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XXI Dni Gminy Mała Wieś - piątek
Tradycją jest, że Dni Gminy Mała
Wieś rozpoczynają się piątkowym po-
południem i poświęcone są sesji histo-
rycznej. Każdego roku temat
przewodni jest inny. W 2019 roku ob-
chodzimy wyjątkową rocznicę 80 lat
od wybuchu II Wojny Światowej. 
W całym kraju obchodzone są uro-
czystości upamiętniające tę ważną dla
całego świata datę. Opracowywane są
programy obchodów ogólnopolskich,
regionalnych czy tez lokalnych. My
także postanowiliśmy uczcić tę pa-
miętną datę podczas XXI 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. Spe-
cjalnie na nasze obchody Panie ze Sto-
warzyszenia Kobiet Wiejskich
MALWA w ramach projektu „Polska
Niepodległa” przygotowały wyjąt-
kowy montaż słowno-muzyczny po-
święcony 80 rocznicy wybuchu II
wojny światowej. Stowarzyszenie Ko-
biet Wiejskich MALWA, zaprosiło

również wyjątkowego prelegenta,
Pana Dariusza Umięckiego, który opo-
wiedział o Wrześniu 1939. Tego wie-
czoru nie mogło także zabraknąć
Harcerzy z 64 Artystycznej Drużyny
Harcerskiej „Zośka i Alek” wraz 
z Gromadą Zuchową „Jędrusie” Hufca

ZHP Mazowsze z Małej Wsi i ich
pięknych utworów harcerskich. Każda
uroczystość wymaga szczególnej,
a dzięki ogromnemu zaangażowaniu
wszystkich zebranych piątkowy wie-
czór był wyjątkowy. 

E.G.

XXI Dni Gminy Mała Wieś - sobota
Uliczne Biegi Zdrowia, Burak Rally,
animacje dla dzieci czy też koncerty
muzyczne to już tradycja sobotnich
obchodów Dni Gminy, które cieszą się
dużą popularnością, zarówno u dzieci
jak i dorosłych. Drugi dzień XXI Dni
Gminy Mała Wieś rozpoczął VI Bieg
Terenowy na 5 km dla dorosłych, po
którym odbyły się XXI Uliczne Biegi
Zdrowia dla dzieci i młodzieży z te-
renu Gminy Mała Wieś. Serdecznie
dziękujemy dyrektorom i nauczycie-
lom jednostek oświatowych z terenu
naszej gminy za włączenie się w przy-
gotowania biegów oraz za opiekę nad

dziećmi. Szczególnie dziękujemy nau-
czycielom Szkoły Podstawowej 
w Małej Wsi za profesjonalne ich po-
prowadzenie! Wszyscy biorący udział
w XXI Ulicznym Biegu Zdrowia
otrzymali wspaniałe pakiety startowe
dofinansowane ze środków Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie,
w skład których wchodziły koszulki,
czapki i workoplecaki. Po dotarciu do
mety każdy otrzymał pamiątkowy
medal wręczony przez Wójta Gminy
Mała Wieś Pana Zygmunta Wojna-

rowskiego, a uczestnicy Biegu na 5
km, puchary i dyplomy. Po biegach
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi wraz z Biblioteką Pub-
liczną zaprosiło dzieci do skorzystania
z animacji, takich jak bańki mydlane,
malowanie twarzy, plecenie warkoczy,
formowanie balonów czy wspólnej
gry w koło fortuny. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych przygotowała konkursy profi-
laktyczne, za udział w których można
było otrzymać atrakcyjne nagrody.

DEJW

Harcerze wraz z Gromadą Zuchową

Burak Rally
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O godzinie 16.00 dla dzieci i mło-
dzieży wystąpił Piotr Kwiatkowski
uczestnik programy The Voice of Po-
land, reprezentując specjalnie dobrany
dla nich repertuar. O godzinie 17.30 na
naszym boisku pojawiły się motocykle
oraz samochody zabytkowe i mili-
tarne. Trudno było ich wszystkich zli-
czy…było ich blisko 200! BURAK
RALLY jest niezawodne i jak każdego
roku przyciąga ogromną ilość miłoś-
ników motoryzacji. To już dwadzie-
ścia jeden lat. Oni są z nami od
samego początku. Burak RALLY jest
atrakcją, której zazdroszczą nam 

w całym powiecie. Chcemy serdecznie
podziękować wszystkim, którzy przy-
czynili się do powstania tego wyjątko-
wego zlotu. Szczególnie dziękujemy
Panu Pawłowi Mosakowskiemu, który
przejął na siebie obowiązki jego orga-
nizacji. Paweł Dzięki! Z niecierpliwo-
ścią będziemy czekać na Was w
przyszłym roku. O godzinie 18.30
odbył się koncert Disco Polo zespołu
Caprii, po którym o godzinie 20.15
trzech siłaczy 
z gminy Mała Wieś, zmierzyli się ze
sobą w konkurencji na najsilniejszego
mieszkańca gminy. Jeszcze raz gratu-

lujemy! O godz. 20.30 na naszej sce-
nie pojawił się zespół DEJW, który
rozgrzał naszą publiczność swoimi
największymi przebojami takimi jak
"Dołeczki", "No Chętnie" czy też
"O Pani Ma". Po koncercie rozpoczęła
się zabawa taneczna, którą do bardzo
późnych godzin nocnych poprowadził
zespół LenArt. Przy dźwiękach ich
muzyki, nasze boisko stało się jednym
wielki parkietem do tańca.

E.G.

XXI 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 wspól-
nie z nimi podziękować Panu Bogu za
plony i tegoroczne zbiory. Święto plo-
nów rozpoczęłapolowa msza święta,
którą celebrowali ks. Edward Kuzak
proboszcz parafii w Małej Wsi oraz ks.
Grzegorz Jendrzejewski proboszcz pa-
rafii w Orszymowie, podczas której
poświęcono dożynkowe wieńce,
bochny chleba oraz kosze owoców 
i warzyw. Po uroczystej mszy św. na-
stąpiły oficjalne uroczystości w tym:
koncert Orkiestry Dętej z Rębowa, ob-
rzęd dożynkowy w wykonaniu dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Kobylni-
kach, prezentacja wieńców dożynko-
wych oraz dzielenie chlebem przez
Gospodarzy Gminy, Starostów tego-
rocznych Dożynek oraz Samorządow-
ców. Zaszczytna rolę Gospodarzy
pełnili przedstawiciele naszej Gminy,
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt

Wojnarowski wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Mała Wieś Panem
Andrzejem Pielatem. Starościną tego-
rocznych Dożynek była Pani Justyna
Stobiecka, która wraz z mężem Łuka-
szem prowadzi gospodarstwo rolne 
w miejscowości Zakrzewo Kościelne.
Produkcja roślinna Państwa Stobiec-
kich prowadzona jest na powierzchni
ok 50 ha, głównie uprawiane są zboża,
ziemniaki i kukurydza. Gospodarstwo
jest również dostosowane do prowa-
dzonego drugiego kierunku produkcji,
jakim jest hodowla bydła opasowego. 
Starostą Dożynek był Pan Marek
Ciarka, który wraz z żoną Katarzyną
prowadzi gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ok 80 ha w miejscowości
Brody Duże. Gospodarstwo rolne spe-
cjalizuje się w produkcji roślinnej,
gdzie przeważa uprawa zbóż, rzepaku,
buraka cukrowego i kukurydzy oraz

produkcji zwierzęcej, hodowli bydła
mlecznego. Pan Starosta od 30 lat jest
członkiem Ochotniczej Straży Poża-
rnej w Brodach Dużych, a od ok 8 lat
jej prezesem.Święto plonów to jedno 
z najważniejszych dla rolników wyda-
rzeń w roku, to czas radości i odpo-
czynku. Wójt Gminy Mała Wieś,
podczas symbolicznego 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 szkolnym 2018/2019. Nagroda
ta jest podstawową formą wsparcia
wybitnie uzdolnionych uczniów 
w nauce, sporcie oraz dziedzinach ar-
tystycznych. Nagrody otrzymało 57
osób.Starosta i Starościna Dożynek

Lokalni Twórcy Rękodzieła oraz Lokalni Wystawcy
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Niedzielne obchody Dni Gminy to
również czas podziękowań dla lokal-
nych wystawców biorących udział 
w niedzielnej uroczystości. Zawsze 
z łatwością przychodzi nam podziwia-
nie tego co spotkaliśmy, zobaczyliśmy 
w miejscach położonych daleko od
nas. Często nie zdajemy sobie przy
tym sprawy, że blisko nas, tuż za ro-
giem są również uzdolnione osoby,
których prace są równie piękne i wy-
jątkowe jak te spotkane w dalekich za-
kątkach naszego kraju. Osoby, które
pasjonują się malarstwem, historią czy
tez hodowlą wyjątkowych zwierząt.
Dlatego tez korzystając z wyjątkowej
okazji jaką są Dni Gminy Nasi Gospo-
darze podziękowali Twórcom Ręko-
dzieła Lokalnego oraz Wystawcom za
wspólnie spędzony czas i pogratulo-
wali im ich talentów i wyjątkowych
zainteresowań, wręczając pamiątkowe
dyplomy i drobne upominki. Kolej-
nym punktem programu były koncerty
muzyczne. Jako pierwszy wystąpił dla
nas afrykański zespół 
Bahama- HAKUNA MATATA. Uta-
lentowana grupa muzyczna, która
śpiewa w języku swahili, zulu, walof,

lingala, po francusku, portugalsku, an-
gielsku i nie tylko. Członkowie ze-
społu są jednocześnie tancerzami 
i piosenkarzami mieszkającymi w Pol-
sce. Publiczność z przyjemnością roz-
kołysała się wraz z ich muzyką. Bez
trudu zachęcili wszystkich do wspól-
nego śpiewu i zabawy. Zaraz po nich
wystąpił zespół TRUBADURZY!
"Znamy się tylko z widzenia", "Wyso-
kie płoty tato grodził" czy tez "Przy-
jedź mamo na przysięgę" śpiewali 
z nimi wszyscy. Była to prawdziwa
uczta dla uszu. Po koncertach naszych
Gwiazd do wspólnej zabawy zaprosił
wszystkich DJ BESPRO, zabawa 

trwała aż do 22:00. Koncerty, wyróż-
nienia, i podziękowania nie były oczy-
wiście jedynymi atrakcjami. Każdy
mógł podziwiać piękno przygotowa-
nych wieńców dożynkowych oraz
spróbować tradycyjnych potraw 
z wiejskich stołów. Na odwiedzają-
cych nas gości, czekały również stoły
lokalnego rękodzieła, stoiska jarmar-
kowe, wesołe miasteczko i fotobudka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za-
angażowanym w przygotowania nie-
dzielnej uroczystości. Dziękujemy za
przepiękne wieńce dożynkowe i pysz-
ności na stołach regionalnych. Dzięku-
jemy wszystkim wystawcom
rękodzieła lokalnego i stoisk jarmar-
kowych. Dziękujemy pracownikom
SPZOZ, Strażakom Ochotnikom, Sto-
warzyszeniom i Sołectwom. Szcze-
gólne podziękowania kierujemy 
w stronę naszych darczyńców. Dzię-
kujemy za życzliwość i pomoc za-
równo rzeczową jak i finansową.

