksu wykroczeń do 500 złotych
albo karze nagany. Zastosowanie
może mieć również art. 154 kodeksu
wykroczeń, „(…), kto wyrzuca na nie
należący do niego grunt polny kamie-
nie, śmieci, padlinę lub inne nieczys-
tości(…)podlega karze grzywny do

1.000 złotych albo karze nagany.”
Jednocześnie sprawca ponosi wszelkie
koszty związane z usunięciem pozos-
tawionych zanieczyszczeń.

M.W.



INWESTYCJE W TRAKCIE 
REALIZACJI

1. Seniorzy górą w Gminie Mała Wieś
(realizacja 2019-2020)-1.255.754,28 zł
2. Zakup nowego średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP
Mała Wieś- 813.030,00 zł
3. Rozwój OZE w gminach wiejskich
poprzez budowę instalacji odnawial-
nych źródeł energii- 941.132,64 zł
4. Utworzenie Dziennego Domu Se-
nior+ w Małej Wsi- 528.728,33 zł
5. Adaptacja budynku po byłej zlewni
mleka w Dzierżanowie z przeznacze-
niem na świetlicę wiejską oraz dobu-
dowa pomieszczenia gospodarczego-
167.125,58 zł
6. Rozbudowa sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż 
ul. Marii Konopnickiej- 70.000,00 zł
7. Budowa Otwartej Strefy Aktywno-
ści w Podgórzu- 60.000,00 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w m.
Chylin- 51.500,00 zł
9. Dobudowa pomieszczenia gospo-
darczego przy świetlicy w Węgrzyno-
wie-34.839,64 zł
10. Przebudowa drogi gminnej w No-
wych Święcicach- 24.000,00 zł

ROK 2018
1. Adaptacja budynku szkolnego przy
ul. Kochanowskiego 17 w Małej Wsi
na Przedszkole Samorządowe
913.602,75 zł
2. Przebudowa ul. J.Kochanowskiego,
ul. św. M. Kolbego, ul. M.Dąbrow-
skiej i ul. Jana III Sobieskiego w Małej
Wsi-403.062,32 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr
290811W w relacji Mała Wieś- Ścibo-
rowo w m. Mała Wieś o długości
1,252 km- 374.002,22 zł
4. Przebudowa ul. Topolowej w Małej
Wsi- 115.237,88 zł `
5. Budowa studni głębinowej na bo-
isku sportowym w Małej Wsi-
13.868,63 zł
6. Zakup pompy głębinowej na Stację
Uzdatniania Wody w Przykorach-
9.960,61 zł
7. Budowa świetlicy wiejskiej w Or-
szymowie- 262.424,50 zł
8. Przebudowa drogi gminnej w m.
Nakwasin- 164.563,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej Nr
290826W Podgórze-Wólka Starzyń-
ska- 153.026,83 zł
10. Przebudowa drogi gminnej Nr
290816W Perki-Niździn- 47.818,16 zł

ROK 2017
1. Przebudowa gminnego boiska spor-
towego im. Rafała Kozickiego 
w Małej Wsi- 750.991,73 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w m.
Dzierżanowo- 420.902,91 zł
3.Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi-124.350,77 zł
4. Likwidacja barier transportowych –
zakup mikrobusu 9-cio miejscowego
na rzecz ŚDS w Starych Święcicach-
118.980,00 zł
5. Wymiana pokrycia dachowego na
budynku strażnicy OSP w Podgórzu-
76.530,34 zł
6. Przebudowa pomieszczenia kot-
łowni w budynku ŚDSw Starych
Święcicach- 25.704,37 zł

7. Zakup eksponatu- lokomotywa spa-
linowa WLS40- 19.680,00 zł
8. Budowa placu zabaw przy budynku
Gimnazjum w Małej Wsi- 15.300,00 zł
9. Budowa altany przy świetlicy wiej-
skiej- 10.908,27 zł
10. Zakup zestawu multimedialnego
na potrzeby Urzędu Gminy-  9.997,44 zł
11. Zakup rozsiewacza do posypywa-
nia soli i piasku- 8.030,00 zł
12. Zakup sprzętu ratowniczo- gaśni-
czego dla OSP Mała Wieś- 7.500,00 zł
13. Budowa nawierzchni utwardzonej
przy świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach- 5.000,00 zł
14. Zakup agregatu prądotwórczego
dla OSP przy SUR w Małej Wsi-
5.000,00 zł
15. Zakup działki powstały po po-
dziale działki oznaczonej nr ewid. 100 
w Węgrzynowie pod drogę we-
wnętrzną.- 2.298,10 zł
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ROK 2016
1. Przebudowa drogi gminnej Świę-
cice - Liwin- 193.908,95zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul.
W.Jagiełły-52.572,38 zł
3. Budowa parkingu dla potrzeb
Przedszkola Samorządowego z Od-
działem Integracyjnym  w Małej Wsi-
51.926,93 zł
4. Wykonanie platformy dla osób nie-
pełnosprawnych do budynku Szkoły
Podstawowej w Podgórzu- 42.164,40 zł
5. Zakup samochodu dla SPZOZ 
w Małej Wsi- 40.000,00 zł 
6. Przebudowa studzienek na ul. Marii
Dąbrowskiej- 38.656,50 zł
7. Zakup kotła grzewczego na po-
trzeby ŚDS w Starych Święcicach-
23.300,00 zł
8. Zakup wyposażenia bojowego i ra-
towniczo-gaśniczego na bieżącą dzia-
łalność OSP w Małej Wsi- 23.966,75 zł
9. Zakup wyposażenia do Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Sta-
rych Święcicach- 19.548,87 zł
10. Zakup dwóch pomp głębinowych
na Stację Uzdatniania Wody w  Głów-
czynie- 18.713,18 zł
11. Wykonanie ogrzewania central-
nego-elektrycznego w świetlicy wiej-
skiej w Węgrzynowie- 11.900,00 zł
12. Zakup samochodu strażackiego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bro-
dach Dużych- 9.919,00 zł
13. Wykonanie podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych do budynku Urzędu
Gminy Mała Wieś- 9.000,00 zł
14. Wykonanie piłkochwytów na boisku
przy budynku po byłej Szkole Podsta-
wowej w Orszymowie- 8.000,00 zł
15. Budowa przyłącza wodociągowo-
kanalizacyjnego do budynku OSP 
w Małej Wsi- 7.047,46 zł
16. Zakup kosiarki samojezdnej na po-
trzeby komunalne- 7.000,00 zł
17. Doposażenie OSP Podgórze-zakup
sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo
mieszkańców wsi- 6.997,00 zł
18. Przebudowa ogrodzenia przy
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Małej Wsi- 6.885,58 zł
19. Budowa chodnika przy szkole
Podstawowej w Podgórzu łączącego
plac zabaw ze szkołą 5.387,72 zł
20. Zakup przyczepki dla OSP Mała
Wieś do transportu agregatu prądo-
twórczego i motopompy- 3.871,50 zł

ROK 2015
1. Utworzenie ŚDS w Starych Święci-
cach- 774.624,67 zł
2. Utworzenie Dziennego Domu Se-
nior – WIGOR w Małej Wsi-
308.003,56 zł
3. Przebudowa drogi gminnej Węgrzy-
nowo – Arciszewo- 188.168,67 zł
4. Organizacja placów zabaw w od-
działach przedszkolnych przy Szko-
łach Podstawowych  w Dzierżanowie
i Podgórzu- 150.897,63 zł
5. Adaptacja części budynku po byłej
Szkole Podstawowej w Starych Świę-
cicach wraz z zagospodarowaniem te-
renu z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską- 58.000,01 zł
6. Budowa siłowni zewnętrznej 
w Małej Wsi- 31.503,38 zł
7. Budowa placu zabaw przy GCK
„MultiOsada”- 27.793,47 zł
8. Nabycie prawa użytkowania wie-
czystego działek o nr 176/4 i 176/7 
w m. Mała Wieś od Krajowej spółki

