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Drodzy Mieszkańcy Gminy Mała Wieś

Serdecznie dziękuję Państwu za poparcie, jakiego mi udzieliliście w tegorocznych
wyborach samorządowych.
Oddając na mnie swoje głosy po raz kolejny obdarzyliście mnie zaufaniem i powierzyliście mi pełnienie zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Mała Wieś.
Tegoroczny wynik wyborów samorządowych w Gminie Mała Wieś to zasługa tych
z Państwa, którzy opowiedzieli się za dalszym rozwojem naszej pięknej Gminy.
To właśnie dzięki Waszemu wsparciu nadal mogę służyć Gminie i jej Mieszkańcom.
Oddane przez Państwa głosy są wyrazem tego, że doceniliście moją pracę w minionej
kadencji i jednocześnie zobowiązują mnie do dalszej i wydajniejszej pracy.
To wielki zaszczyt móc przez kolejne lata pracować dla Państwa. Jest to dla mnie
wyzwanie i szansa na realizację naszych planów na rzecz dalszego rozwoju Gminy.
Zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby powierzone mi obowiązki wykonywać
rzetelnie, sumiennie i należycie.
Gratuluję również wszystkim Radnym, którzy zostali wybrani do Rady Gminy Mała Wieś. Mam nadzieję, że wspólnie uda
nam się wiele osiągnąć i przez kolejne pięć lat będziemy podejmować najlepsze dla Naszej społeczności decyzje.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski

W

27 Finał WOŚP w Małej Wsi

niedzielę, 13 stycznia 2019
roku w całej Polsce po raz 27
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy.
Główną ideą Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oprócz oczywistej
chęci ratowania życia, jest próba skonsolidowania różnych środowisk w ramach jednej inicjatywy.
W tym roku celem zbiórki będzie pozyskanie środków „dla dzieci małych
i bez focha” na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.
WOŚP zagra również w Małej Wsi.
Sztab gminny utworzony został przy
Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
Zaczynamy tradycyjnie ulicznymi
kwestami, a kończymy Wielkim Finałem od godz. 15:00 w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Małej
Wsi. Wolontariusze z puszkami ruszą
do pracy w niedzielny poranek. Będzie
ich można spotkać na terenie całej naszej gminy. Oprócz puszek zostaną
oni wyposażeni w identyﬁkatory
WOŚP ze zdjęciem. Każdy z wolontariuszy tradycyjnie będzie miał ze sobą
samoprzylepne czerwone serduszka z
napisem "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy".
Serdecznie wszystkich zapraszamy do
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włączenia się w działania Naszego
Sztabu. Będziemy wdzięczni za każdy
gest pomocy i współpracy. Wspierając
WOŚP możemy oﬁarować dowolną
kwotę wrzucając ją do puszek naszych wolontariuszy, ale rowniez przekazując fanty na nasza aukcję, która
odbędzie sie podczas ﬁnałowego spotkania na hali sportowej 13 stycznia.
Najważniejsze jest jednak, żebyście
byli z nami podczas naszego ﬁnału.
Zachęcamy do odwiedzania naszej
strony na Facebooku: WOŚP Mała
Wieś- Sztab przy GCK MultiOsada
w Małej Wsi, zamieszczamy tam na
bieżąco informacje dotyczące naszych
działań i przygotowań do Wielkiego
Finału.

Pamiętajmy!
13 stycznia GRAMY DLA DZIECI
MAŁYCH I BEZ FOCHA!
E.G.
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Władze Gminy Mała Wieś na VIII Kadencję 2018-2023

Władze Gminy Mała Wieś
na VIII kadencję 2018-2023

Wójt Gminy Mała Wieś:
Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Pielat

I i II Wiceprzewodniczący
Rady Gminy:
Grażyna Kurzyńska
Jerzy Michał Ostrowski

Radni:
Robert Błaszczak,
Krzysztof Ciarka,
Krzysztof Mirosław Dębski,
Albin Krzysztof Dynarek,
Ryszard Gankowski,
Jacek Klimczewski,
Radosław Miszczyński,
Piotr Nowatkiewicz,
Edward Piątkowski,
Zbigniew Popiołek,
Łukasz Stobiecki,
Piotr Wiktor Szmulewicz.

zdj. z archiwum własnego UG w Małej Wsi

Stałe Komisje Rady Gminy
Mała Wieś
Komisja Rewizyjna:
1. Piotr Wiktor SzmulewiczPrzewodniczący Komisji
2. Radosław Miszczyński Zastępca Przewodniczącego
3. Jacek Klimczewski
4. Piotr Nowatkiewicz

Komisja Budżetowo-Gospodarcza
i Ochrony Środowiska
1. Ryszard GankowskiPrzewodniczący Komisji
2. Albin Krzysztof DynarekZastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Ciarka
4. Edward Piątkowski
5. Zbigniew Popiołek
6. Łukasz Stobiecki

Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Opieki Społecznej

1. Krzysztof Mirosław Dębski Przewodniczący Komisji
2. Jerzy Michał Ostrowski Zastępca Przewodniczącego

3. Robert Błaszczak
4. Ryszard Gankowski
5. Grażyna Kurzyńska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Albin Krzysztof Dynarek Przewodniczący Komisji
2. Robert Błaszczak Zastępca Przewodniczącego
3. Krzysztof Ciarka
4. Piotr Wiktor Szmulewicz

Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś Pan Andrzej Pielat przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy Mała
Wieś w pokoju nr 12 w każdy wtorek
w godzinach 14.00-16.00.

tel: 505-425-048,
tel: 24/269-77-92
Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Urzędu Gminy w Małej
Wsi www.malawies.pl,
zamieszczane są tam na bieżąco informacje dotyczące terminów posiedzeń
komisji stałych oraz Sesji Rady
Gminy.
J.N.
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Koncert Świąteczny w MultiOsadzie.

kres bożonarodzeniowy to czas
szczególny dla wszystkich, to
taka magiczna pora szeroko rozumianego oczekiwania, czas, kiedy poza
wytężoną pracą, obowiązkami, przygotowaniami do Świąt, ludzie zatrzymują swoje myśli na chwilę, by
wspólnie celebrować ten czas. Wspólnemu świętowaniu sprzyja kolędowanie nie tylko przy rodzinnym stole, ale
również w szkołach, kościołach, domach kultury, gdzie można poczuć
świąteczną atmosferę życzliwości,
wspólnoty i pojednania.
Zwyczaj śpiewania kolęd to tradycja,
jeden z najbardziej utrwalonych w naszym kraju sposobów świętowania Bożego Narodzenia. Dlatego też
chcielibyśmy, zaprosić mieszkańców
naszej gminy do wspólnego kolędowania z piosenkarzem znanym i lubianym
przez wszystkie pokolenia. W imieniu
własnym, Wójta Gminy Mała Wieś,
Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Płockiego serdecznie zapraszamy 22 grudnia (sobota) o
godzinie 17.00 do Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi
na koncert Świąteczny Andrzeja
Rybińskiego.
Podczas spotkania odbędzie się również kiermasz ozdób świątecznych
przygotowanych przez uczestników
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Starych Święcicach.
Poczujmy razem magię Świąt.
E.G.
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Uroczystość poświęcenia i przekazania samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mała Wieś

niedzielę 25 listopada 2018 r.
w Małej Wsi odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania jednostce OSP Mała Wieś, włączonej do
KSRG, samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN. Uroczystość rozpoczęła się
mszą świętą w kościele paraﬁalnym
w Małej Wsi, którą w intencji strażaków
odprawił ksiądz proboszcz Edward
Kuzak. Następnie druhowie a także zaproszeni goście przemaszerowali na plac
przed strażnicę OSP.
Oﬁcjalna część uroczystości rozpoczęła
się na placu przed remizą OSP w Małej
Wsi. Przy zgromadzonych mieszkańcach i gościach, nastąpiło złożenie meldunku gotowości do rozpoczęcia
uroczystości z okazji poświęcenia samochodu pożarniczego Komendantowi
Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Płocku bryg. Grzegorzowi Padzik. Następnie odśpiewano hymn
państwowy i podniesiono ﬂagę na
maszt.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni
goście, m.in.: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku –
bryg. Grzegorz Padzik, Wójt Gminy
Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski,
Naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Płocku – mł. bryg. Artur
Czachowski, Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP – Hilary
Januszczyk, Radny Powiatowy – Apolinary Gruszczyński, Przewodniczący

zdj. z archiwum własnego UG w Małej Wsi

Rady Gminy Mała Wieś – Andrzej Pielat, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa
Powiatowego w Płocku – Karolina
Koper, druhowie z Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy oraz mieszkańcy.
Punktem kulminacyjnym uroczystości
było poświęcenie samochodu strażackiego przez Ks. Edwarda Kuzaka – Proboszcza
tutejszej
paraﬁi
oraz
przekazanie Prezesowi OSP Mała Wieś
kluczyków do samochodu. Przekazania
kluczyków dokonali: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Płocku – bryg. Grzegorz Padzik,
Wójt Gminy Mała Wieś – Zygmunt
Wojnarowski.