E.G.

TRUBADURZY

Bahama - HAKUNA MATATA

Stoisko GKRPA w trakcie XXI Dni Gmimny
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych czynnie
brała udział podczas XXI Dni
Gminy Mała Wieś  w dniu 7 wrześ-
nia 2019 roku. Stoisko profilak-
tyczne odwiedziło wiele osób, w tym
młodzież i dzieci z terenu Gminy
Mała Wieś. Działania Gminnej Ko-
misji nakierowane były na propago-
wanie zdrowego stylu życia, bez
narkotyków i alkoholu. Aby przybli-
żyć problematykę szkodliwości 
alkoholu gminna komisja rozwiązy-
wania problemów alkoholowych 

przygotowała wiele konkursów  
z podziałem na grupy wiekowe.
Każdy  chętny mógł wziąć  udział 
w różnych konkursach profilaktycz-
nych odpowiednio przygotowanych
do  wieku uczestnika. Prawidłowe
odpowiedzi były nagradzane upo-
minkami. Stoisko cieszyło się dużym
zainteresowaniem. 

A.K

Stoisko GKRPA
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Nagrody Wójta dla najlepszych ucznów 2018/2019

Na podstawie Uchwały Nr
202/XXVIII/2017 Rady Gminy Mała
Wieś z dnia 30 sierpnia 2017 r. w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży z tereny Gminy Mała
Wieś oraz Uchwały  Nr 52/VII/2019
Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24
czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia
zasad przyznawania Nagród Wójta
Gminy Mała Wieś najlepsi uczniowie
ze szkół podstawowych  i gimnazjum
zamieszkali na terenie Gminy Mała
Wieś zostali nagrodzeni za  wyniki 
w nauce, osiągnięcia w sporcie oraz 
w dziedzinach artystycznych  w roku  
szkolnym 2018/2019. 
Stało się to podczas XXI Dni Gminy
Mała Wieś. Tego dnia Wójt Gminy
Mała Wieś – Pan Zygmunt Wojnarow-
ski oraz Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś - Pan Andrzej Pielat  wrę-
czyli uroczyście Nagrody Wójta
Gminy Mała Wieś dla uczniów,  któ-
rzy w okresie od 1 września do 31
sierpnia  roku szkolnego 2018/2019
spełnili jeden  z poniższych 
warunków:
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 charakterze 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  nagrodę otrzymało 57 uczniów.
Nagrodę Wójta Gminy Mała Wieś
za  wyniki w nauce, osiągnięcia 
w sporcie oraz w dziedzinach arty-
stycznych otrzymali:
1. Kamińska Zuzanna - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
2. Gaciąk Sebastian- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
3. Bąbała Mateusz- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
4. Marciniak Iga - Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny Na-
kwaskiej w Małej Wsi,
5. Wachaczyk Oliwia - Gimnazjum nr
15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Władysława Jagiełły w Płocku
6. Boszko Oliwier - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
7. Brodalka Patryk- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
8. Cieszewska Michalina Kinga -
Szkoła Podstawowa im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

9. Drajkowska  Magdalena- Niepub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego 
w Orszymowie,
10. Gąsiorowska Julia - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
11. Grzelak Jaśmina - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
12. Kacprzak Weronika - Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Orszymowie,
13. Karłowicz Oliwia - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
14. Kolasa Oliwia- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
15. Kubacki Krystian- Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu,
16. Kuczmarski Kacper - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
17. Majewski Mateusz - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
18. Nowak Patrycja Anna- Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi,
19. Serwiński Karol - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
20. Sosnowska Klaudia - Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Orszymowie.

Laureaci Nagrody Wójta Gminy Mała Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019
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Nagrodę za wyniki w nauce otrzy-
mali:
1. Gawlik Wojciech - Gimnazjum 
z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi, 
2. Grzelak Martyna- Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny Na-
kwaskiej w Małej Wsi,
3. Jeznach Wojciech- Gimnazjum 
z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi,
4. Krzemińska Aleksandra Maria -
Gimnazjum nr 14 im. Władysława Ja-
giełły w Płocku, 
5. Szulc Wiktor - Gimnazjum z Od-
działem Integracyjnym im. Anny Na-
kwaskiej w Małej Wsi
6. Bąkiewicz Małgorzata- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
7. Bąkiewicz Paweł- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
8. Filipiak Mateusz Jan - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
9. Gąsiorowska Natalia - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi
10. Grzelak Karolina- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
11. Grzęda Alicja- Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu,
12. Jaroszewski Damian - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,

13. Jóźwiak Piotr - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
14. Krzemiński Jakub- Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu,
15. Kuźniewska Wiktoria- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
16. Marszałek Patrycja- Szkoła Pod-
stawowa w Podgórzu,
17. Sobocińska Julia Zofia- Szkoła
Podstawowa im. Fryderyka Chopina
w Kobylnikach,
18. Stawiarski Bartłomiej - Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi,
19. Wyrębkowska Wiktoria- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
20. Wyrębkowski Dawid- Szkoła Pod-
stawowa w Podgórzu
21. Zieliński Kacper - Szkoła Podsta-
wowa w Podgórzu
22. Żmuda Bartosz -  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. Adamska Gabriela- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie 
2. Czarnecki Patryk - Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
3. Damaziak Hubert- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
4. Dąbrowska Gabriela- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,

5. Dąbrowska Kamila- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi
6. Gankowski Jakub - Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
7. Głowacka Magdalena - Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
8. Kacprzak Jakub- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
9. Kacprzak Michał-Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
10. Kacprzak Wiktor- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
11. Kłosiński Dawid- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
12. Kowalczyk  Natalia- Szkoła Pod-
stawowa im. Wincentego Hipolita Ga-
wareckiego w Małej Wsi,
13. Pawlak Marta- Szkoła Podsta-
wowa w Dzierżanowie,
14. Pielat Mikołaj- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
15. Wiśniewski Jacek- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi.
Składamy serdeczne gratulacje za-
równo nagrodzonym dzieciom jak 
i ich rodzicom za dotychczasowe
osiągnięcia, a także życzymy dalszych
sukcesów.

K.J

XXII Biesiada Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie
Serdecznie wszystkim dziękujemy za
udział w XXII Biesiadzie Pieśni Pat-
riotycznej w Węgrzynowie. Jest nam
niezmiernie miło, że zechcieli Pań-
stwo razem z nami uczcić tę jakże
ważną dla nas wszystkich Polaków
rocznicę 101 lat od Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę.
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 codzien-
nym trwaniu polskich rodzin. Podczas
XXII Biesiady Pieśni Patriotycznej 
w Węgrzynowie czciliśmy pamięć
tych, którym zawdzięczamy własne

państwo, którym udało się podnieść
kraj z ogromnych zniszczeń II wojny
Światowej, którzy stworzyli nam wa-

runki rozwoju ekonomicznego, gospo-
darczego i cywilizacyjnego.  

XXI Biesiada Pieśni Patriotycznej
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Nasze piątkowe spotkanie rozpoczę-
liśmy od wprowadzenia Sztandaru
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Orszymowie i  wspólnego odśpiewa-
nia Hymnu. Po tej podniosłej chwili
swoje wyjątkowe programy słowno-
muzyczne przedstawili uczniowie 
z Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Orszymowie, uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Dzierżanowie  oraz
panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiej-
skich MALWA. Wszystkie wystąpie-
nia były wyjątkowe, wprowadziły nas
w stan refleksji, zadumy i wzruszenia.   
Tego wieczoru odtworzony został
również film krótkometrażowy
KASZTANKA przygotowany podczas
III Festiwalu Filmów o tematyce his-
torycznej przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Małej Wsi. Nie zabrakło
również wspólnego radosnego śpiewa-
nia polskich pieśni patriotycznych,
które przygotowały dla nas Panie

Anna Sadkowska i Weronika Korze-
niewska. Z całego serca wszystkim
dziękujemy za udział w Biesiadzie,
dziękujemy mieszkańcom, Radnym
Gminy i Dyrektorom Szkół z terenu
Naszej Gminy za przybycie. Dzięku-
jemy dzieciom, młodzieży, nauczycie-
lom i Dyrekcji Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Orszymowie, Szkoły
Podstawowej w Dzierżanowie, Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi oraz 
Paniom z SKW MALWA za atmos-
ferę.  Dziękujemy Pani Ani Sadkow-
skiej i Pani Weronice Korzeniewskiej
za wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych. 
Organizatorami XXII Biesiady
Pieśni Patriotycznej w Węgrzyno-
wie byli: Gminne Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi, Wójt
Gminy Mała Wieś oraz Sołectwo
Węgrzynowo.

E.G.XXI Biesiada Pieśni Patriotycznej

POMÓZ SIĘ OBUDZIĆ - FESTYN DLA BOYS’A

„Pomóż się obudzić” pod takim ha-
słem z inicjatywy druhów z OSP Mała
Wieś zorganizowano festyn dla Ro-
berta Grelocha, druha z OSP Mała
Wieś, który po ciężkim zawale serca
nie wybudził się ze śpiączki farmako-
logicznej. Celem festynu była zbiórka
pieniędzy na leczenie i rehabilitację 
w specjalistycznej klinice, w której
Robert ma większe szanse na szybszy
powrót do zdrowia.
Festyn podzielony był na dwie części-
strażacko-ratowniczą oraz koncer-
tową. Część pierwsza rozpoczęła się
Mszą Św. w Kościele w intencji Ro-
berta, następnie na boisku szkolnym
odbyły się pokazy sprzętu i działań
podczas akcji.
Pokazy ratownictwa zaprezentowali:

Państwowa Straż Pożarna z Płocka,
Zakładowa Straż Pożarna ORLEN,
Zakładowa Straż Pożarna PERN S.A.,
Policja, Pogotowie Ratunkowe,
WOPR, OSP Mała Wieś.
Podczas festynu dodatkowymi atrak-
cjami, którymi mogli się cieszyć
uczestnicy zbiórki były:
• pokazy zabytkowych pojazdów, 
• pokaz zajęć z ultimate frisbee,
• pokaz zumby i fitness,
• loterie fantowe,
• kiełbaski z ogniska,
• kawiarenka z domowymi ciastami,
• Bodzanowskie Pierożanki,
• grochówka wojskowa, 
• cukrowa wata i słodycze,
• pokazy STRONG-MAN,

• harcerski zespół UKUDEMIA.
Druga cześć festynu zorganizowana
była na hali sportowej, w której od-
były się  koncerty znanych i lubianych
gwiazd  muzyki disco polo, pop, reg-
gae takich jak:
• Eratox,
• Piotr Kwiatkowski,
• Dawid Wiśniewski,
• Marco Bocchino,
• Owen. 
Dzięki ofiarności ludzi dobrych serc,
na leczenie Roberta Grelocha udało
się zebrać kwotę 40982,66zł, która
zostanie przekazana rodzinie na lecze-
nie i rehabilitację.