Cukrowej w Toruniu na rzecz Gminy
Mała Wieś- 19.998,66 zł
9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej
przy ul. Krótkiej  w Małej Wsi-
16.367,17 zł

10. Zakup urządzenia wielofunkcyj-
nego dla potrzeb Urzędu Gminy  
w Małej Wsi- 16.000,00 zł
11. Wykonanie zabudowy pożarniczej
na samochodzie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zakrzewie- 15.860,00 zł
12. Doposażenie placu zabaw dla
dzieci na działce o nr ewid. 86/1  w m.
Dzierżanowo- 14.398,20 zł
13. Budowa placu zabaw na terenie
przy Szkole Podstawowej  w Orszy-
mowie na działce o nr ewid. 47-
14.391,00 zł
14. Doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu-
12.487,24 zł
15. Wykonanie zabudowy pożarniczej
na samochodzie dla potrzeb OSP 
w Podgórzu- 10.000,00 zł
16. Wykonanie polbruku i krawężni-
ków na przystanku wioskowym  w m.
Chylin wraz z utwardzeniem i wysy-
paniem tłucznia- 8.499,60 zł
17. Zakup beczkowozu asenizacyj-
nego używanego- 7.300,00 zł
18. Zakup przyczepki dla potrzeb OSP
Zakrzewo Kościelne do transportu
piasku podczas akcji powodziowych-
3.866,50 zł

E.K.
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mała Wieś

3maja 2018 roku odbyły się obchody
100-lecia Ochotniczej Straży Poża-

rnej w Orszymowie połączone z Mię-
dzynarodowym Dniem  Strażaka, który
przypadał 4 maja .
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą
w Kościele pod wezwaniem Matki
Bożej Różańcowej w Orszymowie,
którą sprawował ks. Andrzej Zakrzew-
ski – duszpasterz strażaków.
Po uroczystej Mszy Świętej  odbył się
przemarsz  na teren  Niepublicznej
Szkoły Podstawowe w Orszymowie im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie
odbyła się część oficjalna. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik, Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Wiceprezes Zarządu
Oddziału  Wojewódzkiego Związku
OSP RP oraz Prezes  Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Hilary Janusz-
czyk, p.o. Zastępcy  Komendanta Miej-
skiego PSP w Płocku Jacek Starczewski,
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Wiktor Szmulewicz, Radni Powiatu
Płockiego Paweł Bogiel, Apolinary
Gruszczyński, Elżbieta Jachimiak,  Jad-
wiga Milewska.
Gminę Mała Wieś reprezentowali:  Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarow-
ski, Sekretarz Gminy Mała Wieś Jad-

wiga Nowatkiewicz, Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierz
Jeznach i  Radni Gminy Mała Wieś
Albin Dynarek, Jarosław Maćkiewicz .
Uroczystość  cieszyła się dużym zainte-
resowaniem mieszkańców,  strażaków 
z naszej gminy i gmin sąsiednich.  
Podczas uroczystości Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski, Przewod-
niczący Rady Gminy Włodzimierz 
Jeznach, Sekretarz Gminy Jadwiga No-
watkiewicz  przekazali sztandar ufundo-
wany przez  Gminę Mała Wieś
jednostce OSP w Orszymowie.

Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Woj-
narowski, w swoim wystąpieniu  po-
dziękował strażakom i ich rodzinom za
poświęcenie i odwagę a także za przy-
gotowanie tak wspaniałej uroczystości. 
Strażacy z okazji swego święta otrzy-
mali medale i wyróżnienia.
Uroczystości uświetnił  występ Orkies-
try Dętej z Rębowa.  Szczególne podzię-
kowania należą się Paniom  ze
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskim
MALWA, które serwowały dla wszyst-
kich przepyszną grochówkę.

M.J.

7lipca 2018r. na placu przy Kościele
w Zakrzewie Kościelnym odbyły się

Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze
organizowane przez Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP oraz Wójta Gminy
Mała Wieś.
Do rywalizacji  zgłosiło się 7  dorosłych
drużyn męskich OSP z terenu Gminy
Mała Wieś: Mała Wieś, Stare Gałki,
SUR Mała Wieś, Brody Duże, Orszy-
mowo, Podgórze oraz Zakrzewo Ko-
ścielne.
Zawody rozgrywały się w dwóch kon-
kurencjach;
- ćwiczenia bojowe
- sztafeta pożarnicza z przeszkodami.
W tegorocznych zawodach klasyfikacja
poszczególnych miejsc przedstawia się
następująco:
I MIEJSCE- OSP Mała Wieś przy SUR
Mała Wieś z wynikiem  111,8 pkt.
II MIEJSCE-  OSP Brody Duże  z wy-
nikiem 112 pkt.

III MIEJSCE- OSP  Mała Wieś z wy-
nikiem 113,1 pkt.
IV MIEJSCE- OSP Zakrzewo 
Kościelne z wynikiem 115,7 pkt.
V MIEJSCE- OSP Stare Gałki z wyni-
kiem 118,6 pkt.
VI MIEJSCE- OSP Orszymowo z wy-
nikiem 119,3 pkt.
VII MIEJSCE- OSP Podgórze z wyni-

kiem 149,4 pkt.
Po zakończeniu rywalizacji Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Pre-
zes Gminnego Zarządu  Marek Kozicki
oraz  Komendant Gminny Zygmunt 
Cebula dokonali uroczystego wręczenia
dyplomów, pucharów i nagród ufundo-
wanych przez  Gminę Mała Wieś.

M.J.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Starych Święcicach aktywnie

uczestniczy w życiu lokalnej społeczno-
ści. 9 września podczas XX Dni Gminy
Mała Wieś, przygotowaliśmy stoisko 
z przysmakami regionalnymi oraz wy-
stawę rękodzieła. Wszystkie potrawy
oraz prace artystyczne zaprezentowane
na stoiskach zostały wykonane przez
Uczestników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starych Święcicach 
z pomocą terapeutów, podczas zajęć 
w placówce. 
Podczas obrzędów dożynkowych zapre-
zentowane zostały wieńce dożynkowe.
W tym roku wykonanie wieńca dożyn-
kowego wieś Święcice powierzyła Śro-
dowiskowemu Domu Samopomocy 
w Starych Święcicach. Zakup materia-
łów został sfinansowany przez miesz-
kańców wsi Stare i Nowe Święcice.
Prace nad wieńcem trwały ponad mie-
siąc.  Wieniec został wykonany 
wolontaryjnie przez Uczestników i pra-
cowników Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Starych Święcicach
podczas zajęć terapeutycznych.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie
na XX Dni Gminy Mała Wieś a naszym
Uczestnikom za ogromy wkład pracy
nad przygotowaniem wspaniałych po-
traw, pięknych prac artystycznych oraz
zaangażowanie w utworzenie wieńca
dożynkowego.
2 września 2018r byliśmy również na
Święcie Plonów w Blichowie gdzie Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Sta-

rych Święcicach zaprezentował prace
wykonane w placówce. Gościliśmy rów-
nież podczas VII Dni Gminy Bulkowa.  
Uczestnicy wzięli udział w licznych 
wyjazdach integracyjnych m.in do Za-
krzewa na XXIV Dni Humory i Satyry,
na XXVI Letnią Olimpiadę Osób Nie-
pełnosprawnych do Miszewa, na Wianki
do Zakrzewie, wycieczce do Ranczo-
wiska w Cekanowie, na plażę w Grabi-
nie, cyklicznych wyjazdach na basen
“Podolanka”.