Wójt Gminy Zygmunt Wojnarowski
w przemówieniu podkreślił, iż otrzymany samochód jest efektem starań
wielu osób i instytucji oraz wyraził
w imieniu Urzędu oraz wszystkich druhów OSP Mała Wieś wdzięczność i serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do zakupu przez
jednostkę samochodu pożarniczego. Po
uroczystym przekazaniu samochodu,
głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom nowego nabytku i podziękowali za wspólną pracę, za
poświęcenie, zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.
M.J.

zdj. z archiwum własnego UG w Małej Wsi
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Informacja o wysokości stawek podatków
na terenie gminy Mała Wieś w 2019 roku

a ostatniej Sesji Rady Gminy Mała
Wieś, w dniu 4 grudnia 2018 roku,
Radni Gminy podjęli uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków na terenie Gminy Mała Wieś
na 2019 rok. Wysokość ustalonych stawek podatków nie ulega podwyższeniu
i pozostaje na poziomie stawek obowiązujących na 2018 rok i przedstawia się
następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha ﬁzycznego wynosi 125 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha ﬁzycznego wynosi 250 zł z 1 ha ﬁzycznego.
Podatek leśny z 1 ha ﬁzycznego wynosi
42,2356 zł.
Podatek od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł od 1m2 powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-

D

wadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą
„Ordynacja podatkowa” (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.):
1. W przypadku, gdy kwota podatku nie
przekracza 100,00 zł podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty (tj. 15 marca).
2. Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekracza, określonych na dzień
1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie
krajowym przesyłki poleconej za
potwierdzeniem odbioru przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo
pocztowe – nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza
się.
P.B.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

rogi na terenie gminy dla potrzeb
zimowego utrzymania podzielono
na cztery strefy odśnieżania:
Strefa I: Chylin, Kupise, Podgórze
Wieś, Podgórze Parcele, Zakrzewo
Kościelne.
Strefa II: Brody Duże, Brody Małe,
Węgrzynowo, Przykory, Stare Gałki,
Nowe Gałki, Niździn.
Strefa III: Mała Wieś, Stare Arciszewo,
Nowe Arciszewo, Borzeń, Orszymowo,
Lasocin, Murkowo.
Strefa IV: Perki, Kiełtyki, Ściborowo,
Wilkanowo, Nowe Święcice, Stare
Święcice, Nakwasin, Liwin, Rąkcice,
Dzierżanowo, Główczyn.
O tym kto będzie odśnieżał poszczególną strefę zadecydowano w drodze
rozpoznania cenowego. I tak kolejno:
I strefa będzie odśnieżana przez ﬁrmę
,,Las i Ogród” z Chylina Pana Janusza
Radzkiego,
II i IV strefę będzie odśnieżał Pan
Marek Stanowski, zam. Brody Duże 5,
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ności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w §2 podjętej
uchwały o podatku od nieruchomości
Rada Gminy Mała Wieś zwolniła budynki mieszkalne z podatku),
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
– 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym – 8,76 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej (przyjęto
górną granicę wyznaczoną przez ustawodawcę),
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

gm. Mała Wieś,
III strefę odśnieżała będzie Spółdzielnia Usług Rolniczych w Małej Wsi.

Urząd Gminy apeluje przede wszystkim
do sołtysów, a także do mieszkańców
o ewentualne uwagi dotyczące jakości
odśnieżania dróg. Kierując się dobrem
uczestników ruchu drogowego wnikliwie będziemy kontrolować jakość wykonywanych dla nas prac.

Niebezpieczne zakręty, podjazdy,
zjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe w razie potrzeby posypywane
będą mieszanką piaskowo-solną przez
pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Usług Komunalnych.
Ewentualne uwagi dotyczące odśnieżania prosimy kierować pod nr :
tel.(024) 269-79-79
P.N.
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Program profilaktyki zdrowotnej

końcem listopada 2018 roku zakończyła się pierwsza edycja Programu
proﬁlaktyki zdrowotnej pt. ,,Program
szczepień proﬁlaktycznych przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała Wieś
na lata 2018-2020”. W ramach programu szczepieniami objęto 21 dziewcząt w wieku 12 lat, którym poddano
łącznie 42 dawki szczepionki. Przed
szczepieniem każda dziewczynka została poddana badaniom kwaliﬁkacyjnym
przez lekarza po uprzedniej zgodzie rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka.
W marcu oraz kwietniu br. odbyły się
spotkania informacyjno-edukacyjne
z zakresu problematyki zakażenia wirusem HPV. Realizator programu wraz z
pielęgniarką szkolną przedstawił zasady
udziału w programie, dostępne sposoby
proﬁlaktyki mające na celu zwiększenie
wiedzy dorosłych i młodzieży szkolnej
na temat wirusa HPV oraz konsekwencje zakażeń tym wirusem, w tym m.in.
zachorowania na raka szyjki macicy.
W ramach programu edukacja zdro-
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wotna skierowana była do 105 osób,
w tym 21 dziewcząt, 32 chłopców oraz
52 rodziców bądź opiekunów prawnych
z terenu Gminy Mała Wieś.
Pomimo prowadzonej akacji informacyjno- edukacyjnej przez realizatora
programu, aż 8 rodziców/opiekunów
prawnych nie wyraziło zgody na zaszczepienie swoich dzieci. Na podstawie
wniosków przedstawionych przez realizatora programu taka decyzja wynikała
m.in. z działania ruchów antyszczepieniowych. Natomiast pozytywnym efektem było zainteresowanie rodziców/
opiekunów prawnych dziewcząt urodzonych przed 2006 rokiem.
Program szczepień proﬁlaktycznych
przeciw wirusowi HPV ma na celu poprawę stanu zdrowia naszego społeczeństwa, pozwala nie tylko na obniżenie
zachorowalności i umieralności z powodu raka szyjki macicy, ale jednocześnie
wpływa
na
podniesienie
świadomości na temat HPV wśród młodzieży i rodziców.
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Program proﬁlaktyki zdrowotnej pt.
,,Program szczepień proﬁlaktycznych
przeciw wirusowi HPV w Gminie Mała
Wieś będzie kontynuowany dla dzieci
które w 2019 roku ukończą 12 lat.
K.J.

ARiMR zarejestruje Koła Gospodyń Wiejskich

rezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę określającą zasady tworzenia
Kół Gospodyń Wiejskich. Mają one być
dobrowolną społeczną organizacją
mieszkańców wsi, aktywnie działającą
na rzecz środowisk wiejskich.
Ustawa ma na celu nadanie osobowości
prawnej Gołom Gospodyń Wiejskich,
zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na
terenach wiejskich oraz kultywowania
folkloru i polskiej tradycji.
Zgodnie z ustawą Koło Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego, samorządna
społeczna organizacja mieszkańców
wsi. Ma reprezentować interesy i działać
na rzecz poprawy sytuacji społecznozawodowej kobiet wiejskich oraz ich
rodzin, a także wspierać rozwój terenów
wiejskich.
Koło może założyć dziesięć osób.
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Z chwilą wpisu do tego rejestru koło
gospodyń wiejskich nabywa osobowość
prawną.
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich.
To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do Kół Gospodyń Wiejskich
działających na podstawie przepisów
dotychczasowych.
Członkiem koła gospodyń wiejskich
może być każda osoba, która ukończyła
18 lat i której miejscem zamieszkania
jest wieś będąca terenem działalności
koła. Jednocześnie ustawa stanowi,

iż za zgodą przedstawicieli ustawowych
w działalności Koła Gospodyń Wiejskich mogą brać także udział osoby,
które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą
również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
Nadzór nad działalnością koła będzie
sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
we współpracy z Pełnomocnikiem
Rządu do spraw Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
D.Sz.
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Uwaga Rolnicy- do 31.12.2018r obowiązek podania
do ARiMR spisu stanu zwierząt

rząd Gminy w Małej Wsi przypomina, iż posiadacz owcy, kozy
lub świni dokonuje co najmniej raz na
dwanaście miesięcy, jednakże nie później niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada,
obejmującego liczbę tych zwierząt.
Ustaloną podczas spisu liczbę oznakowanych świń, Rolnik przekazuje do
Biura Powiatowego ARiMR w
Płocku, przy ul. Aleja Marszałka
Piłsudskiego 35, w terminie 7 dni od
dnia dokonania tego spisu i umieszcza

Sukcesja ﬁrm –

M

D.Sz.

jak ułatwić następcom kontynuowanie działalności

yślisz o przyszłości ﬁrmy i chciałbyś, żeby twoi spadkobiercy
mogli płynnie kontynuować prowadzenie działalności? Od 25 listopada 2018r.
możesz wskazać i samodzielnie zgłosić
online zarządcę sukcesyjnego, który będzie prowadził sprawy ﬁrmy do czasu
załatwienia formalności spadkowych.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego
Zarządcę sukcesyjnego może wyznaczyć sam przedsiębiorca albo może zostać on powołany przez osoby
uprawnione po śmierci przedsiębiorcy.
Aby powołać zarządcę sukcesyjnego,
przedsiębiorca musi być wpisany do
CEIDG.
Do powołania zarządcy sukcesyjnego
potrzebne jest:
• oświadczenie o powołaniu zarządcy
sukcesyjnego w formie pisemnej,
• pisemna zgoda zarządcy na pełnienie
tej funkcji (oświadczenie i zgoda mogą
być zawarte w tym samym dokumencie)
• zgłoszenie (wpis) zarządcy do CEIDG.