M.J.

Festyn dla Roberta Grelocha
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75 rocznica wybuchu powstania warszawskiego, śmierci
mjr Jana Jaroszka oraz 80 rocznica wybuchu II wojny
światowej – uroczystości patriotyczne w Orszymowie

W niedzielę 25 sierpnia 2019 roku 
w kościele pw. św. Floriana w Orszy-
mowie i na cmentarzu parafialnym od-

były się uroczystości patriotyczne
związane z 75 rocznicą wybuchu po-
wstania warszawskiego, 75 rocznicą
śmierci mjr Jana Jaroszka oraz 80
rocznicą wybuchu II wojny światowej.

We wspólnej modlitwie wzięli udział
towarzysze broni śp. mjr Jana Jaroszka
powstańcy warszawscy ze zgrupowa-
nia ,,Chrobry II” Zofia Czekalska ps.
,,Sosenka” i Janusz Walędzik ps.
,,Czarny” wraz z rodzinami, władze
samorządowe Gminy Mała Wieś  na
czele z Wójtem Gminy Mała Wieś
Zygmuntem Wojnarowskim, komba-
tanci, poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych 

z Dzierżanowa i Orszymowa, harcerze
oraz mieszkańcy Gminy Mała Wieś.
Uroczystą msze świętą poprzedził
montaż słowno-muzyczny przygoto-
wany przez uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Dzierżanowie. Po
zakończeniu mszy świętej wszyscy
zebrani udali się na cmentarz para-
fialny, gdzie złożyli kwiaty na grobie
mjr Jana Jaroszka.

J.N

Uroczystości na cmentarzu parafialnym w Orszymowie

Uroczystości w Kościele 
pw. św. Floriana w Orszymowie

W dniu 11 października 2019 roku
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski, Zastępca Skarbnika
Gminy Dorota Serwińska oraz Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik podpisali umowę 
o udzielenie dotacji ze środków finan-
sowych budżetu Województwa Mazo-
wieckiego na realizację
przedsięwzięcia pod nazwą: „Utwo-
rzenie nowej pracowni informatycz-

nej w Szkole Podstawowej w Podgó-
rzu”. Gmina otrzymała dotację 
w kwocie 47.500 zł. Dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu w Szkole Pod-
stawowej w Podgórzu powstanie
pracownia informatyczno - językowa
z 16 stanowiskami dla uczniów. Jej
nowoczesność i funkcjonalność ułatwi
oraz urozmaici zdobywanie wiedzy. 

K.A.

Podpisanie umowy o udzielenie dotacji
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MIAS – zastrzyk gotówki dla sołectw
Gmina Mała Wieś otrzymała dofinansowanie w kwocie 
50 tys. zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-
zacji Sołectw MAZOWSZE 2019”na realizację zadań 
w pięciu sołectwach tj. Chylin, Dzierżanowo, Nakwasin,
Orszymowo i Węgrzynowo. 
Całkowity koszt zrealizowanych zadań wyniósł 132.577,52
zł. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców poszczególnych
sołectw oraz pracowników urzędu gminy zrealizowano
pięć najpotrzebniejszych zadań:
W ramach realizacji zadania pn. „Zakup wyposażenia dla
świetlicy środowiskowej w Chylinie” zakupiono: telewi-
zor, fotel biurowy gamingowy, siedem stolików kompute-
rowych, dziesięć krzeseł, cztery zestawy komputerowe
składające się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury,
myszy i głośników, sześć rowerów, jednoelementowy ze-
staw muzyczny, odkurzacz oraz stoliki szkolne.  
W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia dla świetlicy
wiejskiej w Dzierżanowie” zakupiono: krzesła, pokrowce
na krzesła i stoły, szklanki do napojów, filiżanki, meble ku-
chenne, grzejniki naścienne, stół, kuchnię gazowo-elek-
tryczną, okap, kuchnię mikrofalową, warnik, lodówkę,
garnki, chochle, czajnik elektryczny, patelnie, półmiski,
sztućce, serwis obiadowy, noże.
W ramach zadania „Remont świetlicy wiejskiej mieszczą-
cej się w budynku komunalnym w Nakwasinie” wyko-
nano następujący zakres robót budowlanych: wykonano
instalację elektryczną, instalację hydrauliczną, ściankę
działową oraz sufit podwieszany ocieplony wełną mine-
ralną, zdemontowano drzwi oraz zamurowano otwór

drzwiowy.
W ramach realizacji zadania pn. „Budowa Świetlicy wiej-
skiej w Orszymowie - zakup, dostawa i montaż okien 
i drzwi” zamontowano bramę rozwierną dwuskrzydłową,
drzwi zewnętrzne oraz okna.
W ramach zadania pn. „Zakup wyposażenia dla świetlicy
wiejskiej w Węgrzynowie” zakupiono: klimatyzator typu
split, kuchnię gazowo-elektryczną, zmiękczacz automa-
tyczny, zmywarkę, frytkownicę, szafę chłodniczą, ku-
chenkę mikrofalową, warnik do wody oraz podstawę do
zmywarki.

K.A.

Inwestycje zrealizowane w ramach MIAS 2019

Stołówka w Szkole Podstawowej w Małej Wsi

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020 w Szkole
Podstawowej im. Wincentego Hipolita Gawareckiego uru-
chomiono stołówkę szkolną. Każdy rodzic dla swojego
dziecka ma możliwość zakupić dwudaniowy obiad. Zupa
podawana jest w wazach, bez ograniczenia ilości, następnie
porcjowane drugie danie. Dzieci spożywają posiłek w kom-
fortowych i bezpiecznych warunkach.  Stołówce szkolnej
zapewniono nowy wystrój i kolorowe wyposażenie. Obec-
nie posiłek spożywa ok. 160 dzieci ze wszystkich klas. 
Należy pamiętać, że to co jemy decyduje o fizycznym, jak

i psychicznym zdrowiu człowieka, wpływa na relacje spo-
łeczne. Ważne jest aby zwracać szczególną uwagę na od-
powiednie żywienie dzieci, gdyż jedzenie jest źródłem
substancji niezbędnych do prawidłowego wzrostu wszyst-
kich układów i narządów, ma wpływ na samopoczucie, za-
chowanie dziecka, czy jego zdolność do nauki. 
Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej im. Win-
centego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi z przeznacze-
niem  na stołówkę szkolną wraz z nowym wyposażeniem
została w całości sfinansowana ze środków własnych
Gminy Mała Wieś. 

K.J.

Stołówka w Szkole Podstawowej w Małej Wsi

str.10

gazetka grudzień 2019_biuletyn  29.11.2019  18:45  Strona 10



Utworzenie Dziennego Domu Senior+ w Małej Wsi

Przebudowa drogi Węgrzynowo – Stare Arciszewo

str. 11

W budynku zajmowanym jeszcze do
niedawna przez Samorządowe Przed-
szkole z Oddziałem Integracyjnym 
w Małej Wsi prowadzone są prace ad-
aptacyjne polegające na dostosowaniu
go dla potrzeb nowego Dziennego
Domu Senior+ w Małej Wsi. Zakoń-
czone zostały roboty budowlane obej-
m u j ą c e : p r z e o r g a n i z o w a n i e
pomieszczeń, tynkowanie i malowanie

ścian, wykonanie nowych łazienek,
ułożenie paneli podłogowych i gresu,
wykonanie nowej instalacji elektrycz-
nej, wykonanie nowej instalacji
wodno-kanalizacyjnej, termomoderni-
zacji budynku oraz wykonanie chod-
nika i parkingu. Obecnie trwają
procedury związane z uzyskaniem
przez gminę stosownego pozwolenia
na użytkowanie oraz zakup wyposaże-

nia na potrzeby nowotworzonej pla-
cówki. Gmina Mała Wieś otrzymała
dofinansowanie zadania z Urzędu
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie w ramach Programu
Wieloletniego „Senior+ na lata
2015-2020 Edycja 2019” w wysoko-
ści 300.000,00 zł.

E.K.

Przebudowa drogi gminnej Nr
290820W Węgrzynowo – Arciszewo
Stare. W ramach realizacji zadania
wykonano nawierzchnię mineralno-bi-
tumiczną na o odcinku około 1 km
szerokości 4,5 m, obustronne pobocza
oraz oczyszczono rowy z namułu.
Gmina Mała Wieś otrzymała na reali-
zację zadania dotacja ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego
w zakresie budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w wysokości 85.000,00 zł.

E.K.

Droga gminna w Starym Arciszewie

Dzienny Dom Senior+ w Małej Wsi
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Aktywna Tablica w trzech szkołach
W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Hipo-
lita Gawareckiego w Małej Wsi,
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
oraz Szkoła Podstawowa w Dzierża-
nowie przystąpiły do projektu w ra-
mach Rządowego programu
rozwijania szkolnej instrasfruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczy-
cieli w zakresie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych na lata
2017-2019- ,,Aktywna  tablica”. 
Każda ze szkół w ramach dotacji celo-
wej otrzymała 14.000,00 zł, przy

udziale środków gminy wynoszącym
3.500,00 zł. 
W ramach programu zakupiono inte-
raktywne monitory dotykowe, w które
wyposażono sale lekcyjne. Zakupione
w ramach w/w programu pomoce dy-
daktyczne wykorzystywane są przede
wszystkim w toku realizacji podstawy
programowej w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej i przedmiotów: język
polski, historia, wiedza o społeczeń-
stwie, języki obce. Urządzenia te są
nowoczesnym środkiem dydaktycz-
nym, który umożliwia efektywną pre-

zentacje treści edukacyjnych, sprzy-
jają kształceniu dzieci w zakresie tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnej
oraz motywują uczniów do większej
aktywności w czasie zajęć. Zajęcia 
z wykorzystaniem tablicy stają się dy-
namiczniejsze i ciekawsze.

K.J.