Osoby zainteresowane pobytem w na-
szej placówce prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej w Małej Wsi  telefon  24/ 269 79
62 i  Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej Bulkowie telefon  24/265 20
13 wew.13 lub bezpośrednio z nami te-
lefon 606 685 062, e-mail sds@mala-
wies.pl. Zapraszamy na naszą stronę
internetową na facebooku.

A.M.
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Narodowe Czytanie w GCK MultiOsada

8września 2018 roku z udziałem Pary
Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim 

w Warszawie odbyła się 7 edycja ogól-
nopolskiej akcji Narodowego Czytania,
której celem było nie tylko promowanie
czytelnictwa, ale też wzmocnienie 
poczucia tożsamości narodowej poprzez
czytanie najwybitniejszych dzieł litera-
tury polskiej. Ponieważ tegoroczna od-
słona ma miejsce w roku 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości,
Narodowe Czytanie jest również formą
uczczenia tego wyjątkowego jubileuszu.
Para Prezydencka proponuje do czytania
przez cały rok 2018 44 teksty Antologii
Niepodległości. Natomiast lekturą Na-
rodowego Czytania na punkt kulmina-
cyjny akcji, jest „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego.
Akcja Narodowe Czytanie organizo-
wana jest przez Prezydenta RP od 2012
roku. Została zainicjowana wspólną lek-
turą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, 
a podczas następnych edycji przeczy-
tano kolejno: „Trylogię” Henryka Sien-
kiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa,
„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz
„Wesele” Stanisłąwa Wyspiańskiego.
Po raz kolejny do akcji Narodowego
Czytania włączyło się również Gminne
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi. 20 września o godzinie 10.00 
w specjalnie zaaranżowanej scenerii,
przy udziale Pani Dyrektor, nauczycieli
i uczniów Gimnazjum w Małej Wsi czy-

taliśmy wybrane wiersze z Antologii
Niepodległości oraz fragment Szklanych
Domów z "Przedwiośnia". Spotkanie
rozpoczęła dyrektor Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada, która po powitaniu
wszystkich zebranych odczytała list Pre-
zydenta RP skierowany do wszystkich
uczestników tej wyjątkowej akcji .
Nasze wspólne czytanie rozpoczęliśmy
od odczytania 4 wierszy z Antologii
Niepodległości: „Do matki Polki”
Adama Mickiewicza, „Polsko, nie jesteś
ty już niewolnicą” Leopolda Stafa, „Ma-
zowsze” Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego oraz „W Warszawie” Czesława
Miłosza. Wiersze odczytali: Wójt

Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojna-
rowski, zwyciężczyni konkursu pn
„Symbole Narodowe w wersji prze-
strzennej”, który ogłoszony został przez
GCK MultiOsada w ramach obchodów
100 rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości Pani Halina Nowacka,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pod-
górzu Pani Iwona Sobótko oraz pracow-
nik GCK MultiOsada Pani Paulina
Stępka. 
Następnie rozpoczęliśmy czytanie wy-
branego fragmentu "Przedwiośnia".
Rolę ojca czyli Seweryna Baryki odczy-
tał Radny Gminy Mała Wieś Pan Albin
Dynarek zaś rola syna czyli Cezarego
Baryki odczytana została przez ucznia
Gimnazjum w Małej Wsi Krystiana Wi-
nosławskiego.
Nasi goście fantastycznie zaprezento-
wali wybrane fragmenty, otrzymując na
koniec gromkie brawa.
W podziękowaniu za wspólnie spę-
dzony czas, wszyscy zaproszeni goście
otrzymali od Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury MultiOsada książkę opat-
rzoną okolicznościową pieczęcią
Narodowego Czytania. Pieczęć  otrzy-
maliśmy z Kancelarii Prezydenta RP.

Serdecznie dziękujemy naszym gościom
i słuchaczom za przyjęcie zaproszenia
do wspólnego czytania tak wyjątkowych
utworów.

E.G.
zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
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1sierpnia Dźwiękiem Syren w godz.
„W” rozpoczęliśmy uroczystości

upamiętniające 74 Rocznicę Wybuchu
Powstania Warszawskiego.
O godz. 17.00 spotkaliśmy się przy gro-
bie majora Jana Jaroszka w Orszymo-
wie, który swoje ostatnie dni życia
poświęcił na walce z bronią w ręku pod-
czas Powstania Warszawskiego, aby
uczcić pamięć i bohaterstwo Powstań-
ców. O godzinie „W” - przez 1 minutę
zawyły wszystkie syreny strażackie 
w celu oddania Hołdu Powstańcom
Warszawskim…a my minutą ciszy
uczciliśmy Ich pamięć. W naszych ser-
cach byli tylko ONI- Powstańcy, którzy
stanęli do heroicznej walki o wolność.
Następnie Proboszcz Parafii Orszy-
mowo Ksiądz Grzegorz Jendrzejewski
odmówił modlitwę za Powstańców, 
po której nastąpiło złożenie kwiatów i
zapalenie zniczy przez uczestników
spotkania. W imieniu Gminy Mała Wieś
kwiaty złożył Wójt Gminy Mała Wieś
Pan Zygmunt Wojnarowski wraz z Se-
kretarz Gminy Panią Jadwigą Nowatkie-
wicz oraz Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach z
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
MutiOsada w Małej Wsi Panią Ewą
Grzelak. Po złożeniu kwiatów i zapale-
niu zniczy kontynuacja uroczystości na-
stąpiła w Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi. Drogę z Or-
szymowa do Małej Wsi uświetnił prze-
jazd kolumny samochodów militarnych

Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów
Zabytkowych i Militarnych WISŁA.
Drugą część uroczystości rozpoczęła
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi przedstawiając
odczyt historyczny o Przebiegu Powsta-
nia Warszawskiego. Następnie dh Prze-
mysław Szelągowski z 44 Drużyny
Starszo Harcerskiej SFORA z Blichowa
przedstawił rys historycznyo mjr Janu
Jaroszku po którym 64 Artystyczna Dru-
żyna Harcerska "Zośka i Alek" i Gro-
mada Zuchowa "Jędrusie" Hufca ZHP
"Mazowsze z Małej Wsi, zaprosili do
wspólnego śpiewu pieśni powstańczych. 
Pieśni powstańcze zaprezentowała nam
równie Gabrysia Majorkiewicz z gminy

Bulkowo oraz 44 Drużyna Starszo Har-
cerska SFORA z Blichowa. 
Piękną lekcję historii przedstawił rów-
nież tego wyjątkowego dnia Pan Henryk
Ossowski syn Henryka Ossowskiego
uczestnika Powstania Warszawskiego
oraz audiutanta majora Henryka Do-
brzańskiego-Hubala, który opowiedział
nam bardzo dużo o powstaniu warszaw-
skim, dziękując jednocześnie za uczcze-
nie tego wyjątkowego wydarzenia.
Ważnym akcentem uroczystości był
również list od Towarzyszy Broni ma-
jora Jana Jaroszka ze Zgrupowania
Chrobry II skierowany do uczestników
uroczystości w Małej Wsi, który odczy-
tał Pan Wojciech Boratyński. 
Ostatnim wykonawcą podczas naszych
obchodów był Pan Grzegorz Jaśkiewicz
z Warszawy, który przedstawił nam
utwór wyjątkowy MODLITWĘ ARMII
KRAJOWEJ. To wykonanie pozostanie
w naszej pamięci na bardzo długo.
Oficjalną część uroczystości zakończył
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt
Wojnarowski, dziękując zgormadzonym
za godną naśladowania patriotyczną
postawę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji uro-
czystości. Dziękujemy uczestnikom.
Dziękujemy Zuchom i Harcerzom-
Wasze pokolenie jest przyszłością na-
szej Ojczyzny, a Wasza postawa jest
godna naśladowania. CZUWAJ!