Kto może być zarządcą sukcesyjnym
Zarządcą może być osoba ﬁzyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnej (nie może to być osoba prawna,
czyli np. spółka), może być nim np.
jeden ze spadkobierców przedsiębiorcy.
Nie musi być przedsiębiorcą.
Zarządcą sukcesyjnym nie może być
osoba, wobec której orzeczono zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zarządcą może być również prokurent
(poprzez zastrzeżenie – przy udzielaniu
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w księdze rejestracji. Natomiast ustaloną podczas spisu liczbę owiec / kóz
należy odnotować w księdze rejestracji bez przekazywania wyników spisu
kierownikowi Biura Powiatowego
ARiMR w Płocku. Formularz spisowy
jest dostępny w biurach powiatowych
i na stronie internetowej ARiMR.

prokury, albo dla istniejącej prokury –
że wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym z chwilą śmierci
przedsiębiorcy).
Prawa i obowiązki zarządcy
sukcesyjnego
Zarządca sukcesyjny:
• posługuje się w obrocie NIP-em i ﬁrmą
(nazwą) przedsiębiorcy z oznaczeniem
„w spadku”,
• samodzielnie zarządza przedsiębiorstwem w spadku w sprawach bieżących,
• działa w imieniu własnym (posługuje
się w obrocie swoim nazwiskiem) ale na
rachunek właścicieli przedsiębiorstwa
w spadku. To oni odpowiadają za zobowiązania związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa w spadku,
• wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz umowy związane z przedsiębiorstwem,po złożeniu odpowiednich
dokumentów,
• może korzystać z ﬁrmowego konta
przedsiębiorcy,
• rozlicza podatki na takich zasadach jak
przedsiębiorca,
• reguluje inne zobowiązania,
• bierze udział w procesach cywilnych
i innych postępowaniach.
Przedsiębiorca może wyznaczyć zarządcę „rezerwowego” na wypadek,
gdyby powołany w pierwszej kolejności
zarządca sukcesyjny zrezygnował z pełnienia tej funkcji lub nie mógł jej pełnić
(np. z powodu śmierci, ubezwłasnowolnienia albo orzeczonego zakazu).

Powołanie zarządcy sukcesyjnego po
śmierci przedsiębiorcy
Jeśli przedsiębiorca sam nie powołał zarządcy i nie zgłosił do CEIDG, w ciągu
2 miesięcy od jego śmierci zarządcę
sukcesyjnego mogą powołać osoby
uprawnione.
Do powołania zarządcy sukcesyjnego,
jeśli jest kilku uprawnionych, konieczna
jest zgoda osób posiadających łącznie
udział większy niż 85/100 w przedsiębiorstwie w spadku.
Po śmierci przedsiębiorcy powołać zarządcę mogą:
• małżonek przedsiębiorcy, który ma
udział w przedsiębiorstwie w spadku,
• spadkobierca ustawowy, który przyjął
spadek,
• jeśli ogłoszono testament – spadkobierca testamentowy, który przyjął spadek albo zapisobiorca windykacyjny,
jeśli zapis obejmował przedsiębiorstwo,
• po stwierdzeniu nabycia spadku –
osoba, która spadek nabyła.
Powołanie zarządcy po śmierci przedsiębiorcy i inne związane z tym oświadczenia należy złożyć przed notariuszem.
Inaczej będą nieważne. Notariusz po
powołaniu zarządcy składa informację
do CEIDG.
Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/ﬁrma/zamykanie-ﬁrmy/chce-zakonczyc-dzialalnosc-jednoosobowa/zarzad-sukcesyjnyulatwienie-w-przekazywaniu-ﬁrmy-nastepcom
A.K.
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Co grozi za palenie śmieci?

alenie śmieciami w piecu to głupota i wykroczenie.
Co grozi za palenie śmieciami?
Palenie odpadów powoduje choroby
Właściciele domów prywatnych wciąż
palą odpadami. Wydaje im się,
że tak oszczędzają i że nikomu w ten
sposób nie szkodzą. A to przecież nieprawda.Zanieczyszczone powietrze
wpływa na zdrowie. Może być przyczyną: opóźnienia rozwoju, udaru
mózgu, chorób płuc i oskrzeli, raka,
miażdżycy, nadciśnienia, chorób
nerek.
28 tysięcy Polaków umiera co roku
z powodu zanieczyszczonego powietrza.
Palenie odpadów to pozorna
oszczędność
Powstałe podczas spalania odpadów
substancje zanieczyszczają najbliższe
otoczenie: powietrze, wodę, glębę.
W efekcie spożywamy skażone
mleko, owoce, warzywa.
Jeśli te argumenty nikogo nie przekonują, warto pamiętać, że za palenie
śmieci w piecach domowych grozi
kara w wysokości do 5 000 złotych.

Paląc odpady trujesz siebie
i innych
Głównym argumentem przeciwko
spalaniu odpadów jest zatruwanie powietrza. Toksyczny dym wydobywający się z kominów jest przyczyną
chorób górnych dróg oddechowych,
astmy i alergii. Związki rakotwórcze
osłabiają system odpornościowy, powodują zmiany skórne, uszkadzają
płód, opóźniają rozwój, uszkadzają
wątrobę… a w konsekwencji zabijają.
O ile w okresie letnim otaczająca nas

zieleń produkuje tlen pochłaniając
CO2 z atmosfery, o tyle w okresie jesienno-zimowym procesy te ulegają
uśpieniu.
Producenci kotłów w instrukcjach
określają, czym możemy palić w piecach. Jeżeli jest napisane, że urządzenie przystosowane jest do spalania
węgla, to znaczy, że nie można w nim
palić miałem węglowym, a już na
pewno nie odpadami. Z czysto technicznego punktu widzenia możemy
sobie w ten sposób uszkodzić kocioł
i skutecznie zanieczyścić przewody
kominowe, w których odkłada się
wówczas mokra sadza. Jak powszechnie wiadomo, zapchane przewody dymowe stwarzają idealne warunki do
powstawania zabójczego tlenku
węgla. Przy nieszczelnej instalacji
o nieszczęście wtedy nietrudno.
Podczas spalania powstają tak groźne
dla zdrowia substancje, jak rakotwórcze dioksyny i furany, także chlorowodór, cyjanowodór, a przy tym
uwalniają się metale ciężkie.
Z uwagi na to, że spaliny emitowane
są przez „niskie” kominy, dym nie dociera w wyższe warstwy atmosfery,
co powoduje, iż zanieczyszczenia nie
są rozpraszane przez wiatr na większej
przestrzeni, tylko opadają w dużym
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stężeniu blisko źródła powstawania.
Toksyny przenikają do wód gruntowych, zanieczyszczają przydomowe
ogródki, w których uprawiamy rzekomo niczym nie skażone owoce
i warzywa.
Osoby zaangażowane w ten proceder
łudzą się, że pod osłoną nocy, w gęstej
zabudowie mogą palić śmieci, pozostając niezauważonym – mylą się, dym
z komina potraﬁ wiele powiedzieć
o tym co ląduje w piecu. Zapach też
nie pozostawia złudzeń.
Spalanie odpadów tylko
w spalarniach

Spalanie śmieci w spalarni to proces,
który obejmuje oczyszczenie spalin
poprzez zastosowanie różnego rodzaju
ﬁltrów, które rozkładają i redukują
substancje powstające podczas spalania. Spalanie takie odbywa się w bardzo wysokiej temperaturze od
850-1150 stopni Celsjusza. Dla porównania temperatura w piecach domowych to zaledwie od 200 do 500
stopni Celsjusza. Przy takiej niskiej
temperaturze do atmosfery dostają się
szkodliwe substancje chemiczne
(dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek siarki). Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów
z tworzyw sztucznych np. butelki typu
PET, worki foliowe, opakowania po
nabiale czy sokach, lakierowane
meble.
Unikajmy domowych sposobów
pozbywania się śmieci, które bez
odpowiedniej technologii zagospodarowania są dla nas zagrożeniem.
M.W.

str.9

Grudzień 2018

P

Gminne obchody 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości 1918-2018

o 123 latach zaborów – nasz kraj
odzyskał suwerenność. Mamy powody do dumy i ogromnej radości.
W okrągłe rocznice podejmować
trzeba specjalne inicjatywy dlatego też
gminny kalendarz obchodów był bardzo bogaty i składało się na niego
wiele wydarzeń organizowanych na
terenie naszej Gminy począwszy
od maja 2018 roku. Kulminacją obchodów 100 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości był dzień
11 listopada 2018 roku. O godz. 11.00
rozpoczęliśmy wspólne świętowanie
w Małej Wsi uroczystą mszą świętą
w intencji Ojczyzny, odprawioną
przez proboszcza paraﬁi pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi
ks. Edwarda Kuzaka. Po mszy świętej
o godzinie 12.00 przeszliśmy na skwer
przy ul. Warszawskiej gdzie odśpiewaliśmy wspólnie hymn państwowy,
włączając się tym samym w ogólnopolską akcję pn. ,,Niepodległa
do hymnu". Po okolicznościowych
przemówieniach
Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś Włodzimierz
Jeznach i Wójt Gminy Mała Wieś
Zygmunt Wojnarowski odsłonili płytę
pamiątkową, którą następnie ks. proboszcz poświęcił. Płyta stanęła w centralnym miejscu Małej Wsi koło
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi.
Powstanie płyty pamiątkowej w tym
szczególnym dla naszego państwa

str.10

zdj.z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

i narodu roku było symbolicznym oddaniem hołdu wszystkim bohaterom,
którzy walczyli o niepodległość dla
naszej Ojczyzny i tworzyli zręby państwowości po 123 latach zaborów,
a także dla współczesnych kontynuatorów idei wolnościowych, dla których najwyższą wartością jest Polska
wolna i niepodległa. Intencją Wójta
Gminy Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego było stworzenie miejsca
upamiętnienia o uniwersalnym przesłaniu, uczczeniu wszystkich tych,
którzy przyczynili się walcząc w zrywach niepodległościowych, w powstaniach listopadowym i styczniowym
i podczas I wojny światowej, na
wszystkich jej frontach, aby mogła powstać niepodległa Rzeczypospolita.
Na terenie Gminy Mała Wieś dotąd
nie było miejsca upamiętniającego

tego ważnego dla Polski wydarzenia,
o uniwersalnym przesłaniu, gdzie
obecne i przyszłe pokolenia mogłyby
wspólnie wyrażać radość i wdzięczność za odzyskanie niepodległości, nie
tylko w roku rocznicy, ale także
w latach kolejnych. W obchodach
wzięli udział: Przewodniczący Rady
Gminy Włodzimierz Jeznach, Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, radni gminy Mała Wieś,
dyrektorzy placówek gminnych oraz
pracownicy urzędu. Nie mogło na tak
ważnej uroczystości zabraknąć pocztów sztandarowych z placówek
oświatowych oraz pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych
z terenu Gminy Mała Wieś, harcerzy
oraz licznie zgromadzonych mieszkańców.
J.N.