Porady na odpady
Nawet jeśli nie segregujesz odpadów
możesz przyczynić się do zmniejsza-
nia ich uciążliwości dla środowiska!
Przeczytaj kilka naszych rad, które po-
zwolą Ci zwiększyć swoją świado-
mość na temat prawidłowego
postępowania z odpadami:
- odkręcaj plastikowe butelki i zgniataj
je,
- odkręcaj metalowe nakrętki ze słoi-
ków i butelek i wrzucaj je oddzielnie
do kosza,
- zrywaj etykiety z butelek plastiko-
wych,
- opróżniaj opakowania z jedzenia
(wylej zepsute mleko z butelki, wy-
rzuć spleśniały dżem ze słoika)
- opłucz delikatnie opakowania z re-
sztek jedzenia

- oddzielaj odpady od siebie (nie wrzu-
caj do pojemnika połączonych rodza-
jów odpadów np. papierowej torebki
owiniętej w plastikową),
- na zakupy zabieraj ze sobą torby wie-

lokrotnego użytku,
- starą odzież oddaj komuś potrzebu-
jącemu lub przeznacz na czyściwo do
warsztatu.
Zaawansowane technologiczne linie
sortownicze  pozwala odzyskiwać su-
rowce wtórne również z odpadów
zmieszanych. Dzięki tym zabiegom
możemy odzyskać więcej papieru,
plastiku czy szkła, a ich jakość będzie
znacznie lepsza.
Segreguj odpady - to się opłaca
Tobie i przyszłym pokoleniom!
Jeśli tylko masz chęć i możliwość se-
gregowania odpadów - nie wahaj się,
zrób to! Zysk jest nie tylko finansowy,
ale przede wszystkim środowiskowy.

M.W.

System SMS
Urząd Gminy Mała Wieś informuje, że
rozpoczyna działalność nowy Gminny
System Powiadamiania SMS. Jeśli
chcą Państwo otrzymywać drogą
SMS-ową informacje i komunikaty
dotyczące tego, co dzieje się w Gminie
Mała Wieś, zapraszamy do rejestrowa-
nia swoich numerów telefonów.
Rejestracji dokonujemy na stronie
Urzędu Gminy www.malawies.pl
(prawy górny róg – SYSTEM PO-
WIADAMIANIA SMS). Wystarczy
podać nr tel. komórkowego i wskazać
nazwę sołectwa.
Zakres informacji przekazywanych

drogą SMS:
-ostrzeżenia meteorologiczne, zagro-
żenia i sytuacje kryzysowe,
-zakłócenia w dostawie mediów: prąd,
woda (informacje będą przekazywane
do mieszkańców wyłącznie po otrzy-
maniu takich informacji od dostaw-
ców mediów),
-szkolenia, kursy dla mieszkańców,
rolników,
-imprezy kulturalne, sportowe,
-bezpłatne badania lekarskie, pro-
gramy zdrowotne,
-informacje o konsultacjach społecz-
nych,

-powiadomienia dotyczące projektów
unijnych.
Zapraszamy do rejestracji!

R.P.
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500+ nowelizacja

Program „Rodzina 500+” to 500 zł
miesięcznie na każde dziecko w rodzi-
nie  do ukończenia 18 r. życia, bez kry-
terium dochodowego. To nawet 6000
zł netto rocznego wsparcia na
dziecko.
Kto otrzyma świadczenie?
Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje przede wszystkim matce lub ojcu
dziecka, opiekunowi faktycznemu
dziecka (czyli osobie faktycznie opie-
kującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu opiekuńczego o
przysposobienie dziecka), opiekun
prawny dziecka oraz – w określonych,
nielicznych przypadkach – dyrektor
domu pomocy społecznej.
Jak otrzymać świadczenie?
Wystarczy złożyć wniosek przez inter-
net lub w gminie. Świadczenie zosta-
nie przekazane bezpośrednio na konto
wskazane przez rodzica lub gotówką –
w inny sposób wypłaty przewidziany

w danej gminie.
Na jaki okres zostanie przyznane
świadczenie wychowawcze?
Nowelizacja ustawy o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci wy-
dłuża do 31 maja 2021 roku pierwszy
okres na jaki zostanie przyznane
świadczenie wychowawcze na no-
wych zasadach. Oznacza to, że rodzice
nie będą składać ponownie wniosków
o świadczenie wychowawcze w 2020
roku.
Od 2021 wniosek trzeba będzie skła-
dać co roku w miejscu zamieszkania.
Można to zrobić przez internet, za po-
średnictwem poczty lub w gminie. 
E-wniosek o świadczenie wychowaw-
cze będzie można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE
ZUS, oraz poprzez bankowość elek-
troniczną.
Ważne !!
Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świad-
czenia wychowawczego nie wymaga
wydawania i doręczania decyzji admi-
nistracyjnej. Rodzic wnioskujący 
o świadczenie wychowawcze
otrzyma, na adres e-mail, informację 
o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie

poda we wniosku adresu poczty elek-
tronicznej, taką informację będzie
mógł odebrać osobiście. Nieodebranie
informacji nie będzie miało żadnego
wpływu na wypłatę przyznanego
świadczenia wychowawczego.
Natomiast odmowa przyznania świad-
czenia wychowawczego, uchylenie
lub zmiana tego prawa, a także roz-
strzygnięcia w sprawie nienależnie 
pobranego świadczenia wychowaw-
czego, nadal będą następowały w for-
mie decyzji administracyjnej.
Do Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Małej Wsi, jako jednostki
realizującej w Gminie Mała Wieś
świadczenia wychowawcze od dnia 
1 lipca 2019 r. wpłynęło 639 wnio-
sków w tym 183 wnioski za pomocą
systemów teleinformatycznych. Śred-
nia miesięczna kwota wypłacanych
świadczeń wychowawczych w Gminie
Mała Wieś od 1 lipca wynosi 478
380,00 zł. Wynika z tego, że ze świad-
czenia wychowawczego po noweliza-
cji ustawy korzysta średnio 957 dzieci
do 18 roku życia.

P.K.

Kraszewski - Komputery dla bibliotek 2019
Drodzy czytelnicy Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Małej Wsi! Infor-
mujemy, że uruchomiliśmy nowe
stanowiska komputerowe w Naszej
Bibliotece. Stanowiska te zostały wy-
posażone w nowe laptopy. Wszystkie

komputery mają dostęp do internetu 
i pełnego pakietu office. Jesteśmy
pewni, że ten dodatkowy sprzęt elek-
troniczny poprawi jakość usług świad-
czonych przez naszą bibliotekę.
Biblioteka to najlepsze miejsce, żeby
w ciszy i spokoju posiedzieć nad
swoja pracą naukową, odrobić lekcje
czy tez wyszukać ciekawych informa-
cji w internecie. Oczywiście w każdej
sprawie służymy pomocą!
Rozwój elektroniczny w naszej Bib-
liotece to efekt otrzymanego dofinan-
sowania z Instytutu Książki w ramach
programu "Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2019". W ramach w/w
programu zakupiliśmy nowe kompu-
tery, oprogramowania i komputerowe
urządzenia peryferyjne to łącznej kwo-
cie 15.220,00 zł. Kwota dofinanso-
wania 12.910,00 zł oraz 2.310,00 zł
finansowy wkład własny.

W ramach naboru złożone zostały 883
wnioski, a 113 otrzymały dofinanso-
wanie! Więc jest to dla nas mały suk-
ces z którego ogromnie się cieszymy.

E.G.

Nowe komputery w bibliotece

Nowe komputery w bibliotece
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Narodowe Czytanie 2019

7 września 2019 roku z udziałem Pary
Prezydenckiej w Ogrodzie Saskim 
w Warszawie odbyła się 8 edycja ogól-
nopolskiej akcji Narodowego Czyta-
nia, której celem było nie tylko
promowanie czytelnictwa, ale też
wzmocnienie poczucia tożsamości na-
rodowej poprzez czytanie najwybit-
niejszych dzieł literatury polskiej.
Akcja Narodowe Czytanie organizo-
wana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku 
w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Aleksandra Fredry, a podczas na-
stępnych edycji przeczytano kolejno:
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza,
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza, „Wesele” Sta-
nisława Wyspiańskiego oraz "Przed-
wiośnie" Stefana Żeromskiego. 
Po raz kolejny do akcji Narodowego
Czytania włączyło się również
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi. 12 września o godzinie
10.00 odczytaliśmy kolejno wybrane
lektury Narodowego Czytania 2019,
którymi zgodnie z decyzją pary prezy-
denckiej zostały: "Dobra pani" Elizy
Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnic-
kiej, "Katarynka" Bolesława Prusa,
"Mój ojciec wstępuje do strażaków"
(ze zbioru "Sanatorium pod Klep-
sydrą") Brunona Schulza, "Orka" Wła-
dysława Stanisława Reymonta,
"Rozdziobią nas kruki, wrony..." Ste-
fana Żeromskiego, "Sachem" Henryka
Sienkiewicza oraz "Sawa" (z cyklu
"Pamiątki Soplicy") Henryka Rzewu-
skiego.

"Jest to wybór tekstów, których wspól-
nym mianownikiem jest polskość 
w połączeniu z treściami uniwersal-
nymi, refleksją nad człowiekiem i spo-
łeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie 
w parze z mistrzostwem stylu i pla-
stycznością, która pozostawia w umy-
słach czytelników niezapomniane
wrażenia. (…). Dziś teksty te nie stra-
ciły nic ze swej aktualności. Uczą nas,
że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością, że nie
wolno nam stracić wrażliwości na
ludzką krzywdę ani zapomnieć o na-
szej historii" – napisał w specjalnym
liście Prezydent RP Andrzej Duda,
który odczytała na rozpoczęcie Dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury 
MultiOsada Ewa Grzelak. 
Naszymi tegorocznymi lektorami byli:
Sekretarz Gminy Mała Wieś Pani Jad-
wiga Nowatkiewicz, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Dzierżanowie Pani
Elżbieta Witkowska, nauczyciel je-
zyka polskiego z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Orszymowie
Pani Irena Gruszczyńska, Dyrektor
Samorządowego Przedszkola w Małej

Wsi Pani Alicja Białecka, Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Małej Wsi
Pani Kalina Cybulska-Filińska oraz
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Podgórzu Pani Iwona Sobótko.
W podziękowaniu za wspólnie spę-
dzony czas, wszyscy zaproszeni go-
ście otrzymali w prezencie od
Gminnego Centrum Kultury MultiO-
sada książkę opatrzoną okoliczno-
ściową pieczęcią Narodowego
Czytania, którą otrzymaliśmy z Kan-
celarii Prezydenta RP. 
Dziękujemy wszystkim, którzy byli 
z nami, dziękujemy uczniom Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi oraz ich
nauczycielom za przybycie i aktywny
udział. Dziękujemy naszym lektorom,
którzy przyjęli zaproszenie i wspólnie
z nami włączyli się w tę wyjątkową
akcję. Serdecznie podziękowania kie-
rujemy również w stronę Pani Ani
Kurpiewskiej ze Starych Święcic,
która przygotowała dla nas tort z sym-
bolami Narodowego Czytania. Dzię-
kujemy Aniu!