E.G.
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Wyniki konkursu pn. „Symbole Narodowe w wersji przestrzennej”

Wtym roku obchodzimy bardzo
ważną dla wszystkich Polaków

rocznicę 100 lat Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Każdy na swój
sposób próbuje uczcić tą wyjątkową
datę. Gminne Centrum Kultury Mul-
tiOsada w Małej Wsi zaproponowało
konkurs na wykonanie symboli naro-
dowych w wersji przestrzennej, który
ogłoszony został w lipcu br.  Na prace
czekaliśmy do 31 sierpnia.
Ku naszej ogromnej radości otrzyma-
liśmy aż 12 zgłoszeń, od uczestników
którzy sprostali trudnościom i wyka-
zując się ogromną kreatywnością wy-
konały piękne prace. 
Uczestnicy naszego konkursu to:
1. Katarzyna Boszko z Małej Wsi
2. Kornelia Wachaczyk z Zakrzewa 
3. Karolina Rychlik z Małej Wsi
4. Marysia Burna z Małej Wsi
5. Diana Rychlik z Małej Wsi
6. Krzysztof Józwik z Małej Wsi
7. Waldemar Rypiński z Niździna
8. Halina Nowacka z Borzenia
9. Agnieszka Nowak i  Kamil Jasiński
z Małej Wsi

10. Zofia Krystek ze Starych Święcić
11. Daria Chorębiewska z Małej Wsi
12. Magdalena Józwik z Małej Wsi
Niestety regulamin konkursu zobo-
wiązał nas do przyznania tylko 3
pierwszychmiejsc.  Jury konkursowe
przyznało jednak jeszcze dwa wyróż-
nienia.

Zwycięzcy konkursu:
I miejsce- Halina Nowacka z Bożenia
II miejsce- Agnieszka Nowak i Kamil
Jasiński z Małej Wsi 
III miejsce- Zofia Krystek ze Starych
Święcić
Wyróżnienia:
Daria Chorębiewska z Małej Wsi
Magdalena Józwik  z Małej Wsi
Pozostali uczestnicy zajęli za-
szczytne IV miejsce.
Drodzy Państwo, przyznać III pierw-
sze miejsca było niezwykle trudno,
jury konkursowe spotkało się z bardzo
dużym wyzwaniem, ponieważ prace
były wyjątkowe,  piękne a przede
wszystkim wykonane sercem, za co
Wam bardzo dziękujemy.
Dla wszystkich uczestników przygo-
towane zostały nagrody, które wrę-
czone zostały przez Wójta Gminy
Mała Wieś Pana Zygmunta Wojna-
rowskiego, Przewodniczącego Rady
Gminy Mała Wieś Pana Włodzimierza
Jeznacha  oraz Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi Panią Ewę Grzelak 9 września br.
podczas XX Dni Gminy Mała Wieś. 
Jeszcze raz serdecznie wszystkim  gra-
tulujemy.
Prace dostępne są w Gminnym 
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi. Zapraszamy do oglądania.

E.G. 
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Dzierżanowo na Sportowo

Dzierżanowo na sportowo to pro-
jekt Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dzierżanowie i Nieformalnej Grupy
Inicjatywnej mieszkańców Dzierża-
nowa w ramach Programu „Działaj
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności za pośrednictwem
Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi
Płockiej – Młodzi Razem” oraz Po-
wiatu Płockiego. Celem projektu był
zakup stołu do tenisa, który posłuży do
integracji społeczności. Zaangażuje
dzieci wraz z rodzinami do aktywno-
ści ruchowej poprzez stworzenia
miejsca rekreacji do gry na świeżym
powietrzu. 
Dzięki wspólnej pracy i pomocy wielu
życzliwych osób cel udało się osiąg-
nąć! Nasz projekt otrzymał grant 
w wysokości 3500,00 zł. Kwota ta 
w całości przekazana została na zakup
stołu i przygotowanie terenu. Dziś
mieszkańcy Dzierżanowa a w głównej
mierze dzieci mogą korzystać ze
sprzętu, który zamontowany został
przy placu zabaw w Dzierżanowie
Osada. Ten sukces ma wielu Ojców.

Dlatego serdecznie Dziękujemy Fun-
dacji „Fundusz Ziemi Płockiej- Mło-
dzi Razem” oraz Zarządowi Powiatu
Płockiego za otrzymany grant, który
pozwala nam dzisiaj cieszyć się tym
wyjątkowym miejscem. Dziękujemy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzie-
rżanowie za użyczenie osobowości
prawnej, a przede wszystkim dzięku-
jemy wolontariuszom, którzy bezinte-

resownie pracowali na rzecz naszej lo-
kalnej społeczności. Zachęcamy
wszystkich do korzystania z zakupio-
nego sprzętu, który z pewnością bę-
dzie świadkiem wielu emocjonujących
batalii, a także dostarczy wiele emocji
wszystkim którzy będą z niego ko-
rzystali. Prosimy także o dbanie o za-
kupiony stół by mógł służyć nam jak
najdłużej. E.G.

Spotkanie autorskie 

17września 2018 roku w GCK
MultiOsada w Małej Wsi od-

było się spotkanie autorskie z Krzysz-
tofem Piersą, autorem książek
„Komputerowy ćpun” i „Trener ma-
rzeń”. Tematem spotkania było uzależ-
nienie od gier komputerowych. 
Pisarz z zawodu jest dziennikarzem ra-
diowym, telewizyjnym oraz praso-
wym, natomiast z zamiłowania –
modelarzem, myśliwym, nurkiem, 
a także żeglarzem. Przez wiele lat
zmagał się z uzależnieniem od gier
komputerowych i brakiem akceptacji
ze strony rówieśników. Nauczył się
jednak przezwyciężać strach, realizo-
wać plany życiowe i walczyć z włas-
nymi słabościami. Do tego samego
namawia swoich słuchaczy.
W czasie półtoragodzinnego spotkania
Pan Krzysztof w bardzo praktyczny
sposób przestrzegał słuchaczy przed
uzależnieniem od gier komputero-
wych. Wyjaśniał, jak niebezpieczna
potrafi być cyfrowa rozrywka. Ostrze-

gał przed konsekwencjami uzależnie-
nia, które w ogromnej mierze przekła-
dają się na problemy w relacjach
międzyludzkich i problemy zdro-
wotne. „Komputerowy ćpun” to
książka skierowana nie tylko do mło-
dzieży, ale również do rodziców, któ-
rzy na pierwszej linii powinni nieść
pomoc swoim uzależnionym pocie-
chom, aby robić to skutecznie należy
zaznajomić się z całym tłem tego
skomplikowanego zjawiska. 

Jako autor poradnika "Trener Marzeń"
w przystępny sposób wskazywał też,
jak określać swoje marzenia, a następ-
nie, co robić, aby mogły zostać zreali-
zowane. 
Rady te spotkały się z pozytywnym
przyjęciem ze strony uczniów, którzy
zadawali też sporo pytań, związanych
z życiowymi pasjami Krzysztofa
Piersy, a miły gość chętnie na wszyst-
kie odpowiedział. E.G.