zdj.z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi
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Świąteczna zbiórka żywności
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dniach: 30 listopada - 1 grudnia
2018 r. odbyła się Świąteczna
Zbiórka Żywności „Podaruj potrzebującym jedzenie na świąteczny stół.”
Zbiórka prowadzona była we współpracy z Bankiem Żywności w Płocku.
Wolontariuszami byli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi
oraz uczniowie Gimnazjum w Małej
Wsi wraz z opiekunami, uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Starych Święcicach wraz z opiekunem, pracownicy Urzędu Gminy w
Małej Wsi oraz pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej
Wsi.
W sklepach spożywczych Lewiatan
(Krami Sp. z o.o.), Top Market (PGS
Sp. z o.o.) w Małej Wsi zebrano
428,45 kg produktów spożywczych.
Z zebranych 428,45 kg artykułów
(m.in. mąki, cukru, makaronu, oleju,
konserw, słodyczy) pracownicy GOPS
w Małej Wsi przygotowali 50 paczek,
które przed świętami traﬁą do osób potrzebujących.
Serdecznie dziękujemy: wspaniałym
Darczyńcom, zaangażowanym Wolontariuszom, życzliwemu Kierownictwu
i Personelowi sklepów.
Dziękujemy wszystkim ludziom
z otwartym sercem za okazaną pomoc.
Życzymy Zdrowych i Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia.
Mamy nadzieję, że możemy na Państwa liczyć w przyszłości.
K.K.

Podsumowanie działalności gabinetu stomatologicznego

G

abinet stomatologiczny funkcjonuje od kilkunastu lat w Szkole
Podstawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi, a jego
działalność jest ﬁnansowana ze środków własnych Gminy Mała Wieś.
Z usług stomatologicznych korzystają
uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola
zlokalizowanych na terenie Gminy
Mała Wieś. W 2018 roku gabinet prowadzi Pani lekarz stomatolog Pani
Marlena Przepiórska prowadząca

działalność gospodarczą pod nazwą
Indywidualna Praktyka Lekarska Marlena Przepiórska Nowe Łubki 5A 09454 Bulkowo. Umowa została zawarta
po uprzednim przeprowadzeniu zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 293/58/2017 Wójta Gminy
Mała Wieś z dnia 12.10.2017 r.w sprawie zmiany „Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Mała Wieś”.
Gabinet działa jeden dzień w tygodniu
(w 2018 roku w każdy czwartek) w

godzinach 7.00-15.00. Średnio w miesiącu przyjmuje ok. 50 uczniów. Najczęściej wykonywanymi zabiegami są
zabiegi proﬁlaktyczne m.in. przegląd
jamy ustnej, ﬂuoryzacja, nauka higieny jamy ustnej, lakowanie i lakierowanie
zębów
oraz
zabiegi
zachowawcze m.in. leczenie próchnicy zębów, wypełnianie ubytków.
J.N.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

C

elem Ogólnym Środowiskowego
Domu Samopomocy w Starych
Święcicach jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego uczestników oraz ich
rodzin, kompensowanie skutków niepełnosprawności, zapobiegania izolacji i wykluczeniu społecznemu osób
psychicznie przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
W ramach programu „ Za życiem” –
art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, uczestnicy brali udział w zajęciach hipoterapii i zooterapii.
Dodatkowo w naszym domu świadczone były usługi ﬁzjoterapeutyczne.
Hipoterapia, czyli usprawnianie
ruchowe z udziałem konia, daje wiele
radości i pozwala na pokonanie pewnych barier, zarówno ruchowych jak
i psychicznych. Do stajni dojeżdżaliśmy busem kilkuosobową grupą. Po
dotarciu na miejsce pani instruktor
przyprowadzała konia do jazdy.
Na początku z niemałym trudem dosiadaliśmy konia, ale z każdym dniem
szło nam coraz lepiej. Jazda wierzchem, to już sama przyjemność i relaks. Podczas jazdy asekurowani
byliśmy przez panie instruktorki, więc
nawet mniej wprawnym w jeździe nie
towarzyszyły obawy, że spadną
z konia. Dodatkową atrakcją była
możliwość zwiedzenia stajni z boksami dla koni, wybiegów i terenów
rekreacyjnych.
W listopadzie odbyła się u nas zabawa
Andrzejkowa, nasi Uczestnicy zorganizowali bal, w którym udział wzięły
również Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Słupnie.
W programie Andrzejek były wróżby,
pokaz iluzjonistów, konkursy i zabawa
taneczna.
M.P.
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I Gminne Zaduszki Patriotyczne

ą dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy
i smutku. I taki jest listopadowy dzień,
kiedy to przychodzimy na cmentarze,
zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy
i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój
początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...
W piątek 2 listopada w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej
odbyły się I Gminne Zaduszki Patriotyczne. Spotkanie rozpoczął Wójt
Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt Wojnarowski, wspominając szczególnie tych,
którym poświęcone było piątkowe spotkanie, tych, którzy odeszli, tych, którzy
poświęcili swoje życia dla nas wszystkich…
W klimacie zadumy przy blasku płonących zniczy wspominaliśmy słowem
i piosenką wszystkich tych, którzy
oddali swoje życie walcząc o naszą dzisiejszą niepodległą Polskę. Piękne lekcje
historii Pamięci tych wszystkich wyjątkowych bohaterów przedstawili nam
nasi goście- Sekretarz Gminy Mała Wieś
Pani Jadwiga Nowatkiewicz, Prezes
Związku Emerytów Rencistów i Inwali-

W
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zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada w Małej Wsi

dów w Małej Wsi Pan Waldemar Rypiński oraz Pan Marceli Szkopek. Do
wspólnego śpiewu pieśni patriotycznych
przy dźwiękach akordeonu zaprosił
wszystkich Pan Zdzisław Wiśniewski.
Spotkanie zakończyła Dyrektor Gmin-

nego Centrum Kultury Pani Ewa Grzelak, dziękując wszystkim uczestnikom
za wspólnie spędzony czas, zapraszając
do wspólnego odśpiewania Roty.
E.G.

Spotkanie autorskie w MultiOsadzie

czwartek 18 października mieliśmy zaszczyt gościć w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi Panią Renatę Piątkowską
autorkę takich książek jak: „To się nie
mieści w głowie”, „A może będzie
właśnie tak”, „Która to Malala”
i wielu, wielu innych. W swoich książkach opisuje tylko to, co realne.
Wielokrotnie nagradzana pisarka, ceniona zarówno przez dzieci, młodzież
jak i rodziców, opowiedziała nam
o kilku swoich bohaterach, którzy istnieją naprawdę.
Było to szczególne spotkanie autorskie, ponieważ wraz z pisarką przyjechała również znana lektorka Pani
Malwina Kożurno, której głos mamy
okazję usłyszeć z audiobooków lub w
Programie Trzecim Polskiego Radia.
Usłyszeć utwory w jej wykonaniu
było prawdziwą ucztą dla uszu.
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Spotkanie było dla wszystkich niewątpliwie frajdą, już dawno nie gościliśmy tak zasłuchanych czytelników.
Jesteśmy przekonani, że czwartkowe
rozmowy na długo pozostaną w naszej
pamięci. Za wspólnie spędzony czas

dziękujemy serdecznie naszym gościom- Uczniom i ich Wychowawcom
że Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie i Podgórzu oraz Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Orszymowie.
E.G
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XXI Biesiada Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie

listopada 1918 r. spełnił się sen
Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123
latach niewoli, rusyﬁkacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata.
Odzyskanie Niepodległości dokonało
się poprzez walkę pełną poświęcenia
i bohaterstwa nie tylko na polach bitew,
ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym
trwaniu polskich rodzin.
9 listopada odbyła się XXI Biesiada
Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie,
podczas której czciliśmy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo,
którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń Wojny Światowej, którzy stworzyli nam warunki rozwoju
ekonomicznego, gospodarczego i cywilizacyjnego.
Nasze wyjątkowe spotkanie rozpoczęliśmy od programu słowno-muzycznego
„Drogi do Niepodległości”, który przygotowały panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich MALWA. Następnie
młodzież ze Szkoły Podstawowej w
Podgórzu zaprezentowała nam montaż
słowno-muzyczny „Żeby Polska była
Polską”, po którym wystąpił Kameralny
Chór "Podaj Dłoń" pod dyrekcją Małgorzaty Szpotańskiej. Wszystkie wystąpienia były wyjątkowe, wprowadziły nas
w stan reﬂeksji, zadumy i wzruszenia,
nie trudno było zauważyć łzy w oczach
przybyłych gości.
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Nie zabrakło również tego dnia radosnego wspólnego śpiewania polskich
pieśni patriotycznych, które przygotowała dla nas Pani Anna Sadkowska.
W imieniu własnym, Wójta Gminy
Mała Wieś Pana Zygmunta Wojnarowskiego oraz sołectwa Węgrzynowo serdecznie wszystkim dziękujemy za udział
w XXI Biesiadzie Pieśni Patriotycznej
w Węgrzynowie. Jest nam niezmiernie
miło, że zechcieli Państwo razem z nami
uczcić tą jakże ważną dla nas wszystkich Polaków Rocznicę 100 lat od Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Z całego serca dziękujemy mieszkańcom za tak liczne przybycie, Radnym
Gminy Mała Wieś oraz Dyrektorom
Szkół z terenu naszej gminy. Dzięku-