E.G

Lektorzy 8 edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania

Narodowe Czytanie w GCK MultiOsada
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Spotkanie Autorskie z Martą FOX
26 września w Gminnym Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi od-
było się spotkanie autorskie z powie-
ściopisarką młodzieżowych
bestselerów Martą Fox. Jej książki od
kilku lat znajdują się na pierwszym
miejscu w rankingach czytelniczych. 
Marta Fox – poetka, powieściopisarka,
eseistka. Wydała ponad 40 książek.
Przez krytykę została nazwana obja-
wieniem polskiej powieści młodzieżo-
wej. Jej pisarstwo skupione jest wokół
zagadnień, które wymagają rewizji
postawy życiowej, podjęcia odpowie-
dzialności za własne decyzje. Powie-
ści Marty Fox charakteryzują się
głębią psychologiczną i świetnie
przedstawiają obyczajowość polskiej
szkoły oraz mentalność młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież
ze Szkoły Podstawowej w Dzierżano-

wie i Podgórzu oraz młodzież z Nie-
publicznej Szkoły Podstawowej w Or-
szymowie. Dziękujemy dyrektorom 
i nauczycielom za współpracę 

i przyjęcie naszego zaproszenia do
udziału w spotkaniu. 

E.G.

Spotkanie autorskie z Martą Fox
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Samorządowe Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym 
w Małej Wsi

Za nami już kilka miesięcy nowego
roku szkolnego 2019/2020. Dla nie-
których z nas to kolejny rok, kolejne
wyzwanie, kolejne uroczystości przed-
szkolne: Gwiazdka, Nowy Rok 
i zanim się obejrzymy Wielkanoc,
wiosna i koniec roku. Jednak jak pisze
w swoim wierszu Wisława Szym-
borska: „Nic dwa razy się nie zdarza”.
Każdy rok, choć wypełniony tymi sa-
mymi tradycjami i rytuałami, jest inny.
Spotykamy innych ludzi na swojej
drodze, mamy co roku nowe dzieci.
Wykorzystujemy nowe wiadomości
zdobyte na kursach, warsztatach 
i szkoleniach. Staramy się aby efek-
tywność pracy była jak najwyższa, 
a dzieci jak najlepiej przygotowane
były do rozpoczęcia edukacji 
w szkole. Zwracamy szczególną
uwagę na nowe dzieci. Proces adapta-
cyjny jest dla nas bardzo ważny. Do-
kładamy wszelkich starań, aby dzieci
stawały się samodzielne i nabywały
umiejętności społeczne. Oczywiście
nie byłoby to możliwe bez współpracy 
z Rodzicami. Bo tylko wspólnym wy-
siłkiem można osiągnąć najlepsze
efekty założonych celów. Niech
wszystkim nam przyświęca jeden cel:
dobro i rozwój dzieci. Nie zapomi-
najmy o tym – jesteśmy tu dla naszych
najmłodszych!
Policjant  w naszym przedszkolu
Już od wielu lat nasze przedszkole
współpracuje z Posterunkiem Policji 
w Wyszogrodzie i zawsze bardzo ceni
sobie obecność umundurowanych
funkcjonariuszy. Spotkania z policjan-
tem są stałym punktem wydarzeń 
w kalendarzu imprez przedszkolnych.
Tematem spotkania było szeroko po-
jęte bezpieczeństwo. Panowie przypo-
mnieli dzieciom o zasadach ruchu
drogowego, wytłumaczyli, jak postę-
pować w kontaktach z obcymi ludźmi,
jak dbać o bezpieczeństwo własne i in-
nych oraz do kogo zwracać się 
o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci
z dużym zainteresowaniem słuchały
rad i wskazówek zaproszonych gości.
Akcja Sprzątanie Świata
Dnia 20.09.2019 r. nasze przedszko-
laki wzięły aktywny udział w „Ogól-

nopolskiej Akcji Sprzątania Świata”.
Dzieci zaopatrzone w rękawiczki 
i worki na śmieci wyruszyły by po-
sprzątać najbliższą okolicę. Wszystkie
dzieci bardzo się zaangażowały 
w pomoc Naszej Planecie - Ziemi 
i uważnie obserwowały okolicę zbie-
rając znalezione śmieci. Po powrocie
czekała na nich niespodzianka.
Dzień Przedszkolaka
20 września dzieci z grupy „Krasnale”
i „Misie” w ramach obchodów Dnia
Przedszkolaka oraz powitania jesieni
uczestniczyły we wspólnych zaba-
wach i konkursach na terenie przed-
szkola. Miały także możliwość
zapoznania się z podstawowymi zasa-
dami udzielania pierwszej pomocy.
Jednak największą atrakcją była
wspólnie spędzona „Noc w przed-
szkolu” pod opieką swoich pań.
Wspólne nocowanie było doskonałą
okazją do integracji dzieci oraz wy-
kształcenia u nich samodzielności, od-
powiedzialności i radzenia sobie 
w różnych sytuacjach, często nieprze-
widywalnych. Warto dodać, że dla nie-
których dzieci była to pierwsza noc
spędzona poza domem.
Teatr w przedszkolu
15 października do naszego przed-
szkola zawitali aktorzy Teatru Psikus
z Łodzi z przedstawieniem pt. „Baj-
kowa karuzela z lalkami”. Dzieci z za-
partym tchem śledziły postać
„Kartoflanego stwora”, który zakradał
się do znanych baśni, by wcielić się 
w tytułowe role; „Brzydkiego ka-
czątka”, „Czerwonego Kapturka”, czy
też „Calineczki”. Przedstawienie
skończyło się morałem: „Jak Kuba
Bogu, tak Bóg Kubie.”

Piosenka i śpiew stanowią podsta-
wową formę umuzykalnienia młodego
człowieka. Nauka piosenek pozwala
rozwijać pamięć i uczy logicznego
myślenia. Wzruszenia wywołane
przez muzykę kształtują postawy mo-
ralne dziecka i jego pogląd na istotne
wartości, ważne w kontaktach nie
tylko z rówieśnikami, ale także z oso-
bami dorosłymi. Wspólna zabawa 
z muzyką i piosenką pozwala na two-
rzenie interakcji społecznych, zbliża
do siebie osoby uczestniczące w zaba-
wie, uczy dzieci współpracy z innymi,
zdyscyplinowania i odpowiedzialności
nie tylko za siebie, ale również całą
grupę. Dlatego też rokrocznie odby-
wają się w naszym przedszkolu kon-
kursy piosenki, na które zapraszamy
zaprzyjaźnione przedszkola. 22 paź-
dziernika zorganizowaliśmy konkurs
pod hasłem: „Zaśpiewajmy na je-
sienną nutkę”. Wspólną zabawę roz-
począł występ 6-latków z grupy
„Krasnale”, którzy przygotowali
przedstawienie pt. „Pomocnicy pani
jesieni”. Następnie zaproszeni goście
zaprezentowali się wokalnie. Wszyscy
artyści pięknie zaśpiewali piosenki 
o tematyce jesiennej, za co zostali na-
grodzeni gromkimi brawami. Każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dy-
plom oraz drobny upominek.
Pasowanie na przedszkolaka to
nasza tradycja. To szczególny dzień
dla dzieci, które we wrześniu po raz
pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola. Dla przedszkolaków było to
wielkie przeżycie, a dla rodziców
powód do dumy i zadowolenia ze
swoich pociech.

Pasowanie na przedszkolaka
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Święto dyni
Dnia 30 października w naszym
przedszkolu królowała DYNIA.
Wśród dzieci ubranych na pomarań-

czowo, a nawet przebranych w dy-
niowe stroje, można było poczuć się
jak na dyniowej grządce. Dyniowe de-
koracje i smakołyki pozwoliły odkryć
wiele zalet tego niedocenionego wa-
rzywa. Nie zabrakło również zawo-
dów i konkurencji, z którymi dzieci
bardzo dobrze sobie poradziły. Święto
dyni pozwoliło na wspaniałą wspólną
zabawę wszystkich przedszkolaków.

Jesień to bardzo piękna i kolorowa
pora roku, stwarzająca mnóstwo
okazji do udziału naszych przedszko-
laków w konkursach plastycznych 
i recytatorskich, poprzez które rozwi-
jają swoje zainteresowania i zdolności,
a także promują przedszkole w środo-
wisku lokalnym.
Nasze przedszkole włączyło się 
w akcję Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „Szkoła pamięta”. Tuż
przed 1 listopada dzieci odwiedziły
groby i miejsca pamięci. Składając
kwiaty i zapalając znicze oddały hołd
tym, którzy polegli w obronie naszej
ojczyzny.
Wszyscy chcemy, by nasze dzieci były
mądre, wrażliwe, a przede wszystkim
szczęśliwe. Badania naukowe potwier-
dzają, że głośne czytanie dziecku jest
najlepszym sposobem na jego po-
myślną przyszłość. Dzięki książce
dziecko rozwija swój język i wyobraź-
nię, wzbogaca słownictwo, uczy się
umiejętności mówienia i słuchania,
kształtuje swoją wrażliwość moralną,

doskonali pamięć, a także zaspakaja
swoją ciekawość poznawczą oraz po-
trzeby emocjonalne. „Książka przy-
jacielem dziecka”- pod takim hasłem
kontynuujemy realizację programy
czytelniczego, współpracujemy
z paniami z MultiOsady i Biblioteki,
które zapraszają nas na piątkowe czy-
tania i spotkania z różnymi osobami ze
środowiska lokalnego. Bo wiek przed-
szkolny jest doskonałym czasem na
rozbudzanie zainteresowań czytelni-
czych.