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada



Co roku w listopadzie, czcimy
jedno z największych wydarzeń

w naszej historii, odzyskanie przez
Polskę Niepodległości. W roku jubi-
leuszu 100 rocznicy  Stowarzyszenie
Kobiet Wiejskich MALWA  7 wrześ-
nia 2018 roku zorganizowało uroczys-
tość  pn. ,,Drogi do Niepodległości" 
w ramach projektu dofinansowanego
ze środków publicznych Powiatu
Płockiego.
Dzień Niepodległości przyniósł Pola-
kom chwałę i ogromną radość.
Dlatego również My chciałyśmy
uczcić tą rocznicę radośnie. W progra-
mie zaprezentowałyśmy pieśni i wier-
sze patriotyczne, które odnosiły się 
do twórcy niepodległości Polski  Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego i innych.
Oprócz montażu słowno-muzycznego
swoje prelekcje historyczne zaprezen-
towali : Michał Korwin-Szymanowski
pt. ,,Obywatele z wyboru" i Tomasz
Szydłowski pt. ,,Koń w wojsku pol-
skim 1918-1939". J.N. zdj. z archiwum własnego SKW MALWA

Jak co roku Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich MALWA wzięło 

aktywny udział w organizacji naszego
gminnego święta jakim były XX Dni
Gminy Mała Wieś. Przygotowałyśmy
dwa wieńce dożynkowe. Pierwszy
gminny  bezpośrednio odnosił się 
do roku obchodów 100 lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.
Przedstawiał godło polski - orła  z  ko-
roną na głowie,  zwróconego w prawo,
z rozwiniętymi skrzydłami. Orzeł zos-
tał wykonany z kłosów pszenicy,
pszenżyta i żyta z tegorocznych zbio-
rów. Reprezentował Gminę Mała Wieś 
2 września 2018 roku w Gąbinie pod-
czas Dożynek Powiatu Płockiego.
Drugi wieniec  stowarzyszenia przed-
stawiał krzyż z kotwicą. Nie mogło za-
braknąć również naszego stołu
regionalnego z chlebem wypieczonym
z mąki z tegorocznych zbiorów 
i z  przysmakami ziemi mazowieckiej.

J.N.
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Kolejny już raz na terenie naszej
gminy zostały zorganizowane

półkolonie letnie dla dzieci w wieku
do 16 roku życia, których rodzice lub
prawni opiekunowie są ubezpieczeni
w KRUS.  Tegoroczne półkolonie
spotkały się z dużym zainteresowa-
niem, dlatego przez cztery wakacyjne
tygodnie w  dwóch turnusach wzięło
udział 70 uczestników. 
Półkolonie letnie w naszej gminie to
dofinansowany przez Fundusz skład-
kowy KRUS wypoczynek, który jed-
nak nie miałby tak atrakcyjnej formy
10 ciekawych wycieczek, gdyby nie
finansowe wsparcie Urzędu Gminy
Mała Wieś. Organizatorem półkolonii
była Mazowiecka Izba Rolnicza i jak
co roku  odbywały się one w Gimnaz-
jum z Oddziałem Integracyjnym im.
Anny Nakwaskiej w Małej Wsi.
Ideą akcji jest promowanie aktyw-

nego sposobu spędzania wolnego
czasu. Poprzez pogadanki i zabawy
wśród młodych ludzi popularyzowany
był zdrowy styl życia z dala od uży-
wek.
Każda z grup wzięła udział w 10 wy-
cieczkach, na których dzieci i mło-
dzież oprócz opieki i ciekawej
rozrywki, zapewniony miały suchy
prowiant na drogę i posiłek obiadowy.

Uczestnicy w płockich kinach oglądali
filmy, relaksowali się, pływając  na
płockiej Podolance i bawiąc się 
w Aquaparku w Kutnie, brali także
udział w zajęciach rekreacyjnych 
w kręgielni, a młodsi uczestnicy sza-
leli w Happy Parku w Stróżewku.
Wspinali się także w  parku linowym
w Borowiczkach i rywalizowali  dru-
żynowo w laserowego paintballa. 
Udział w półkolonii to niewątpliwie

sprawdzian samodzielności dla naj-
młodszych, egzamin na dobrego ko-
legę dla starszych, niezwykła
integracja dla dzieci i młodzieży 
w różnym wieku i z różnych szkół, 
a dla niektórych to jedyna tegoroczna
wakacyjna  rozrywka. 

I.J.

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi
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Wolność i inne ważne sprawy…

Jubileuszowy rok 2018 sprzyja temu,
by częściej niż zwykle myśleć o ta-

kich wartościach, jak niepodległość. Pa-
miętamy o tym w małowieskiej
podstawówce, nie tylko na lekcjach –
oto kilka przykładów. W rocznicę wybu-
chu powstania warszawskiego harcerze
z „Ukudemii” po raz kolejny śpiewem
przypominali bohaterów tego zrywu.
Odzyskaną niepodległość czczą również
rowerzyści z Klubu Hi-Ro. Trasy rajdów
w ramach wspieranego ze środków
gminnych projektu „Rower daje wol-
ność” łączącego wątki rowerowe i pat-
riotyczne są układane przez drużyny 
z uwzględnieniem miejsc i postaci zwią-
zanych ze stuleciem odzyskania niepo-
dległości w naszych okolicach.
Z kolei realizowany od maja projekt
Stowarzyszenia „Szansa na Rozwój” 
i Klubu Hi – Ro „Podziel sie wolnością”
dofinansowany w konkursie ofert na rea-
lizację zadań publicznych powiatu płoc-
kiego z zakresu edukacji, kultury 
i dziedzictwa narodowego oraz turystyki
przewiduje właśnie tytułowe „dzielenie
się wolnością”: wyjazdowe lekcje 
w szkołach  prowadzone przez grupy
uczniów z opiekunami, rowerową szta-
fetę flagową,  rozmieszczenie w terenie
tablic informacyjnych poświęconych lo-
kalnym patriotom zasłużonym w okresie
odbudowy państwowości (zaczątek te-
matycznego szlaku rowerowego) oraz
koncert „Piosenki o wolności”. Projekt
daje możliwość świętowania niepodle-
głości innego niż standardowe akademie
i apele nie zawsze trafiające do młodych
ludzi. Część działań została zrealizo-
wana przed wakacjami, część jest kon-
tynuowana po ich zakończeniu. Sztafeta
flagowa przejechała 22 maja przez teren
czterech gmin: Bulkowo, Bodzanów,
Mała Wieś i Wyszogród. Flaga wyru-
szyła ze szkoły w Nowych Łubkach, na-
stępnie za sprawą uczniów, harcerzy 
i drużyny z DPS Zakrzewo dotarła do
Blichowa, Bodzanowa, Małej Wsi, Or-
szymowa, Rębowa i Wyszogrodu, gdzie
złożyliśmy ją w kościele ojców francisz-
kanów. Na uroczystości otwarcia wy-
stawy poświęconej jubileuszowi
niepodległości w Szkole Podstawowej
w Podgórzu nasze czwartoklasistki po-
magały snuć opowieść o bohaterach-
sprzed stu lat związanych z naszą "małą

ojojkkkkkkk
ojczyzną". Na początku czerwca na
spotkaniu poświęconym historii regio-
nalnej w Szkole Podstawowej w Rębo-
wie młodzi historycy prezentowali
zebranym mieszkańcom archiwalne tek-
sty z czasów narodzin II Rzeczypospo-
litej.
Z kolei w Małej Wsi gościliśmy
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Dzierżanowie, którzy poprowadzili
bardzo interesującą lekcję dziejów.
Jeszcze inne spojrzenie na niepodległość
proponujemy w ramach akcji „Rzeczpo-
spolita Elegancka”. Projekt dofinanso-
wany ze środków programu „Działaj
lokalnie XI” Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Fundacji „Młodzi razem” i powiatu
płockiego poświęcony jest wartościom,
stylowi życia i tradycjom wychowania
okresu międzywojennego.
Celem projektu jest przybliżenie mło-
dym ludziom i mieszkańcom gminy
Mała Wieś wartości i praktycznych
umiejętności, którymi żyło pokolenie
roku 1918 i II Rzeczypospolitej, słyn-
nego „sanacyjnego wychowania” wspo-
minanego przez Pawlaków i Karguli 
w znanej polskiej komedii. Mamy na-
dzieję, że będzie to nie tylko lekcja his-
torii i patriotyzmu, wprowadzenie 
w atmosferę tamtych lat, ale również za-
chęta do elegancji, uprzejmości, rycer-
skości i zachowania dobrych manier 
w codziennym współczesnym życiu.
Przy okazji wpajania wartości proponu-