jemy Paniom z SKW MALWA, Młodzieży, nauczycielom i Pani Dyrektor ze
Szkoły Podstawowej w Podgórzu. Dziękujemy Pani Małgorzacie Szpotańskiej
i jej Chórowi, dziękujemy Pani Ani Sadkowskiej za wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych. Dziękujemy również
pracownikom Referatu Komunalnego w
Urzędzie Gminy Mała za pomoc podczas prac porządkowych i przewożenia
sprzętu.
Organizatorami XXI Biesiady Pieśni
Patriotycznej w Węgrzynowie było
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi, Wójt Gminy Mała Wieś
oraz Sołectwo Węgrzynowo.
E.G.
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Magiczne ANDRZEJKI z MultiOsadą

ndrzejkowego wieczoru w Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi było niezwykle
magicznie. A to wszystko za sprawą
iluzjonisty Karola Sanetti, który zaszczycił nas swoją obecnością. Karol
Sanetti ma za sobą występy zarówno
krajowe jak i zagraniczne. Zdobywał
nagrody na spotkaniach iluzjonistów.
Uczył się od najlepszych fachowców
na świecie. Kilkukrotnie uczestniczył
w jednej z największych na świecie
konwencji magicznych – Blackpool
(Anglia).
Swoim występem udowodnił, że
Swoje serce oddał sztuce iluzji, jego
pokaz dostarczył nam wiele emocji
i na pewno zapadnie na długo w naszej
pamięci. Oprócz zaskakujących iluzji,
humor i bezpośrednia interakcja
dodała uzupełnienia całości jego występowi. Po pokazie każdy kto tylko
miał ochotę, mógł sprawdzić swoją
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przyszłość podczas andrzejkowych
wróżb. Na wszystkich przybyłych
gości przygotowane zostały również
ciasteczka z wróżbą.
Serdecznie dziękujemy za tak liczne
przybycie. Nasza sala wypełniła się po

brzegi, sprawiło to nam bardzo dużo
radości. Życzymy Wszystkim, żeby
wszystko co złe znikało tak szybko jak
Karola chusteczki.
E.G.

Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych

B
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iblioteka Publiczna działająca
przy Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi w 2018 roku
otrzymała fundusze na zakup nowości
wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego
Programu
Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 –
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 7 tys.zł.
Środki własne przeznaczone na zakup

książek do naszej Biblioteki to ponad
8 tys.zł. Łącznie nasze księgozbiory
w Bibliotece Publicznej w Małej Wsi
oraz Filii Bibliotecznej w Dzierżanowie wzbogaciły się o 667 nowych pozycji wydawniczych, o łącznej kwocie
ponad 15 tysięcy złotych.
Przybyło nam sporo naprawdę ciekawych książek. Zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru,
w naszych nowościach znajdziecie

książki, które wzruszają i zmuszają do
myślenia, książki które podejmują ciekawe, niebanalne, niekiedy też kontrowersyjne tematy. Zakupione książki
są o różnorodnej tematyce. Wśród
nich znajdziecie thrillery, romanse, literaturę sensacyjną, historyczną czy
obyczajową. Zachęcamy do odwiedzania nas, zarówno osoby dorosłe,
dzieci jak i młodzież. Podczas wyboru
przez nas
nowych publikacji
uwzględniony został każdy czytelnik.
Jeżeli nie znajdziecie Państwo w naszych księgozbiorach książek, które
Was szczególnie interesują- zgłoście
to nam koniecznie! Uwzględnimy ich
zakup w przyszłym roku.
Zależy nam, na budowaniu nawyków
czytelniczych naszych mieszkańców,
poprzez stały dostęp do nowości wydawniczych. Staramy się systematycznie aktualizować nasze zasoby
(ubytkowania), co w konsekwencji
prowadzi do zwiększania oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.
E.G.
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Dla Niepodległej
00-lecie Odzyskania Niepodległości
uczniowie Gimnazjum w Małej Wsi
postanowili uczcić, oprócz tradycyjnego
uroczystego apelu, wizytą w Belwederze – pierwszym domu Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz wysłuchaniem specjalnego koncertu Dla Niepodległej w wykonaniu
chóru
uczniów Małachowianki
MINSTREL.
4 października uczniowie pojechali do
Warszawy, by zwiedzić Belweder –
miejsce bardzo ważne dla historii Polski.
To tu, po odzyskaniu niepodległości
w listopadzie 1918 roku zamieszkał
Naczelnik Państwa Marszałek Józef Pił-

W

Młody Chemik
dniach 27-28 października 2018
roku w Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi odbyły się zajęcia w ramach projektu „ Uniwersytet Młodego
Chemika”, podczas których uczniowie
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi brali udział w dwudniowych zajęciach laboratoryjnych z chemii. Warsztaty były prowadzone przez
wolontariuszy z Fundacji „Przyszłość
w Nauce” oraz doktorantów Wydziału
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
Młodzi chemicy z dużym zainteresowaniem wykonywali wszystkie eksperymenty, utrwalając i rozwijając swoją
wiedzę i umiejętności. Kontynuacją
warsztatów będą zajęcia chemiczne na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Do tego drugiego etapu,
który odbędzie się w marcu, organizatorzy wybrali 8 uczniów spośród biorących udział w warsztatach.
I.J.
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sudski, a później prezydenci RP - Gabriel Narutowicz i Stanisław Wojciechowski. W 1989 r. był siedzibą
Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego,
a od 1990 r. - Prezydenta Lecha Wałęsy.
Gimnazjaliści z przewodnikiem zwiedzili gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego, salonik i pokój adiutanta, Salę
Pompejańską, a także ekspozycję pamiątek po Piłsudskim, Gabinet Orderu
Wojennego Virtuti Militari oraz Kaplicę
pw. NMP Królowej Polski i pokój,
w którym zmarł Marszałek.
9 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości nietypowo, bo
w murach Samorządowego Przedszkola

w Małej Wsi. Zebrani wysłuchali montażu słowno-muzycznego „Żeby Polska
była Polską”, a o 11.11 wspólnie odśpiewano hymn narodowy – Mazurek
Dąbrowskiego. Kolejnym punktem obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości był wyjazd do Płocka na
koncert pieści patriotycznych, który
odbył się w historycznej auli Małachowianki. Uczniowie mieli okazję także
zwiedzić najstarszą szkołę w Polsce.
Na zakończenie złożyli hołd przed odsłoniętym 11 listopada tego roku pomniku poświęconym zwycięskim
obrońcom Płocka 1920 roku.
I.J.
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Wycieczka do Szwecji
września 2018 roku rozpoczęła
się
trzydniowa
wycieczka
uczniów naszej szkoły do Szwecji. Po
przybyciu do Torunia jednego z najstarszych polskich miast, zwiedziliśmy
Stare Miasto, które pozostawiło niezatarte wspomnienia. Następnie udaliśmy
się do Gdyni. Przed wejściem na prom
czekaliśmy niecierpliwie na odprawę biletową. Chyba dla większości z nas była
to pierwsza taka podróż. Prom z kilkoma poziomami wydał mi się
ogromny. Na jednym z nich zostaliśmy
zakwaterowani. Wraz z kolegami zająłem 4-osobową małą i ciasną kabinę.
Jednak czas upływał w przyjemnej
atmosferze. Po 9 godzinach rejsu dopłynęliśmy do Karlskrony. Moment przybycia do portu obserwowaliśmy
z głównego pokładu. Byłem zadowolony, że nareszcie zejdę na ląd, ponieważ morskie fale sprawiły, że miałem
lekkie zawroty głowy. Swoją wędrówkę
po obcym kraju - Szwecji rozpoczęliśmy
w miejscowości Kalmar. Zwiedziliśmy
katedrę, dawne Stare Miasto wraz
z pięknymi, kolorowymi budynkami
oraz dziedzińce i wały obronne zamku.
Mostem Olandzkim o długości 6072
metrów udaliśmy się na Olandię. Kraj

obrazy zapierały dech w piersiach. Naszym oczom ukazały się niezwykłe widoki kamienia runicznego w Lerkaka
oraz grodzisko Ismanstorp. Z Olandii
wróciliśmy do Karlskrony, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Morskie oraz okręt
podwodny. Na jego dolny pokład schodziliśmy „z duszą na ramieniu”. Wieczorem rozpoczęliśmy nasz rejs
powrotny do Gdyni. Bardzo podobały
mi się szwedzkie krajobrazy oraz

piękna, oryginalna architektura tego
kraju. Po powrocie do Polski pojechaliśmy do Gdańska. Tam przeszliśmy
Długi Targ wraz z charakterystycznymi
kupieckimi kamienicami, podziwiając
słynnego Żurawia oraz fontannę Neptuna. 18 września w nocy zmęczeni, ale
i pełni wrażeń, oraz niezapomnianych
wspomnień wróciliśmy do Małej Wsi.
S.G.