E.B

Święto dyni 

Akcja “Szkoła Pamięta”

Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
Konkurs #OSEWyzwanie. We
wrześniu br. rozstrzygnięty został
Ogólnopolski  Konkurs #OSEWyzwa-
nie organizowany przez  Ogólnopol-
ską Sieć Edukacyjną  pod patronatem
Ministerstwa Cyfryzacji. Wzięło 
w nim udział  1606 szkół z całej Pol-
ski, w tym Szkoła Podstawowa im. 
W. H. Gawareckiego w Małej Wsi.  
Z radością dzielimy się dobrą nowiną,
gdyż nasza szkoła znalazła się w gru-
pie laureatów (5 szkół z powiatu płoc-
kiego). Komisja Konkursowa
zdecydowała o przyznaniu 764 nagród
- mobilnych pracowni multimedial-
nych (16 laptopów umieszczonych 
w przenośnej szafie z punktem dostę-
powym do internetu). Dzięki nim
szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe
lekcje, a uczniowie będą korzystać 
z internetowych zasobów edukacyj-
nych. Udział w konkursie mogły
wziąć szkoły z miejscowości liczą-
cych do 50 tysięcy mieszkańców. Ko-
lejne warunki, które należało spełnić,
to zgłoszenie się szkoły do projektu
OSE i programu mLegitymacja
szkolna. Dodatkowo szkoła mogła
przysłać przygotowaną specjalnie na

konkurs pracę plastyczną pt. „Smart
szkoła”. Szansę na wygraną zwięk-
szała również deklaracja zgłoszenia
się szkoły do programów OSE Hero
oraz CodeWeek. Nagrody przyznane
w konkursie #OSEWyzwanie będą
przekazywane do szkół w bieżącym
roku szkolnym 2019/20. Wyposażenie
w postaci nowego sprzętu komputero-
wego podniesie kompetencje cyfrowe
naszych uczniów zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i umożliwi wspoma-
ganie procesu kształcenia 
w szkole. Urozmaici także zajęcia do-
datkowe.

„Działamy z imPETem My, Działaj-
cie także i Wy”. W ramach kampanii
„Działaj z imPETem!”, zainicjowanej
przez Nestlé Polska S.A. Oddział Nes-
tlé Waters wraz z trzema innymi wio-
dącymi producentami wody i napojów
w butelkach PET, odbył się ogólnopol-
ski konkurs dla szkół podstawowych,

w którym nasza placówka wzięła
udział.  Zadaniem było wykonanie
plakatu zachęcającego do segregacji
butelek PET. Cel akcji to edukacja 
w zakresie prawidłowej segregacji od-
padów, z naciskiem na butelki PET.
Patronat honorowy nad konkursem
objął Podsekretarz Stanu w Minister-
stwie Środowiska oraz Rzecznik Praw
Dziecka Marek Michalak. Szkoła Pod-
stawowa im. W. H. Gawareckiego 
w Małej Wsi w kategorii klasy 7 - 8
zajęła I miejsce (została wyróżniona
praca Natalii Kowalczyk). Pozyska-
liśmy tablicę multimedialną, zestaw
eko-upominków dla uczniów oraz pa-
miątkowy dyplom. Placówki, które
zgłosiły swój udział, otrzymały mate-
riały edukacyjne (m.in. scenariusze
zajęć, karty pracy, gry oraz prezenta-
cje) opracowane przez metodyków 
i ekspertów z zakresu ochrony środo-
wiska. Dzięki temu uczniowie mogli
uczestniczyć w tematycznych zaję-
ciach, podczas których dowiedzieli
się, jak i dlaczego warto segregować
odpady. Zdobyta wiedza pomogła im
w wykonaniu zadania konkursowego.
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Akcja „Szkoła pamięta”. 25 paź-
dziernika, w ostatni piątek przed świę-
tem Wszystkich Świętych, gdy
wspominamy naszych zmarłych i spo-
tykamy się nad ich grobami, wzię-
liśmy udział w ogłoszonej przez MEN
ogólnopolskiej akcji "Szkoła pa-
mięta". W tym szczególnym roku 
w 80. rocznicę wybuchu II wojny
światowej zatrzymaliśmy się na
chwilę myślami przy tych, którzy nie
przeżyli tej dziejowej katastrofy.
Warto było zapalić symboliczne świa-
tełko lub choćby przystanąć na mod-
litwę nad tymi mogiłami podczas
odwiedzin na cmentarzach. Szkolni
wolontariusze przeprowadzili zbiórkę
zniczy i odwiedzili miejsca pamięci 
w Zakrzewie, Orszymowie, Starych
Gałkach i Małej Wsi. Znicze zapło-
nęły na grobach harcerzy, żołnierzy,
naszego patrona – Wincentego Hipo-
lita Gawareckiego oraz zmarłych nau-
czycieli.

„Starsza Pani Cukrownia”.
Od kilku miesięcy w Szkole Podsta-
wowej w Małej Wsi w ramach tego-
rocznej edycji programu „Działaj
Lokalnie” realizowany był projekt
przywracający pamięć o ponad stulet-
nim zakładzie pracy, obecnie już nie-
czynnym i poddanym rozbiórce. Wiele
przedmiotów, pamiątek po Cukrowni
Mała Wieś trafiało w poprzednich la-
tach do szkoły za pośrednictwem
uczniów i dorosłych, ale dotąd nie
było możliwości właściwego zagospo-
darowania i wyeksponowania tych
zbiorów. Teraz w pomieszczeniu przy-
gotowanym w szkole stworzyliśmy
ekspozycję poświęconą dziejom Małej
Wsi i okolic ze szczególnym uwzględ-
nieniem cukrowni i rolnictwa nasta-
wionego na uprawę buraków
cukrowych. Prezentowane są pozys-
kane eksponaty oraz materiały multi-
medialne. Spotkanie wspomnieniowe
i otwarcie izby historycznej 14 listo-

pada było okazją do spotkania z daw-
nymi pracownikami małowieskiej fab-
ryki. Kilka dni wcześniej odbyły się
warsztaty muzyczno-kulinarne „Cu-
kier z dżemem” dla uczniów utrzy-
mane w klimacie jam session 
i kojarzące się ze słodkim smakiem
cukru. Projekt został sfinansowany ze
środków Programu „Działaj Lokalnie”
Polsko – Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akade-
mię rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodka DL Fundacji „FLZP – Młodzi
Razem”, Powiatu Płockiego oraz bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego.
Projekt „Marchewka, ziemniaki,
kultura czyli teatr na straganie”
wspierany ze środków Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich miał na celu
zorganizowanie w naszej niewielkiej
miejscowości cyklu wydarzeń kultu-
ralnych prezentowanych przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Małej
Wsi w miejscach kojarzących się

głównie z handlem: w tutejszych mar-
ketach oraz na funkcjonującym w so-
botnie poranki rynku. Miłośnicy
zakupów mieli możliwość obejrzenia
„Kopciuszka na kasie” – uwspółcześ-
nionych wersji znanych bajek prezen-
towanych na terenie Top Marketu,
występu teatrzyku najmłodszych
uczniów na rynku pod tytułem  „Na
straganie” oraz  występu teatralnego
„Skąd się biorą smutki? ” opartego 
o wątki mitologiczne przy markecie
Lewiatan. Po wakacyjnej przerwie po-
wróciliśmy na rynek imprezą pod ha-
słem  „Taka Mała Wieś” - wystawą
fotografii połączoną z warsztatami ku-
linarnymi pod kierunkiem pani Anny
Kurpiewskiej, finalistki programu
„Bake Off – Ale ciacho!”. Ostatnia od-
słona projektu w połowie października
zatytułowana „Cukrownia na topie”
była poświęcona 120. rocznicy uru-
chomienia dawnej cukrowni Mała
Wieś. Nie zabrakło tortu ze świecz-

kami. Projekt Stowarzyszenia „Szansa
na Rozwój” i naszej szkoły został do-

finansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w ramach projektu „Mazowsze Lokal-
nie uruchamia energię społeczną” rea-
lizowanego przez Stowarzyszenie
Europa i My, Stowarzyszenie BORIS
oraz Stowarzyszenie SOKIAL.
„Szkolna mozaika sportowa” – pro-
jekt dofinansowany w konkursie ofert
na realizację zadań publicznych
Gminy Mała Wieś w zakresie wspie-
rania i upowszechniania kultury fi-

zycznej realizowany przez naszą
szkołę wraz ze Stowarzyszeniem
"Szansa na Rozwój" łączył kilka dys-
cyplin i pokazów: bilard, sanda, loty
na paralotni, jazdę konną, spotkanie ze
strongmanami, Rodzinny Turniej
Sportowy - współzawodnictwo gru-
powe w grach i zabawach rekreacyj-
nych  dla dzieci i rodziców podczas
obchodów Dnia Dziecka oraz po raz
kolejny Szkolny Turniej Rowerowy -
zawody sprawnościowe na torze prze-
szkód dla uczniów szkół z terenu
gminy promujące bezpieczną jazdę na
rowerze. W ramach wyjazdów odwie-
dziliśmy między innymi płocki Klub
Bilardowy "Ringer" i Klub Jeździecki
"Victoria" w Łagiewnikach.

B.M. i A.J.

Tort z okazji 120 rocznicy 
uruchomienia dawnej cukrowni

Klub Bilardowy “Ringer”
Projekt “Starsza Pani Cukrownia”
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Koniec roku szkolnego obfitował 
w wiele wydarzeń, którymi chcieli-
byśmy się podzielić z Wami.
W piękną, słoneczną, czerwcową so-
botę, w Dzień Dziecka, w naszej
szkole zapanowała radosna atmosfera
zabawy. Tego właśnie dnia odbył się
kolejny już Piknik Rodzinny . Bogaty
program festynu oraz wspomnienie
ubiegłorocznej imprezy sprawiło, że
szkoła oraz boisko wypełniły się tłu-
mem ludzi.
Na gości czekało mnóstwo atrakcji.
Ogromnym powodzeniem wśród
dzieci cieszyły się plecione przez pra-
cowników MultiOsady kolorowe war-
koczyki. Niecodzienną atrakcją była
dmuchana zjeżdżalnia, zamki czy ma-
lowanie twarzy. Nowością na tego-
rocznym pikniku była Fotobudka.
Odbył się mecz piłki nożnej uczniowie
vs rodzice. Wiele osób skorzystało 
z loterii fantowej . Prowadzone były
także zabawy ruchowe przez profesjo-
nalnych animatorów.
Na scenie odbyły się pokazy talentów
dzieci z okazji Dnia Matki i Ojca oraz
Dnia Dziecka: wokalne, teatralne i ta-
neczne. Wsparciem dla podniebienia
były domowe wypieki, kawa i herbata.
Można było posilić się kiełbaską, 
a dzieci na deser mogły nabyć watę
cukrową.
To czas, w którym planuje się wy-
jazdy. Tak też było u nas. W czerwcu
wybraliśmy się na trzydniową wy-
cieczkę do Krakowa, gdzie zobaczy-
liśmy najważniejsze jego miejsca:
Wzgórze Wawelskie z katedrą i za-
mkiem, Rynek Główny i najważniej-
sze ulice tego miasta. Drugi dzień to
atrakcje Jury Krakowsko – Często-
chowskiej: Jaskinia Wierzchowska,