jemy,
jemy szczególnie znudzonej młodzieży
i dzieciom, również nowe pasje i formy
spędzania wolnego czasu: zajęcia 
w stadninie koni, opowieści o tradycjach
ułańskich II Rzeczypospolitej z elemen-
tami rekonstrukcji historycznej, zakup
stołu bilardowego i propagowanie 
bilardu jako alternatywnej formy spę-
dzania wolnego czasu i rywalizacji spor-
towej, wpajanie wartości związanych 
z tą dyscypliną sportu i rozrywki: pre-
cyzji, samodyscypliny, opanowania,
kulturalnego dopingu, stosownego
stroju. Elementem akcji jest również
krótki kurs języka francuskiego, w cza-
sach międzywojennych pełniącego rolę
języka dyplomacji, ludzi wykształco-
nych i środka międzynarodowego poro-
zumiewania się, obecnie nieco
zapomnianego, ale ciągle kojarzącego
się z elegancją i dobrymi manierami.
Nasi uczniowie wezmą również udział
w  warsztatach teatralnych w garderobie
Teatru Dramatycznego w Płocku (pokaz
strojów z początków XX wieku) oraz
konkursie pięknego pisania listów.
Podsumowanie tegorocznych „niepodle-
głościowych” działań zamierzamy połą-
czyć w przededniu Święta Niepodle-
głości z otwarciem wystaw: kolekcji sta-
rych fotografii ze zbiorów rodzinnych
prezentujących modę z początków XX
wieku i dwudziestolecia międzywojen-
nego w naszych okolicach oraz wystawy
„W drodze do niepodległości” udostęp-
nionej przez PERN S.A.

Sz.P., M.W.

zdj. z archiwum własnego SP w Małej Wsi 



Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Już pierwszy dzwonek za nami,
nowy rok, to nowe wyzwania,
obowiązki ale też nowy zapał 

i chęć do nauki. Podręczniki pachnące
jeszcze nowością czekają już na pół-
kach i w plecakach, ale najpierw po-
wspominajmy najciekawsze chwile 
z ubiegłego roku.
Wiosną zwiedzaliśmy stolicę. Uda-
liśmy się na spacer przez staromiejskie
zaułki, podziwiając wspaniałe zabyt-
kowe budowle oreaz pomniki, Chwilą
osłody był czas spędzony w Manufak-
turze Słodyczy “Cukier lukier”, gdzie
własnoręcznie robiliśmy lizaki i podzi-
wialiśmy artystyczne wytwory cukier-
ników.
Zwiedziliśmy także Stadion Naro-
dowy oraz wzięliśmy udział w odby-
wającej  się tam wystawie Klocków
Lego. Przywiezliśmy niezapomniane
wspomnienia.
W maju udaliśmy się na dłuższy, bo 
3 dniowy wyjazd do Wrocławia, Skal-
nego Miasta i Karpacza. Po  zwiedza-
niu wrocławskiej starówki udaliśmy
się do Karpacza. Drugiego dnia mog-
liśmy podziwiać przepiękne wytwory
przyrody Skalnego Miasta czy Swią-
tynii Wang w Karpaczu. Ostatnim
punktem zwiedzania było Afrykarium
we wrocławskim ZOO. Z utęsknie-
niem czekamy na kolejne nowe wy-
cieczki, bo przecież, nie samą nauką

człowiek żyje……
Nie obce nam są problemy ekolo-
giczne. Co roku zapraszamy przedsta-
wicieli Centrum Edukacji
Ekologicznej i wspólnie przeprowa-
dzamy warsztaty na ten temat. Jes-
teśmy aktywni, nie tylko w teorii,
dbamy o środowisko. Wzięliśmy
udział w sprzątaniu lasu w Gałkach

Nowych. Będziemy dalej “Sprzątać
Świat”.
Nowością w tym roku w naszej szkole
są dowozy uczniów, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni. Ułatwią one bez-
pieczne i szybkie dotarcie do szkoły.
Uczniowie naszej szkoły mogą rozwi-
jać i poszerzać swoje zainteresowania
w różnych dziedzinach podczas kółek
zainteresowań lub innych ciekawych
akcjach organizowanych w szkole.
Bardzo aktywnie wzielismy udział 
w XX Dniach Gminy Mała Wieś. Pod-
czas Biegu Zdrowia nasi podopieczni
zajęli wysokie miejsca, również wielu
z nich otrzymało nagrodę Wójta Mała
Wieś za osiągnięcia w nauce i sporcie. 
Początek tego roku juz obfituje w dzia-
łania. Planujemy kolejne wyjazdy.
Pierwsza wycieczka do Płocka juz nie-
bawem. Jesteśmy zmotywowani do
dalszej pracy. Mamy nadzieję, że te
nadchodzące 10 miesięcy przyniesie
naszym uczniom dużo sukcesów nie
tylko w nauce, ale także wysokie
osiągnięcia w konkursach i zawodach
sportowych.

I.D.
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Piknik rodzinny - zdrowo i spor-
towo to coroczna impreza 

plenerowa organizowana na terenie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Orszymowie. Tego dnia obcho-
dzimy podwójne święto Dzień Matki 
i Ojca oraz Dzień Dziecka. Piknik
skierowany jest do wszystkich
uczniów ich rodzin oraz mieszkańców
gminy Mała Wieś.  
W tym roku odbył się już „Trzeci Bieg
Krasnala”, w którym wzięły udział naj-
młodsi uczestnicy pikniku. Rodzice
wraz z dziećmi mogli rywalizować 
ze sobą w przeróżnych konkurencjach
sportowych tj.: bieg z przeszkodami,
skoki na skakance, w worku itp. Najod-
ważniejsi rodzice wspinali się po linie
zawieszonej na wysokości 10 metrów.
Wszystkie rodziny biorące udział 
w zmaganiach sportowych zostały na-
grodzone pucharami. Przez cały czas
trwania imprezy dzieci miały możliwość
zabawy na dmuchanej zjeżdżalni oraz
zamku. Myszka Minnie rozdawała ba-
lony oraz bawiła się z dziećmi przy mu-
zyce DJ Przemasa.
Dużym powodzeniem cieszyło się „ma-
lowanie buziek” oraz foto budka „Pan-

Cyk” z pamiątkowym napisem. D o -
datkową atrakcją była przejażdżka ku-
cykiem oraz warsztaty ceramiczne, na
których każdy mógł ulepić własne arcy-
dzieło.  Zwierzakoluby zapewniły nam
wizytę egzotycznych zwierząt z za-
chwytem przyjętych przez dzieci, które
okazały się odwagą w spotkaniu z taran-
tulą czy ogromnym wężem. Nie za-
wiedli, jak co roku nasi strażacy, którzy
nie tylko pokazali dzieciom wóz stra-

żacki, ale także zaprezentowali sprzęt do
gaszenia pożarów. 
Całość imprezy dopełniło zdrowe 
i smaczne jedzenie, uczestnicy pikniku
mogli skosztować potraw z grilla, pie-
czonych ziemniaków oraz przepysznych
ciast i ciasteczek upieczonych przez ro-
dziców. Na sam koniec swoją pasją do
motoryzacji klasycznej podzieliła się 
z nami „Strefa klasyków” odwiedzając
nas zabytkowymi pojazdami. Naszą uro-
czystość swoją obecnością zaszczycili
zaproszeni goście, Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski i Radny
Powiatu Apolinary Gruszczyński. 
W tym miejscu pragniemy podziękować
również naszej Pani Halince Nowackiej,
która wprowadziła nas w świat nie tylko
koronek i haftów ale także przypomniała
smaki dzieciństwa serwując przepyszne
placki „kozy”.
Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się
za rok! Serdecznie zapraszamy.
Wszystkim sponsorom serdecznie dzię-
kujemy.
Gorące podziękowania kierujemy 
do wszystkich rodziców, którzy 
z ogromnym zaangażowaniem pomagali
nauczycielom w organizacjii przeprowa-
dzeniu imprezy. Bez Was nic by się nie
udało.
Jesteście wspaniali!
Piknik rodzinny  współfinansowany ze
środków  zadania publicznego: wspiera-
nie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gmina Mała Wieś.