Listy do Ojczyzny
ończy się powoli rok, kiedy świętowaliśmy 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Każdy na swój sposób, oprócz okolicznościowych dekoracji, śpiewania pieśni
patriotycznych, zwiedzania wystaw i
przywoływania wydarzeń sprzed stu lat,
nasza szkoła zrealizowała też projekt
„Rzeczpospolita Elegancka”. W jego
ramach uczniowie przypomnieli sobie,
jak pisze się tradycyjne, „eleganckie”
listy, które dziś zostały wyparte przez
pocztę elektroniczną. Ogłosiliśmy więc
konkurs pisania listów do Ojczyzny.
Okazało się, że uczniowie mają Jej
wiele do powiedzenia. Oto fragmenty
wyróżnionych prac:
„Jesteś, Polsko, moim domem, kochającą rodziną, pełną wspaniałych tradycji.” (Mateusz Filipiak, VII a)
„Kochana Polsko, jestem Twoją częścią
i zrobię wszystko, abyś była radosna.
Będę codziennie uśmiechać się i mówić
wszystkim „dzień dobry”.

Pamiętaj, że jeśli będziesz potrzebowała
pomocy, to ja stanę w Twojej obronie.”
(Basia Filińska, V b)
„Ojczyzno, (…) wiedz, że słyszę Cię
i widzę. Jesteś drzewem lekko kołyszącym się na jesiennym wietrze, (…)Tatry
mówią Twoim głosem.”
(Karolina Grzelak, VI b)
„Piszę do Ciebie, aby powiedzieć Ci, jak
bardzo jestem szczęśliwa, będąc Polką.
Nie przeżyłam wojny ani nie widziała,
jak cierpiałaś, lecz wiem z historii
o przelanej krwi minionych pokoleń.”
(Michalina Cieszewska, VIII a)
„Uważam, że cudem, którego dokonałaś, było przetrwanie 123 lat bez niepodległości. Mam nadzieję, że nigdy nie
ulegniesz i dalej będziesz wolna”
(Iza Wołkowicz, VIII a)
„Dziękuję Ci za wzruszenie, gdy słyszę
„Mazurka Dąbrowskiego” i widzę powiewającą na wietrze biało-czerwona
ﬂagę. Jestem dumna, że jestem Polką.”
(Ola Piegat, VI b)
„Ojczyzno, (…) zajmujesz w moim sercu

i życiu bardzo ważne miejsce i dlatego
ogarnia mnie smutek, kiedy widzę, że
ktoś Cię nie szanuje. Polsko, jesteś moją
ostoją!”
(Paweł Bąkiewicz, VI a)

K
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„Czy Ty, Ojczyzno, jesteś zadowolona ze
swoich dzieci? Czy uważasz, że ich zachowanie jest odpowiednie?
Nie przejmuj się jednak. Pewnie kiedyś
zrozumiemy, że chcesz dla nas jak najlepiej.”
(Jaśmina Grzelak, V b)
„Świat się bardzo zmienił, dlatego proszę Cię, Kochana Ojczyzno, pozostań,
nie zmarnuj swojej szansy. Jesteś taka
piękna.”
(Patrycja Nowak)
„Jestem dumna z tego, że mogę być
Twoją częścią. Mimo że Twoja historia
jest smutna, to ma szczęśliwe zakończenie. Dziękuję Ci za wszystko.”
(Amelka Wołkowicz, VIII a).
A.B.
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

achina szkolna ruszyła pełną parą.
Wycieczki, kino na temat, uroczystości szkolne, zawody, spotkania
z różnymi ludźmi, bajkowe spotkania,
warsztaty, szkolenia, akcje…Powspominajmy.
Poprzez „Sprzątanie świata” zachęcamy
do działań na rzecz ochrony środowiska.
Uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili
nadzieję, że ich praca nie pójdzie na
marne. Mieszkamy tak blisko Płocka,
ale okazało się, że większość nie była
w Muzeum Mazowieckim, czy domu
Broniewskiego. Wielu zachwyciła także
Katedra.
W listopadzie byliśmy w Łodzi. Najpierw odwiedziliśmy Centrum Nauki
i Techniki EC1, które nastawione jest na
dużą interakcyjność ze zwiedzającymi.
Następnie zabawa w Arena Laser Game.
Nowoczesne centrum rozrywki, oferujące grę w elektroniczny paintball.
Ostatnim punktem było Muzeum Fabryki- to miejsce, gdzie poznaliśmy historię zakładów włókienniczych.
Jak ważną rolę odgrywa czytanie?
Chyba nie trzeba nikogo przekonywać.
Dlatego w szkole odbyły się obchody
Dnia Głośnego Czytania. Wzięli w nich
udział wszyscy uczniowie klas I-III. Gościem specjalnym była pielęgniarka
szkolna, która w przystępny sposób
przedstawiła dzieciom możliwości
udzielania pomocy innym. Wykorzystała przy tym materiały i sprzęt medyczny. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się opowiadania przedstawione
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w formie scenek z wykorzystaniem
Słodziaków. Z autorką tych opowiadań
spotkaliśmy się na spotkaniu w GCK
MultiOsadaw Małej Wsi.
Pani pielęgniarka była również gościem
podczas Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Pracy Serca 2018. Z tej
okazji uczniowie mieli okazję pod czujnym okiem naszej szkolnej pielęgniarki
i opiekuna Szkolnego Koła PCK przypomnieć sobie zasady pierwszej pomocy. Wszyscy egzamin z resuscytacji
zdali celująco. Bezpieczeństwo to priorytet. Na ten temat rozmawialiśmy
z „naszymi” policjantami. Odbyły się
też warsztaty na temat „Jestem bezpieczny bo wiem…”zorganizowane
przez Orlen Eko oraz CEE w Płocku
oraz warsztaty w ramach projektu „Cybernauci”, które dotyczyły bezpiecznych zachowań w sieci Internet.
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W szkole gościliśmy również objazdowe planetarium.
Tradycyjnie 12 października w naszej
szkole odbyło się ślubowanie przedszkolaków i uczniów klasy I. Obchodziliśmy również Dzień Edukacji
Narodowej. Dzieci mówiły wiersze,
śpiewały piosenki, wykonywały różne
zadania. Bardzo ważnym wydarzeniem
w tym roku były obchody 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości, w które włączyliśmy się aktywnie.
Bardzo cieszą Nas osiągnięcia sportowe
i nie tylko. Nazbierało się tego już trochę. W Igrzyskach Dzieci i Młodzieży
Szkolnej w Sierpcu toczyły boje w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Mamy pewne dwie kwaliﬁkacje, a uczeń
Michał Kacprzak zajął I miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Jesienne Biegi Przełajowe w Podgórzu
też przyniosły sukces. Zajęliśmy tam II
i V miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Cieszy nas też wygrana w rejonowych
rozgrywkach w tenisie stołowym i dwa
drugie miejsca dla dziewcząt i chłopców
w Powiatowym Turnieju Drużynowego
Tenisa Stołowego.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Szkolnym Turnieju Rowerowym
w Małej Wsi. Wszyscy wykazali się
dużą sprawnością i dokładnością w wykonywaniu zadań. Uczniowie naszej
szkoły zajęli I miejsce.
Nie można jednak zapomnieć, że za
chwilę półmetek. Teraz wytężona praca,
aby wszystko dopiąć na „ostatni guzik”
i mieć jak najlepsze oceny. Trzymamy
kciuki.
I.D.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

estem Polakiem – patriotą- pod
takim hasłem przebiega realizowany
od sierpnia 2018 roku projekt edukacyjny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orszymowie. W murach
placówki gościli żołnierze Batalionu
Chrobry II, a uczniowie przygotowali
wzruszający spektakl słowno- muzyczny poświęcony pamięci tych, którzy
oddali życie za wolność Polski.
13 października 2018 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w
Orszymowie odbyła się uroczystość nadania i wręczenia sztandaru. Rozpoczęła
się o godz. 11.00 Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. Kanonika dr Marka
Wilczewskiego Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej
w Płocku oraz ks. Kanonika Grzegorza
Jendrzejewskiego – Proboszcza paraﬁi
w Orszymowie. Dalsza część ceremonii
odbyła się w szkole. Uczestniczyli
w niej uczniowie placówki, nauczyciele,
absolwenci oraz zaproszeni goście:
wnuczka Marszałka Józefa Piłsudskiego
Joanna Onyszkiewicz wraz mężem Ministrem Januszem Onyszkiewiczem,
Starosta Płocki – Mariusz Bieniek, Wójt
Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś – Włodzimierz Jeznach,
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Płockiego – Apolinary Gruszczyński,
Radna Powiatowa – pani Elżbieta Jachimiak, pan płk. Antoni Jelec – Prezes
Koła Powiatowego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
w Płocku, pan Hilary Januszczyk –
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP Województwa
Mazowieckiego,
Prezes
Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospo-
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litej Polskiej w Płocku, Wiktor Szmulewicz – Prezes Krajowych Izb Rolniczych pani Elżbieta Skotnicka – Tracka
– wnuczka generała brygady Stanisława
Grzmot- Skotnickiego – Piłsudczyka. Po
uroczystej części artystycznej w wykonaniu uczniów szkoły nastąpiło oﬁcjalne nadanie sztandaru Niepublicznej
Szkole im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie. Sztandar to
symbol honoru i godności. Dla szkoły
ma szczególne znaczenie, to znak Polski, ale też Małej Ojczyzny, przywiązania do najwyższych wartości.
W październiku została zorganizowana również wystawa obrazująca życie
i działalność polityczną Józefa Piłsudskiego, udział mieszkańców Rębowa
i okolic w I wojnie światowej, a także
w wojnie polsko- bolszewickiej. Lekcja
patriotyzmu trwa nadal- nauczyciele,
wychowawcy, uczniowie porządkują
mogiły na cmentarzu, czczą pamięć poległych bohaterów spod Raszyna, Modlina, Warszawy, Monte Casino.
Dziewiątego listopada Rodzice, uczniowie, nauczyciele, przyjaciele szkoły
śpiewają wspólnie o godz. 11.11 hymn
narodowy „ Jeszcze Polska nie zginęła”.
W niedziele 11 listopada na mszy świę-