Zamek na Pieskowej Skale, Boro-
niówka -  cenny przykład drewnianej
architektury przemysłowej z zachowa-
nym oryginalnym wyposażeniem i sta-
rymi urządzeniami działającymi do
dziś. Jednak nic nie przebiło atrakcji
Energylandii, największego parku roz-
rywki w Polsce.
No i nadszedł upragniony dla wielu
koniec roku. Był on w pewien sposób
wyjątkowy. Oprócz rozdania świa-
dectw i dyplomów uczniom, miało
miejsce, po raz pierwszy, pożegnanie
uczniów 8 klasy.
I zbliżamy się do początku nowego
roku szkolnego.
W niedzielę 25 sierpnia po raz kolejny
już spotkaliśmy się w kościele para-
fialnym i na cmentarzu, aby uczcić pa-
mięć śp. majora Jana Jaroszka,
poległego w powstaniu warszawskim.
Program artystyczny przed mszą
świętą zaprezentowali uczniowie na-
szej szkoły.  
Kiedy wybrzmiał pierwszy dzwonek
trzeba było przyjąć do naszej społecz-
ności nowych uczniów. Ślubowanie 
i pasowanie na ucznia to bardzo ważna
uroczystość w naszym szkolnym ka-
lendarzu. Tradycyjnie, jak co roku 

w październiku dzieci prezentują
swoje umiejętności w przygotowanym
wcześniej programie artystycznym.
Następne składają przysięgę i uczest-
niczą w ceremonii pasowania ołów-
kiem, po której już oficjalnie zostają
przyjęte w poczet uczniów naszej
szkoły. To niezwykłe wydarzenie
miało miejsce w naszej szkole dnia 14
października br.. Zanim pierwszaki
zostały przyjęte do grona uczniów mu-
siały wykazać się umiejętnościami
śpiewu i recytacji. 
Zaczynają się spotkania, akcje, pro-
gramy, zawody. Spotkanie autorskie 
z Martą Fox, spotkanie z policjantem
przypominające o bezpieczeństwie,
tradycyjne Sprzątanie Świata pod ha-
słem "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄ-
TAMY - ZMIENIAMY!"
zachęcające do podejmowania działań,
dzięki którym nauczymy się nie two-
rzyć niepotrzebnych odpadów i bę-
dziemy stawać się coraz bardziej
odpowiedzialnymi konsumentami.
Przy tej okazji odbył się też konkurs
na ziemniaka: GIGANTA, LILI-
PUTA I ŚMIESZKA. OJ ... było się
z czego śmiać. 
Z ciekawością obejrzeliśmy program
z okazji 80- tej rocznicy wybuchu
wojny przybliżający losy państwa, na-
rodu i żołnierza polskiego u kresu II
Rzeczpospolitej.  Z okazji Europej-
skiego Dnia Przywracania Czynno-
ści Serca na zaproszenie Szkolnego
Koła PCK gościliśmy strażaków
ochotników z Małej Wsi. Obejrze-
liśmy wóz bojowy, uczniowie zostali
przeszkoleni w zakresie pierwszej po-
mocyi nauczyli się obsługi aparatu
AED. 

Uczniowe SP w Dzierżanowie podczas Ślubowania

Uczniowie SP w Dzierżanowie w trakcie wycieczki do Krakowa
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Na szczególna uwagę zasługują nasze
osiągniecia sportowe. 

Brawo nasza drużyno. Jest powód do
dumy. Pięć medali i wyróżnienie 

w  Międzyszkolnym Turnieju Tenisa
Stołowego w Bulkowie oraz puchar
prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic podczas Turnieju
Tenisa Stołowego „Spotkajmy się przy
stole”, 11 miejsce na Międzypowiato-
wych Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych w Sierpcu i awans do
Mistrzostw Województwa Mazowiec-
kiego, II miejsce w Międzyszkolnym
Turnieju Rowerowym w Małej Wsi,
gdzie uczniowie musieli wykazać się
umiejętnościami praktycznymi.
Szkoła w tym roku aktywnie włącza
się w realizacje trzech programów pro-

filaktycznych, dzięki którym ucznio-
wie kształtują postawy prozdrowotne
takie jak: dbałość o formę fizyczną,
regularna aktywność oraz zdrowe
nawyki żywieniowe.
Każdy rok szkolny  stawia przed nami
nowe wyzwania i cele. W tym roku
lekcje w naszej szkole będą jeszcze
bardziej urozmaicone za sprawa trzech
nowych ekranów multimedialnych, 
w które zostały wyposażone kolejne
klasy. Do zobaczenia wkrótce. Myślę,
że znowu będziemy mogli się pochwa-
lić tym, co nas cieszy.

I.D.

Turniej Tenisa Stołowego
“Spotkajmy się przy stole”

Szkoła Podstawowa w Podgórzu
XXV JESIENNE BIEGI PRZEŁA-
JOWE Z OKAZJI DNIA NIEPO-
DLEGŁOŚCI – PODGÓRZE 2019
6 listopada 2019 r. to wielkie święto
dla Szkoły Podstawowej w Podgórzu
i Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Borowik”. 
BIEGAMY RAZEM 25 LAT
Kiedy 25 lat temu - w 1995 r.
ówczesny dyrektor szkoły zorganizo-
wał pierwsze gminne biegi przełajowe
nikt z nas nie przypuszczał, że po 25
latach będziemy nadal biegać i to tak
licznie. 
Niezmiennie nadrzędnym celem orga-
nizatorów tej imprezy sportowej
oprócz popularyzacji biegów przełajo-
wych jest radosne świętowanie kolej-
nej już 101 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, które w takiej
formie stało się tradycją szkoły. Ła-
godna jesienna pogoda i świeże po-
wietrze przesiąknięte zapachem lasu
zachęciło do biegania około 700 za-
wodników z 28 szkół podstawowych 
i 4 ponadpodstawowych z powiatów
płockiego, gostynińskiego, sierpec-
kiego, płońskiego i miasta Płock. Za-
wody te zaliczane są do
współzawodnictwa sportowego szkół
w ziemskim powiecie płockim. 
Świetnej zabawie w otoczeniu cudow-
nych jesiennych barw towarzyszyła
rywalizacja sportowa w duchu fair
play. Na najszybszych zawodników
pokonujących dystans 1000 lub 1200
metrów czekały nagrody: 6 zwycięz-
ców w każdej z 12 kategorii otrzymało
pamiątkowe koszulki promujące pod-
górską imprezę, dyplomy, a na podium

medale. Najlepsze drużyny odjeżdżały
z pucharami.  Jak co roku wszyscy
uczestnicy mogli rozgrzać się kub-
kiem gorącej herbaty i zregenerować
siły posilając się drożdżówką. Całość
zadania sfinansowana została ze środ-
ków publicznych Starostwa Powiato-
wego w Płocku i Urzędu Gminy 
w Małej Wsi, którym składam ser-
deczne podziękowanie. Do sporto-
wego świętowania przyłączyli się
zaproszeni goście: Pan Zygmunt Woj-
narowski Wójt Gminy Mała Wieś, Pan
Jerzy Ostrowski i Albin Dynarek
Radni Gminy Mała Wieś, Pan Woj-
ciech Lewandowski wiceprezes Płoc-
kiego Szkolnego Związku
Sportowego, Pani Kalina Cybulska Fi-
lińska Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Małej Wsi oraz przyjaciele szkoły.
Nasz mały jubileusz to okazja do spoj-
rzenia wstecz. 
Na przestrzeni 25 lat w biegach wzięło
udział 780 szkół, od roku 2006 roz-
dano prawie 14 tysięcy drożdżówek, 
a od roku 2011 wręczono 1120 oko-
licznościowych koszulek. Rekordową
liczbę zawodników odnotowano 
w 2015 roku i wynosiła 1083 biega-
czy. Jubileuszowe XXV Jesienne
Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepo-

dległości, już za nami. Dziękuję
wszystkim za poświęcony czas, za za-
angażowanie, za wszystkie miłe
słowa. Szczególne podziękowania
składam nauczycielom, pracownikom
niepedagogicznym,  rodzicom 
i uczniom  Szkoły Podstawowej 
w Podgórzu. Dziękuję Panu Mariu-
szowi Bieńkowi Staroście Płockiemu,
Panu Zygmuntowi Wojnarowskiemu
Wójtowi Gminy Mała Wieś, druhom
strażakom z OSP w Podgórzu, OSP 
w Małej Wsi, OSP w Brodach Dużych
i OSP w Gałkach Starych, pracowni-
kom Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Małej
Wsi, sędziom zawodowym, uczestni-
kom Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Zakrzewie, uczniom z klasy mundu-
rowej Zespołu Szkół im. Jana Śniadec-
kiego w Wyszogrodzie wraz 
z opiekunem, właścicielom terenów
leśnych za ich nieodpłatne użyczenie
na potrzeby zawodów.
Dzięki Państwa zaangażowaniu i pro-
fesjonalnemu działaniu zawody za-
kończyły się sukcesem. Wierząc, że
wspólnie możemy dać radość 
i uśmiech innym ... do zobaczenia za
rok

I.S.