A.K.
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26sierpnia 2018 r. w naszej szkole 
i kościele parafialnym odbyły się

obchody upamiętniające rocznicę
śmierci majora Jana Jaroszka, komen-
danta Armii Krajowej „Chrobry II” oraz
100 – lecie odzyskania Niepodległości.
Uczniowie oraz absolwenci naszej
szkoły przedstawili program arty-
styczny. Uroczystość uświetnił występ
chóru pod dyrekcją Małgorzaty Szpo-
tańskiej. Po uroczystości w kościele na-
stąpił przemarsz na cmentarz parafialny
gdzie uczniowie złożyli kwiaty na gro-
bie Piłsudczyków oraz majora Jana Ja-
roszka. Następnie wszyscy udaliśmy się
do szkoły, gdzie zostały wręczone na-
grody w ramach konkursu plastycznego
pt. „ Walczyli, by Polska wolną była…
”. Nagrody otrzymali Natalia Kowal-
czyk, Dawid Kłosiński, Jakub Sobczyń-
ski, Kalina Krawczyk, Łukasz Szulc,
Filip Adamiak. Spotkanie w szkole
swoim występem uświetniła Magdalena
Sołtysiak wraz z Justyną Stalczewską. 
Z tej okazji został wydany „Śpiewnik
pieśni patriotycznych” otrzymali go
wszyscy uczestnicy obchodów podczas
wspólnego biesiadowania.

A.K.
i
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Dziedzictwa Narodowego” Powiat Płock.



Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Sportowo – rekreacyjny Piknik Ro-
dzinny - Podgórze 2018 miał 

w tym roku wyjątkowo piękną 
i uroczystą datę – 26 maja, kiedy obcho-
dzimy Dzień Matki. Ale nie tylko mamy
miały wtedy swoje święto.  Jedna z naj-
większych imprez środowiskowych
przygotowana wspólnie przez całą spo-
łeczność Szkoły Podstawowej w Podgó-
rzu oraz Uczniowski Klub Sportowy
„BOROWIK” zgromadziła również ta-
tusiów oraz dzieci, aby rodzinnie i na
świeżym powietrzu spędzić miło czas.
Tradycyjnie na Piknik tłumnie przybyły
nie tylko rodziny uczniów, ale także
członkowie lokalnej społeczności-
razem około 400 osób. Nie zabrakło
wśród nich zaproszonych specjalnie 
na tę uroczystość gości. Był Wójt
Gminy Mała Wieś, Burmistrz Miasta 
i Gminy Wyszogród, radni gminni i po-
wiatowi, druhowie strażacy.
Piknik Rodzinny był okazją do spędze-
nia miłych chwil, do wspólnej zabawy.
Organizatorzy zadbali o to, by  zapewnić
przybyłym mnóstwo atrakcji. Z całą
pewnością należała do nich bajka pt.
„Królewna Śnieżka”, w której wystąpili
nauczyciele, pracownicy, a przede
wszystkim rodzice uczniów. Były rów-
nież występy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Podgórzu, poszukiwanie
Skarbów Borowika, konkurencje ro-
dzinne, warsztaty kulinarne prowadzone
we współpracy ze Stowarzyszeniem
Gospodyń Wiejskich z Rakowa, pokazy
grupy rekonstrukcyjnej „Kapsuła
Czasu”, konkurs na „Najpyszniejsze
ciasto”, wspólne grillowanie pod dębem,
gdzie na każdego czekała darmowa kieł-
baska, kaszanka oraz woda. Emocji
przysparzały także mecze piłki siatko-
wej o puchar Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Podgórzu, warsztat Pracowni

Ceramicznej Gosi w Wyszogrodzie oraz
kącik animacyjny „MultiOsady”, a w
nim malowanie twarzy, cudowne bańki
mydlane oraz zabawy taneczne. Zainte-
resowaniem cieszyły się również 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
Pani Doroty Gąsiorowskiej, która doko-
nywała pomiaru tkanki tłuszczowej.
W czasie całej uroczystości wolontariu-
sze Klubu Szkół Unicef zbierali datki 
w ramach akcji „zaWody Afryki”.  
Gry i zabawy organizowała również Ko-
menda Miejska Policji w Płocku, a nasi
absolwenci Judyta Sobótko oraz Albert
Kowalski zaprezentowali swoje prace 
w kąciku wystawowym. Największym
zainteresowaniem maluchów cieszyła
się strefa zabaw dla dzieci, czyli na-
grody dla uczestników Pikniku 
w postaci bezpłatnej zjeżdżalni i dmu-
chanego placu zabaw  ufundowanych
przez Starostwo Powiatowe w Płocku.
Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali
druhowie strażacy z Ochotniczych

Straży Pożarnych z Podgórza i Za-
krzewa oraz nasz dzielnicowy.
Do tego, by ten dzień był wyjątkowy 
i niepowtarzalny przyczynili się nasi
sponsorzy i przyjaciele: Pan Zygmunt
Grzegorz Wojnarowski Wójt Gminy
Mała Wieś, Pan Jan Boszko Burmistrz
Miasta i Gminy Wyszogród,  Pan Ma-
riusz Bieniek Starosta Płocki, Gminne
Centrum Kultury „MultiOsada” z Małej
Wsi, Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Małej
Wsi, Piekarnia Wyszogród, Piekarnia
„Manufaktura Pieczywa” Bodzanów –
Chodkow, OSP Zakrzewo i OSP Podgó-
rze, Pan Mirosław Dudziak oraz pra-
cownicy Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej
Wsi, Posterunek Policji w Wyszogro-
dzie, Komenda Miejska Policji 
w Płocku, Pan Jerzy Ostrowski Sklep
Spożywczo – Przemysłowy Podgórze
Parcele, Myjnia samoobsługowa „Majo-
orka” w Małej Wsi, Pracowania Cera-
miczna Gosi z Wyszogrodu, Firma
„Sebex” Warszawa, Eko-opakowania
Płock, Dom Pomocy Społecznej w Za-
krzewie, Firma „Kaltrus” Wyszogród,
Firma „Milknet” Wyszków, Bank Spół-
dzielczy w Małej Wsi,, Stowarzyszenie
Gospodyń Wiejskich w Rakowie,
Państwo Katarzyna i Wiesław Kowal-
scy, Pani Dorota Gąsiorowska, Pani Ag-
nieszka Kłosińska, Pani Weronika
Krzemińska, Pani Bogumiła Piegat,
Pani Emilia Sałat, , Pani Judyta So-
bótko, Pan Paweł Figurski, Pan Marian
Kordulasiński, Pani Aleksandra Wujcik,
Ludwika Krzemińska, Albert Kowalski-
Bardzo serdecznie  wszystkim dzięku-
jemy !. M.G.,M.M.
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Szkoła Podstawowa w Podgórzu
„W drodze do niepodległości” 

z wizytą w Szkole Podstawowej 
w Podgórzu

Ogólnopolska wystawa „W drodze
do niepodległości” to nowoczesna

i atrakcyjna lekcja historii, dla uczniów
i dorosłych mająca na celu przypomnie-
nie najważniejszych wydarzeń i postaci
związanych z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości. 
Uroczysta inauguracja wystawy miała
miejsce 21 maja 2018r. o godzinie 11.00
na sali gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej w Podgórzu.
Fundatorami wystawy są Bank Po-
cztowy SA i PERN SA. Partnerami me-
rytorycznymi natomiast Narodowe
Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt
Nowych.
Projekt jest częścią obchodów stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości,
koordynowanych przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu Wieloletniego
„Niepodległa” na lata 2017–2021. 
W inauguracji wzięli udział: Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarow-
ski, Radna Powiatu Płockiego Jadwiga
Milewska, ks. Krzysztof Kosewski,
Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś Włodzimierz Jeznach, Radny

Gminy Mała Wieś Dariusz Wysocki, dy-
rektorzy szkół z terenu gminy Elżbieta
Witkowska, Zuzanna Niemirowska, Ka-
lina Cybulska Filińska, Dyrektor DPS
Zakrzewo Iwona Paradowska
Olkowska, nauczyciele historii z terenu
gminy, przedstawiciele rady rodziców,
nauczyciele i uczniowie szkoły. Uro-
czystości towarzyszył montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów naszej
szkoły oraz konkursy historyczne. 
Z wielką uwagą wysłuchaliśmy prelek-
cji historycznej pt.: „Bohaterowie niepo-
dległości naszej Małej Ojczyzny”
przygotowanej i zaprezentowanej przez
nauczyciela historii  Andrzeja Jeznacha,
który wraz z uczennicami Szkoły Pod-
stawowej w Małej Wsi zaprezentował

ważne postacie i wydarzenia z terenu
Gminy Mała Wieś, mające  zasługi 
w długiej drodze odzyskiwania niepo-
dległości przez Polskę.
Wystawa wypożyczona była i udostęp-
niona zwiedzającym nieodpłatnie w go-
dzinach pracy szkoły do 24 maja 2018 r.
W czasie trwania wystawy uczniowie 
z terenu Gminy Mała Wieś wzięli udział
w dedykowanych im lekcjach historii
łącznie ok. 190 uczniów z naszej oraz
okolicznych szkół  i ok.  50 osób doro-
słych.
Wydarzeniu towarzyszyły konkursy his-
toryczne, których ogłoszenie odbyło się
na zakończenie wystawy.

I.S.

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu

Jak co roku Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych czynnie uczestniczyła pod-
czas XX Dni Gminy Mała Wieś
08.09.2018r. Stoisko profilaktyczne
odwiedziło wiele osób, w tym mło-
dzież i dzieci, korzystając z różnych
porad profilaktycznych. Działania
gminnej komisji nakierowane były na
propagowanie zdrowego  stylu życia,
bez narkotyków i alkoholu, poprzez
udostępnienie różnorodnych ulotek na
powyższy temat oraz pogadanki z ro-
dzicami, dziećmi i młodzieżą. Każdy
chętny mógł wziąć  udział w różnych
konkursach profilaktycznych odpo-
wiednio przygotowanych do  wieku.
Prawidłowe odpowiedzi były nagra-
dzane upominkami. Stoisko cieszyło
się dużym zainteresowaniem. Wiedza

jaką posiadają najmłodsi  dotycząca
szkodliwości alkoholu i używek nie

raz zaskakiwała prowadzących kon-
kursy. A.K.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Wrzesień czas na  
szczepienie  od grypy.

Nie tylko „mimozami jesień się za-
czyna” ale także zwiększoną za-

chorowalnością na grypę i choroby
grypopochodne. 
Z jesienią wzrasta liczba zachorowań
na wiele chorób infekcyjnych. Najczę-
ściej występują zakażenia wirusowe
górnych dróg oddechowych oraz
grypa. 
Grypa to ostra choroba zakaźna, wy-
wołana przez wirusy grypy. Do zaka-
żenia dochodzi drogą powietrzno-
kropelkową, co oznacza że wirus do-
staje się do otoczenia w trakcie kicha-
nia, kaszlu, mówienia. Choroba
rozwija się w ciągu 1-4 dni od kon-
taktu z wirusem. Objawia się, podob-
nie jak inne ostre choroby infekcyjne,
kaszlem, bólem gardła, katarem, wy-
soką gorączką powyżej 380 C, dresz-
czami, bólami mięśniowo stawowymi,
bólem głowy, klatki piersiowej, złym
samopoczuciem.  Objawy te mogą
utrzymywać się od 7- 14 dni. Grypa
przyczynia się do ciężkich powikłań
takich jak zapalenia płuc, oskrzeli,
mięśnia sercowego, zaburzeń neurolo-
gicznych. Istniejące zaś choroby prze-
wlekłe zaostrza. Ze względu na swoją
dużą zaraźliwość co sezon wywołuje
epidemie, dotykające znaczną część
społeczeństwa. Szczególnie niebez-

pieczna jest dla osób w podeszłym
wieku, chorych przewlekle. Najsku-
teczniejszą metodą zapobiegania cho-
robom zakaźnym w tym grypy są
szczepienia ochronne.
Każdego roku Światowa Organizacja
Zdrowia  ogłasza skład szczepionki
przeciw grypie. W Polsce dostępne
są dwie szczepionki inaktywowane,
czyli zawierające zabite drobnou-
stroje. Zapewniają one wysoką
ochronę nie tylko przed zachorowa-
niem na grypę, ale również przed 
infekcjami grypopodobnymi i powi-
kłaniami pogrypowymi. Potwierdza
się to w prowadzonych przez nas sta-
tystykach dotyczących występowania
grypy i chorób grypopodobnych, 
z których można wyciągnąć wniosek
iż liczba zachorowań jest mniejsza w

przedziałach wiekowych szczepio-
nych przeciw grypie, nie tylko w sezo-
nie grypowym. 
Szczepionka przeciw grypie może być
podana każdemu już od 6 miesiąca
życia. Przeciwwskazaniem do szcze-
pienia są gorączka, ostra infekcja,
uczulenie na któryś ze składników
szczepionki, odczyn anafilaktyczny po
wcześniejszym szczepieniu. Szcze-
pionka przeciw grypie daje niewiele
niepożądanych odczynów poszcze-
piennych. Może wystąpić zaczerwie-
nienie, bolesność i obrzęk w miejscu
wstrzyknięcia, niewielki wzrost tem-
peratury ciała, ból mięśni, stawów 
i głowy ustępujące po kilku dniach.
Do szczepienia kwalifikuje lekarz po
wcześniejszym badaniu.
Osoby, które chcą zaszczepić się od
grypy mogą zgłaszać się do Samo-
dzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi 
ul. Kolbego 13.
W tym roku osoby, które ukończyły 65
rok życia korzystają z 50% zniżki na
szczepionkę.
Koszt szczepionki waha się w prze-
dziale 40zł -60zł.
Pragnę przypomnieć, że w ramach
programu profilaktycznego przeciw
zakażeniu HPV, istnieje jeszcze moż-
liwość zaszczepienia dziewcząt 
12 letnich przeciwko wirusowemu za-
każeniu brodawczaka ludzkiego.
Zachęcam Państwa do zapobiegania
chorobom zakaźnym poprzez szcze-
pienia ochronne.

B.K.

Zdrowie w pigułce



Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi, 
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer siedemnasty opracowała: 
Ewa Grzelak

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

Z błyskiem flesza...XX Dni Gminy Mała Wieś