tej kościele paraﬁalnym w Orszymowie
wszyscy obdarowani zostali pamiątkowymi kotylionami i śpiewnikami. Nauczyciele i młodzież wyrusza na
spotkania z mieszkańcami gminy, by
rozmawiać o naszym patriotyzmie.
W ramach projektu od 28 sierpnia
2018 r. do 15 listopada w Niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie odbywały się warsztaty taneczne prowadzone
przez instruktora tańca panią Annę Wiśniewską. Zajęcia taneczne prowadzone
były w trzech grupach wiekowych (4-5
latki, 6 -7latki, 8-10 latki) raz w tygodniu przez trzy miesiące. Dzieci nauczyły się kroków tańca nowoczesnego
i towarzyskiego, które zaprezentowały
podczas imprez i uroczystości szkolnych
tworząc.
Na podsumowanie projektu została zorganizowana zabawa taneczna, na którą
zaproszono
rodziców,
dziadków
uczniów, oraz mieszkańców gminy.
Grupy taneczne zaprezentowały swoje
umiejętności oraz uczyły przybyłych
gości poznanych kroków tanecznych.
Każdy z uczestników projektu otrzymał
koszulkę z warsztatów.
B.K.
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Szkoła Podstawowa w Podgórzu

XXIV JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI - PODGÓRZE 2018
listopada 2018r. już po raz dwudziesty czwarty na terenie Szkoły Podstawowej w Podgórzu odbyły się
Jesienne Biegi Przełajowe z okazji Dnia
Niepodległości.
Nadrzędnym celem przyświecającym
organizatorom tej imprezy sportowej
oprócz popularyzacji biegów przełajowych było radosne świętowanie tak
ważnej dla każdego Polaka, a w tym
roku wyjątkowej, bo 100 ROCZNICY
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.
Do rywalizacji sportowej przystąpiło
823 zawodników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
z
powiatów
płockiego,
gostynińskiego, sierpeckiego płońskiego
i miasta Płock.
Szkoły podstawowe w kategorii dzieci
reprezentowało 463 uczniów z 29 placówek, szkoły podstawowe (klasy VII,
VII) i gimnazjalne w kategorii młodzież
344 uczniów z 36 placówek, a ze szkół
ponadgimnazjalnych w kategorii juniorzy było 53 zawodników z 5 placówek.
Zawody sportowe zorganizowane przez
Szkołę Podstawową w Podgórzu
i Uczniowski Klub Sportowy „Borowik” zaliczane są do współzawodnictwa
sportowego szkół w ziemskim powiecie
płockim.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Zygmunt Wojnarowski Wójt
Gminy Mała Wieś, Wojciech Lewandowski wiceprezes Płockiego Szkolnego Związku Sportowego, Anna
Jachimiak i Jadwiga Milewska Radne
Powiatu Płockiego, Jerzy Ostrowski Radny Gminy Mała Wieś.
Dla każdych 6 najlepszych zawodników
w każdej z 14 kategorii czekały pamiąt-
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kowe koszulki promujące podgórską
imprezę, naszą gminę i starostwo płockie, dyplomy, a miejsca na podium nagradzane były dodatkowo medalami.
Najlepsze drużyny odjeżdżały z pucharami (miejsca I-III) i dyplomami
(miejsca I-VI).
Jak co roku wszyscy uczestnicy mogli
rozgrzać się kubkiem gorącej herbaty
i zregenerować siły posilając się słodką
bułką.
Dyrektor szkoły składa podziękowania
wszystkim zaangażowanym w przygotowania i przebieg uroczystości: nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły,
rodzicom uczniów, Wójtowi Gminy
Mała Wieś, strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej z Bród Dużych, Gałek
i Małej Wsi, opiece medycznej
z Ośrodka Zdrowia w Małej Wsi, pracownikom i uczestnikom Warsztatów
Terapii Zajęciowej przy DPS w Zakrzewie, sędziom oraz przyjaciołom szkoły.
Zawody zostały sﬁnansowane z funduszy Gminy Mała Wieś na realizację zadania publicznego oraz z funduszy
Starostwa Powiatowego w Płocku.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom
i opiekunom za obecność i wspólne radosne przeżywanie Narodowego Święta
Niepodległości.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
XXIV JESIENNYCH BIEGÓW
PRZEŁAJOWYCH PODGÓRZE 2018
Kategoria: dziewczęta – dzieci
1. SP 18 Płock
2. SP 6 Płock
3. SP Bulkowo
4. SP Stare Proboszczewice
5. SP 2 Płońsk
6. SP Bielsk
Kategoria: chłopcy – dzieci
1. SP Łąck
2. SP Bielsk
3. SP Radzanowo
4. SP Brudzeń Duży
5. SP Słubice
6. SP Bodzanów
Kategoria: dziewczęta – młodzież
1. SP Radzanowo
2. SP Stare Proboszczewice
3. GIM 13 Płock
4. SP Bulkowo
5. SP Brudzeń Duży
6. SP Maszewo Duże
Kategoria: chłopcy – dzieci
1. SP Radzanowo
2. SP Maszewo Duże
3. SP Stare Proboszczewice
4. GIM Bielsk
5. SP Brudzeń Duży
6. GIM Gąbin
Kategoria: dziewczęta – juniorki
1. ZSCE Płock
2. ZS Wyszogród
3. ZS im. L. Bergerowej Płock
4. SMS Warszawa
5. LO Małachowskiego
Kategoria: chłopcy – juniorzy
1. ZS Wyszogród
2. ZSCE Płock
3. ZS Gąbin
4. ZS im. L. Bergerowej Płock
I.S.

Szkoła Podstawowa w Podgórzu

TYDZIEŃ DLA NIEPODLEGŁEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PODGÓRZU
rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości to
wielkie święto dla naszego kraju. Podczas licznych uroczystości w ciągu całego roku Polacy mieli możliwość
upamiętnić tych, którym zawdzięczamy
własne państwo. Także my - mała społeczność Szkoły Podstawowej w Podgórzu postanowiła włączyć się w obchody
rocznicowe i uczcić je w sposób wyjątkowy. Świętowanie trwało u nas kilka
dni. Cały projekt przyjął nazwę „Tydzień dla Niepodległej w Szkole Podstawowej w Podgórzu”.
Rozpoczęliśmy już 8 listopada od zorganizowania po raz 24 międzypowiatowych Jesiennych Biegów Przełajowych
z okazji Dnia Niepodległości w którym
uczestniczyło łącznie około 1000 osób.
Dzień później, 9 listopada, odpowiadając na apel Minister Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy
Ministrze Edukacji Narodowej włączyliśmy się w akcję „ Rekord dla Niepodległej” i wspólnie w chórze 130
osobowym dokładnie o 11.11 zaśpiewaliśmy 4- zwrotkowy hymn narodowy.
Tego samego dnia po południu wzięliśmy udział w gminnych obchody rocznicowych, gdzie podczas Biesiady
Patriotycznej w Węgrzynowie mieliśmy
okazję zaprezentować specjalnie przygotowany na tę okazję montaż słowno-
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Witamy w leśnej krainie…
istopad to ponury i deszczowy miesiąc, ale w Szkole Podstawowej
w Podgórzu nawet jesienią jest kolo-
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muzyczny „Żeby Polska była Polską”.
11 listopada nasi reprezentanci uczestniczyli we mszy św. za Ojczyznę w kościele paraﬁalnym w Małej Wsi oraz
w odsłonięciu płyty pamiątkowej upamiętniającej 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W szkole ogłoszono też dwa konkursy:
plastyczny- „Symbole narodowe” dla
klas 0-III i historyczno- literacki „Pamięć i pamiątki” dla klas starszych.
Finałem „Tygodnia dla Niepodległej”
była Wieczornica Patriotyczna – spotkanie poetycko- muzyczne przy świecach
i herbacie, która miała miejsce 16 listopada w naszej szkole. Było to wyjątkowe spotkanie. Przybyło wielu
zaproszonych gości, społeczność lokalna, uczniowie wraz z całymi rodzinami, łącznie ok 200 osób. A wśród nich

gość honorowy- 100-letnia Pani Weronika Jóźwiak- rówieśnica Niepodległej.
Radosny nastrój świętowania udzielił się
wszystkim. Starsi i młodsi wspólnie
śpiewali pieśni patriotyczne, słuchali
wspomnień pani Weroniki i oglądali
żywe lekcje historii przygotowane przez
uczniów naszej szkoły. Był też czas na
poczęstunek, towarzyskie rozmowy oraz
rozstrzygnięcie szkolnych konkursów.
Wszystkie uroczystości, które miały
miejsce w naszej szkole nie mogłyby się
odbyć, gdyby nie zaangażowanie
uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
wsparcie niezawodnych sponsorów
i przyjaciół szkoły. Wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji „Tygodnia
dla Niepodległej w Szkole Podstawowej
w Podgórzu” składamy serdeczne podziękowania.
B.O.