XXV Jesienne Biegi Przełajowe w Podgórzu
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Zwycięskie drużyny XXV Jesiennych
Biegów Przełajowych  - Podgórze 
6. XI. 2019
Kategoria: dzieci - dziewczęta rocz-
nik 2007 i młodsi
1.  SP Słubice
1.  SP Radzanowo 
3.  SP Nowy Duninów
4.  SP Płock Nr 6
5.  SP Mała Wieś
6.  SP Maszewo Duże
Kategoria: dzieci – chłopcy  rocznik
2007 i młodsi 
1. SP Wyszogród 
2. SP Łąck
3. SP 6 Płock
4. SP Radzanowo
5. SP Mała Wieś
6. SP Bodzanów
Kategoria:  młodzież – dziewczęta
rocznik 2005 - 2006
1. SP Bodzanów 
2. SP Słubice
3. SP Bulkowo
4. SP Radzanowo
5. SP Brudzeń Duży
6. SP Dzierżanowo
Kategoria: młodzież - chłopcy rocz-
nik 2005 - 2006
1.  SP Wyszogród
2.  SP Słubice
3.  SP Radzanowo
4.  SP Brudzeń Duży
4.  SP Łąck
4.  SP Płońsk Nr 2
Kategoria: dziewczęta – juniorki
1. ZSCE Płock
2. ZS Wyszogród
3. ZS im. L. Bergerowej  Płock
Kategoria: chłopcy – juniorzy
1. ZS Wyszogród
2. ZS Gąbin
3. ZS im. L. Bergerowej  Płock
4. ZSCE Płock

Bicie Rekordu w prowadzeniu re-
suscytacji krążeniowo – oddechowej
16 października obchodzony jest
Światowy Dzień Przywracania Czyn-
ności Serca. Z tej właśnie okazji 
w tym dniu od godziny 12.00 do go-
dziny 12.30 organizowany jest rekord
w jednoczesnym prowadzeniu resus-
cytacji krążeniowo – oddechowej
przez jak największą ilość osób.
Głównym celem akcji jest rozpropa-
gowanie wiedzy na temat pierwszej
pomocy oraz nauka poprawnego wy-
konywania elementów resuscytacji: 30
uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 wde-
chów ratowniczych. 
W tym roku akcję po raz trzeci w na-
szej szkole zorganizowała pani Ag-
nieszka Brzoza oraz Szkolne Koło
Wolontariatu z opiekunką panią Beatą
Ostrowską.
Podczas ćwiczeń omawiano krok po
kroku, jak poprawnie wykonać resus-
cytację krążeniowo- oddechową.
Uczniowie oraz instruktorzy zmienia-
jąc się przy fantomach powtarzali naj-
ważniejsze szczegóły. Każdy
uczestnik miał możliwość przećwicze-
nia i nauczenia się poprawnego wyko-
nywania uciśnięć klatki piersiowej
oraz wdechów ratowniczych.
W naszej szkole w akcję zaangażowali
się uczniowie klas III - VIII (57 osób)
oraz 5 instruktorów. Resuscytację wy-
konywali oni na 9 fantomach przez 0,5
godziny.
Mamy nadzieję, że Rekord Polski 
w jednoczesnej próbie udzielania
pierwszej pomocy został pobity, a my
mamy w tym swój udział.

Uroczystość Pasowania na UCZNIA
KLASY I
Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawo-
wej w Podgórzu są już pełnoprawnymi
uczniami. 23 października odbyło się
uroczyste pasowanie na ucznia. To był
wyjątkowy dzień. 
Występ artystyczny uczniów klasy
pierwszej, z dumą zaśpiewany hymn
Polski, recytacja patriotycznego wier-
sza „Kto Ty jesteś?”, trzepoczące
biało-czerwone flagi, złożenie uro-
czystego ślubowania oraz przyjęcie
odpowiedniej postawy podczas paso-
wania wzbudziły wzruszenie i dumę
rodziców i wychowawczyni. Pierw-
szaki stanęły na wysokości zadania –
bardzo dojrzale i z powagą uczestni-
czyły w uroczystości. Dzięki swojej
postawie zostały przyjęte do społecz-
ności szkolnej gorącymi brawami. 
Rodzice ufundowali pamiątkowe dy-
plomy oraz edukacyjne kuferki, które
wzbudziły duże zainteresowanie
wśród pierwszoklasistów. W uroczys-
tości uczestniczyli również zaproszeni
goście, którzy złożyli gratulacje i ży-
czenia oraz obdarowali uczniów upo-
minkami.

I.S.

XXV Biegi Przełajowe w Podgórzu

Bicie Rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej

Pasowanie na ucznia I klasy
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„Szkoła Podstawowa w Podgórzu
pamięta”. 
Ważną tradycją w naszej szkole są
działania upamiętniające postaci oraz
wydarzenia historyczne.  Święto 1 lis-
topada wręcz zmusza do refleksji 

o tych , którzy odeszli. Tego dnia
trudno nam nie pamiętać o grupce
młodych harcerzy z Poznania, którzy
zginęli na naszej ziemi we wrześniu
1939 roku i spoczęli na naszym para-
fialnym cmentarzu w Zakrzewie. 
W tym roku dodatkowo połączyliśmy
nasze działania z akcją Ministerstwa
Edukacji Narodowej „Szkoła pa-
mięta”, celem której było uwrażliwia-
nia  młodych ludzi na potrzebę
pielęgnowania pamięci o bohaterach
naszej wolności, szczególnie tych, któ-
rzy są związani z historią danego
miejsca, regionu, społeczności.
Szkolne Koło Wolontariatu i próbna
gromada zuchowa  podjęli  się  róż-
nych działań mających na celu upa-
miętnienie ważnych dla naszej
lokalnej społeczności postaci i wyda-
rzeń. 

W ramach akcji „Szkoła pamięta”:
- zorganizowaliśmy  zbiórkę zniczy,
by udekorować nimi  groby,
- wykonaliśmy ozdobny wieniec pat-
riotyczny,
- odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy
groby harcerzy poległych w czasie 
II wojny światowej,
- poznaliśmy ich  historię,
- zapaliliśmy znicze w miejscach
związanych z ważnymi wydarzeniami
historii lokalnej,
- posprzątaliśmy też bezimienne 
i opuszczone groby.    
Cała akcja odbywała się w ostatnich
dniach października, a jej kulminacją
byłą wizyta zuchów i ich rodziców
oraz opiekunów na cmentarzu w Za-
krzewie w dniu 26 października 2019
roku.

I.S.
Uczniowie z wizytą na cmentarzu

w Zakrzewie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

AKTYWNE LATO – TELEWIZJĘ
PORZUCAMY DO ORSZYMOWA
ZAPRASZAMY
Podczas wakacji w Niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
trwało zadanie publiczne pt.: „TELE-
WIZJĘ PORZUCAMY DO 
ORSZYMOWA ZAPRASZAMY” fi-
nansowane z Urzędu Gminy Mała
Wieś. Zajęcia miały na celu wzbogacić
czas wolny dzieci i młodzieży miesz-
kającej na obszarach wiejskich, umoż-
liwić dostęp do różnego rodzaju
atrakcji, rozwijać zdolności arty-
styczne, umiejętności manualne oraz
wzmocnić swoje poczucie wartości,
zaradności i umiejętności radzenia
sobie w życiu. 
Pierwszy etap to zajęcia manualno-
plastyczne, podczas których lepiono 
z gliny, malowano witraże oraz wyko-
rzystywano technikę decoupagu.

Druga część to zajęcia kulinarne. 
W tym czasie odbyło się spotkanie 
z p. Anną Kurpiewską – uczestniczką
Bake Off - Ale Ciacho oraz z dietety-
kiem p. Anną Dąbrowską. W tych
dniach przygotowywano ogórki ki-
szone, dżemy, warzywne leczo oraz
chleb. Trzecim etapem był wyjazd do
Oporowa i zwiedzanie zamku z prze-
wodnikiem. Po drodze do Aquaparku
w Kutnie uczestnicy mogli zwiedzić
Muzeum Bitwy nad Bzurą. Przedostat-
nią częścią projektu było wyjście 
w plener. Udano się do młyna w Wil-

kanowie należącego do Państwa
Gruszczyńskich. Tam też odbył się
piknik, na którym uczestnicy koszto-
wali wszystkich produktów przygoto-
wanych wcześniej. Na zakończenie
projektu „TELEWIZJĘ PORZU-
CAMY DO ORSZYMOWA ZAPRA-
SZAMY” uczestnicy spotkali się 
w Przystani Januszew. Później wszyst-
kich przewieziono do miejsca, w któ-
rym miał się rozpocząć spływ. Każdy
uczestnik otrzymał kapok. Po krótkim
wprowadzeniu i przeszkoleniu
dobrane pary wsiadły do kajaków.
Uczestnicy Przepłynęli ok. 10 km, 
w ok. 2, 5 godziny. Każdy z nich po-
radził sobie super, nawet ten dla któ-
rego ten spływ był pierwszym 
w życiu. Punktem końcowym spływu
była Przystań Januszew, w której za-
kończono ten świetny dzień
grillem/ogniskiem i zabawami sporto-
wymi. 

Zajęcia kulinarne z Anną Kurpiewską - uczestniczką Bake Off - Ale Ciacho

Spływ kajakowy na zakończenie projektu
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SPOTKAJMY SIĘ PRZY STOLE
Dnia 25 września br. odbył się TUR-
NIEJ TENISA STOŁOWEGO koń-
czący projekt pt.: „SPOTKAJMY SIĘ
PRZY STOLE”. Były to zajęcia z gry
w tenisa stołowego, które miały na
celu: ukazanie walorów zdrowotnych
aktywności ruchowej, wyrobienie za-
interesowania tenisem stołowym, roz-
wijanie umiejętności przestrzegania
zasad zdrowej rywalizacji, wpajania
zasad czystej gry, organizowanie czasu
popołudniowego aktywnie nie przed
komputerem; możliwość uczestnictwa
w zawodach sportowych i turniejach
oraz integrację dzieci i młodzieży oraz
lokalnego środowiska. Zajęcia finan-
sowane były z programu "Działaj Lo-
ka ln ie”Po l sko-Amerykańsk ie j
Fundacji Wolności realizowanego
przez Fundację Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” we
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Płocku, Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce. Pani Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Orszymowie Zuzanna Niemirowska
przywitała przybyłych gości, po czym
rozpoczęto grę. Uczestnicy turnieju
zostali podzieleni na 3 kategorie: żacy,
młodzicy oraz kadeci. W przerwie
między rozgrywkami był słodki po-
częstunek. Nadszedł czas na podsumo-
wanie turnieju. Nagrody i dyplomy
wręczała pani Dyrektor, natomiast pan
Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi

Orszymowo i Okolic Rajmund Niemi-
rowski rozdał uczestnikom medale
oraz puchar Prezesa Stowarzyszenia,
po ogólnym podsumowaniu wyników
drużynowych. 
XXII Biesiada Pieśńi Patriotycznej
w Węgrzynowie
W piątek 8 listopada br. uczniowie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Orszymowie wystąpili z okazji ob-
chodów 11 listopada - Święta Niepo-
dległości na XXII Biesiadzie Pieśni
Patriotycznej w Węgrzynowie. Ob-
chody rozpoczęto odśpiewaniem

hymnu narodowego. Na początku Pan
Wójt Zygmunt Wojnarowski przywitał
wszystkich przybyłych gości a następ-
nie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Orszymowo i Okolic Pan Raj-
mund Niemirowski wypowiedział ko-
mendę wprowadzającą sztandar
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Orszymowie. Potem uczniowie
przybliżyli wszystkim historię naszej
ojczyzny. Po zakończeniu prezentacji
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Zygmunt
Wojnarowski wręczył uczniom drobne
upominki.

A.J.

Występ uczniów z okazji obchodów 11 listopada - Święta 
Niepodległości na XXII Biesiadzie Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie.

Turniej tenisa stołowego na zakończenie projektu pt.: „SPOTKAJMY SIĘ PRZY STOLE”
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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi, 
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer dziewiętnasty opracował: 
Adam Kacprzak

Z błyskiem flesza - XXII Biesiada 
Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie
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