rowo i wesoło. Dzieje się to oczywiście
za sprawą uśmiechniętych przedszkolaków, które 16 listopada zamieniły swoje
przedszkole w zaczarowany las pełen

krasnali i muchomorków. Był to dzień
szczególny dla wszystkich dzieci,
a zwłaszcza dla tych, które we wrześniu
pierwszy raz przekroczyły próg przedszkola. Był to dla nich pierwszy występ
przed tak licznie zgromadzoną publicznością, wśród której była obecna pani
dyrektor Szkoły Podstawowej Iwona
Sobótko oraz rodzice przedszkolaków.
Podczas uroczystości dzieci pomagały
leśnej wróżce posprzątać las. W zamian
za pomoc leśna wróżka zaprosiła
wszystkie dzieci do zamieszkania w leśnej krainie. Dzieci w pięknych strojach
zaprezentowały swoje umiejętności
taneczne i recytatorskie. Tym samym
maluchy zostały oﬁcjalnie przyjęte do
grona przedszkolaków. Występ nagrodzony został gromkimi brawami dumnych rodziców.
E. S.
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym
w Małej Wsi

Przedszkolaki, przedszkolaki
mają miłe buziaki.
Przedszkolaki przedszkolaki
to są mądre dzieciaki”.
itamy! Nowy rok szkolny
2018/19 rozpoczęty! 3 września
serdecznie przywitaliśmy wszystkie
uśmiechnięte dziecięce buźki po wakacjach. Nadszedł czas na wspólną zabawę w przedszkolu. Od samego rana
panował gwar. Niektóre dzieci
z uśmiechem wracały do swoich grup
po wakacyjnej przerwie, dla innych
dzień ten był jednym z najtrudniejszych, ponieważ po raz pierwszy przekroczyły one próg przedszkola.
Chociaż rozstanie było dla niektórych
przedszkolaków i ich rodziców trudne,
dzieci szybko zaaklimatyzowały się
i zadowolone wracały do domów.
Życzymy wszystkim dzieciom radosnych chwil, spędzonych w naszym
przedszkolu. Aby ten nadchodzący rok
był okazją do zdobywania nowych doświadczeń i pierwszych kontaktów
rówieśniczych. Rodzicom życzymy
dużo cierpliwości, satysfakcji i zadowolenia z dokonań swoich dzieci.
„Witajcie w naszej bajce” - dzień
7 września na pewno pozostanie na
bardzo długo w naszej pamięci. Tego
dnia odbyło się uroczyste otwarcie naszego nowego Przedszkola. W uroczystości
uczestniczyło
wielu
zaproszonych gości, których nasze
dzieci swoim występem wprowadziły
w bajkowy świat. Gromkie brawa
i gratulacje ze strony przybyłych były
wspaniałym podziękowaniem za trud
dzieci i wychowawców. Na ręce p.
dyrektor obdarowali przedszkolaków
zabawkami i słodkościami, z czego
malcy bardzo się cieszyły. Następnie
goście zostali zaproszeni na poczęstunek a także zwiedzanie przedszkola.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania za pomoc i udział w uroczystości.
21 września włączyliśmy się z dziećmi
do akcji "Sprzątania Świata", by od
najmłodszych lat uczyć zasad dbania
o środowisko. Najmłodsze dzieci
z chęcią i radością włączyły się do
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akcji. Akcja odbyła się w formie zabawy. Dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją,
by korzystać z jej uroków. Jeśli świat
będzie czysty, wszyscy będziemy
szczęśliwsi.
29 październik - to wyjątkowy dzień
dla dzieci, które po raz pierwszy wystąpiły w nowej roli przedszkolaka.
Najważniejszą częścią uroczystości
była chwila wstąpienia dzieci do społeczności przedszkolnej. Złożyły one
przedszkolne ślubowanie, a pani dyrektor za pomocą zaczarowanego
ołówka dokonała pasowania. Uwieńczeniem ceremonii było otrzymanie
pięknego dyplomu. Należy podkreślić,
że było to pierwsze wystąpienie przedszkolaków, które z wielkim zaangażowaniem zaprezentowały zdobyte
w przedszkolu umiejętności.
9 listopada w naszym przedszkolu
przy
współudziale
nauczycieli
i uczniów z Gimnazjum odbyła się
uroczysta akademia, upamiętniająca
ważną rocznicę w dziejach PolskiOdzyskanie Niepodległości. Dzieci
ze wszystkich grup z dumą prezentowały przypięte biało-czerwone kotyliony. Młodzież przygotowała montaż
słowno-muzyczny. Poprzez wyrecytowane wiersze oraz wyśpiewane pieśni
patriotyczne przypomnieli wszystkim
zebranym historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość
i zniknęła na 123 lata z mapy świata.
O godzinie 11:11 wspólnie odśpiewa-

liśmy cztery zwrotki hymnu Polski.
Był to dzień bardzo uroczysty i szczególny w naszym przedszkolu. Obchody 11 Listopada nauczyły dzieci
szacunku do kraju ojczystego, symboli
narodowych, a także rozwinęły poczucie przynależności narodowej.
„Świetną opinię w kraju – ma dynia
zwyczajna, bo choć nie jest olbrzymia
–to jest nadzwyczajna.”
Dynia to bardzo zdrowe, urodziwe,
wdzięczne i łatwe do współpracy warzywo – przekonały się o tym nasze
przedszkolaki 15 listopada, w czasie
obchodów „Święta Dyni”. Dzień ten
pozwolił nam poznać wielką różnorodność dyń i wzbogacił naszą wiedzę
na ich temat. Wśród dzieci ubranych
na pomarańczowo, a nawet przebranych w dyniowe stroje, można było
poczuć się jak na dyniowej grządce.
Na dzieci w tym dniu czekało wiele atrakcji, konkursów oraz niespodzianek,
m.in. „Dyniowa fotobudka”. Panie kucharki przygotowały dla dzieci pyszne
dyniowe placuszki.
26 listopada po raz kolejny świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia, misia
który jest kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, któremu
można
było
wszystko
powiedzieć i który kojarzy nam się
z beztroskim okresem dzieciństwa.
Z tej okazji dzieci przyniosły z domów
swoje ulubione pluszaki i wspólnie
z naszym gościem – misiem spędziły
miło, wesoło i twórczo cały dzień.
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Cud nocy Wigilijnej.

Nad Betlejem trwała noc
Wszyscy w głębokim śnie byli.
Gwiazdę rozświetliła Boża moc
Żeby się wszyscy obudzili.

Boża siła ich pchała do stajenki
By tam szybko się pojawili.
Na świat Syn Boży przyszedł wielki
Dlatego pasterze do Niego przybyli.
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Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać
zainteresowania
czytelnicze
najmłodszych, dlatego też kontynuujemy współpracę i w piątkowe przedpołudnia odwiedzamy Gminne Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi, gdzie
czekają już na nas z pięknymi bajkami
wyjątkowi goście, osoby powszechnie
znane w środowisku.
Ważną formą zapewniającą przedszkolakom kontakt ze sztuką jest uczestnictwo w spektaklach teatralnych
przygotowywanych przez profesjonalnych aktorów na terenie naszego przedszkola, a także zorganizowane
wycieczki do Teatru Dramatycznego
i Szkoły Muzycznej w Płocku. Zaciekawione dzieci zasiadły wygodnie w fotelach i dały się wciągnąć baśniowej
magii. Przedszkolaki oglądały bajki
z dużym zainteresowaniem. Tego dnia
wróciły do domu z dużą dawką śmiechu

i wspaniałymi wspomnieniami.
Warto także podkreślić, iż nasze przedszkole zawsze jest gotowe do prezentowania się w szerszym środowisku.
Doskonałą do tego okazją jest udział
dzieci w różnych konkursach /ogólnopolskich, międzyprzedszkolnych/, poprzez
które
rozwijają
swoje
zainteresowania i zdolności.
Przed nami przygotowania do świąt
i Jasełek Bożonarodzeniowych, a nasze
dzieci czekają na odwiedziny Mikołaja.
Nadchodzą święta wigilią pachnące,
Święta kolędą brzmiące.
Z tej okazji w imieniu dzieci i pracowników Samorządowego Przedszkola
w Małej Wsi życzymy Najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2019!
E. B.

Pierwsi pokłony mu oddali
Ciesząc się z tego cudu.
Rodzice Jezus mu imię obrali
On Król dla ziemskiego ludu.

Lulaj maleńki Synu Boży
Będziemy Ci śpiewać kołysankę
Żeby Cię piastować jesteśmy skorzy
I wspierać Twą Matkę, Bożą wybrankę.
Lulaj maleńki w wielkim świecie
Chrystus na wieki wieków Król.
Mając Twą miłość, ludzie nie zginiecie!
Tylko kochać się ludziom pozwól.
Jezu Chryste, pozwól!

RyWal

Wesołych Świat oraz Szczęsliwego
Nowego Roku 2019
życzy
Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów w Małej Wsi.

Bal Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

Z

a nami kolejny bal Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.
W. H. Gawareckiego w Małej Wsi.
Tym razem 43 pary bawiły się 17 listopada, w pięknej Sali OSP w Brodach
Dużych. Dj Ciosek nie pozwalał odpocząć nawet na chwilę. Skoczną muzyką porywał do tańca i szalonej
zabawy. Bardzo smaczne potrawy,
przygotowane przez tajemniczego Andrzeja, każdy wspomina do dziś.
Było ich naprawdę dużo i smakowały
wspaniale.
Drodzy rodzice, po raz kolejny poka-

zaliście klasę i zaangażowanie. Przygotowanie sali, pomoc w kuchni, kupione przez Was produkty, praca oraz
gorące serca były widoczne na każdym kroku, a konto Rady Rodziców
wzbogaciło się o ponad trzy
tysiące złotych.
Dziękujemy za wszystko!!!
A lubiących wspaniałą zabawę zapraszamy 2 lutego 2019 r. na bal karnawałowy.
K.C.F.
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Z błyskiem ﬂesza...Gminne Obchody 100-lecia
Odzyskania przez Polske Niepodległości

Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi,
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
Numer osiemnasty opracowała:
Ewa Grzelak
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi

