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Drodzy mieszkańcy Gminy Mała Wieś,
Mija kolejny rok. Okres pandemii przyniósł wszystkim nieoczekiwaną, szybką zmianę przyzwyczajeń, wyobrażeń
i oczekiwań. Ostatnie dwa lata to wiele wyzwań i zmartwień. Pandemia koronawirusa wymusiła zmiany w naszym życiu.
Codzienna praca przeplatała się z niepokojącymi wiadomościami związanymi z pandemią i z nowymi ograniczeniami.
Od 2020 roku obserwujemy smutne obrazy z całego świata. Martwimy się o zdrowie naszych bliskich, przyjaciół i znajomych.
Rok 2021 zapadnie w pamięci wszystkich, jako czas ciężkiej próby, czas trudnych doświadczeń, czas wielkich wyzwań,
na które tak naprawdę nikt z nas nie był przygotowany.
Przed nami najbardziej rodzinne i ciepłe święta. Czas, który staramy się spędzić w gronie najbliższych, w atmosferze
harmonii i spokoju. Boże Narodzenie i zbliżający się Nowy Rok to także okres podsumowań i ważnych postanowień. Życzę
Państwu, by zbliżające się Święta Bożego Narodzenia otuliły wszystkich miłością, zdrowiem i wzajemną życzliwością,
a Nowy Rok, w który wkroczymy już za kilka dni przyniósł nam tylko dobre chwile.
W 2022 roku życzę zdrowia, szczęścia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Życzę, aby nam wszystkim wspólnie udało
się pomyślnie zrealizować wszelkie zamierzenia, które w sposób istotny wpłyną na rozwój naszej gminy i poprawę naszego
życia. Dziękuję serdecznie mieszkańcom za wszelką współpracę i wsparcie.
Zygmunt Wojnarowski
Wójt Gminy Mała Wieś
str. 1
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Prawie 3 miliony zlotych
dla Gminy Mala
Wies/
na inwestycje wodno-kanalizacyjne

mina Mała Wieś otrzymała
2.609.598,00 zł na zadania inwestycyjne obejmujące kanalizację
gminy i 300.000,00 zł na realizację
zadań związanych z wodociągami
i zaopatrzeniem w wodę w ramach
środków na uzupełnienie subwencji
ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie ﬁnansowe inwestycji.
Ten ogromny zastrzyk pieniędzy
z pewnością przyczyni się do szybszej
realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie naszej gminy.
Otrzymane środki gmina wydatkuje na
realizację inwestycji w latach 20222024.
Adam Kacprzak

W

/
Nowy lekki samochód dla OSP w MaLej
Wsi

ramach realizacji zadania pn.
„Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą dla
OSP w Małej Wsi”, jednostka ochotniczej straży pożarnej została doposażona w nowy lekki samochód GLBA
RT Renault Master. Zastąpił on wysłużonego Lublina z 2006 roku.
Całkowity koszt zakupu samochodu
wraz z wykonaną specjalistyczną
zabudową wyniósł 348.600,00 zł.
Zakup samochodu został sﬁnansowany z następujących źródeł:
– dotacja ze środków Państwowej
Straży Pożarnej w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
w wysokości 195.000,00 zł,
– dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 80.000,00 zł,
– środki z budżetu Gminy Mała Wieś
w wysokości 73.600,00 zł.
Doposażenie jednostki w nowy samochód zwiększy skuteczność a zarazem
możliwości interwencji. Podniesie poziom bezpieczeństwa publicznego
mieszkańców gminy oraz strażaków.
str. 2

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

Brak nowoczesnego wyposażenia jest
dotkliwie odczuwalny w trakcie
codziennej realizacji altruistycznej
misji strażaków ochotników. Najczęściej to właśnie oni są jako pierwsi na
miejscu zdarzenia i niosą bezinteresowną pomoc potrzebującym bez

względu na niedogodności. Od początku swego istnienia pełnią bezinteresowną służbę w ochronie życia,
zdrowia, środowiska i mienia. Kierują
się szczytnymi ideałami służenia ludziom i niesienia pomocy poszkodoAdam Kacprzak
wanym.
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Rzadowy
fundusz polski /lad- dodacja dla gminy mala
wies/
/

2.200.000,00 zł na remont
Kompleksu Szkolnego
w Małej Wsi

W

ramach dwóch naborów wniosków tj. Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1.400.000,00 zł doﬁnansowania) oraz Rządowego Funduszu

450 tysięcy złotych
na modernizację budynku
GCK MultiOsada w Małej Wsi

G

mina Mała Wieś pozyskała
450.000,00 zł doﬁnansowania
z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadania pn. „Adaptacja
budynku po byłej Krajowej Spółce

Inwestycji Lokalnych (800.000,00 zł
doﬁnansowania) Gmina Mała Wieś
pozyskała łącznie 2.200.000,00 zł na
wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym mieszczą
się
szkoła
podstawowa,
przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne.
W ramach realizacji zadania zaplano-

wano wymianę instalacji elektrycznooświetleniowej oraz stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu
oraz przebudowę istniejącej kotłowni
węglowej na kotłownię gazową wraz
z instalacją zbiornikową na gaz
płynny.
Adam Kacprzak

Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi”. Jak sama
nazwa wskazuje Gminne Centrum
Kultury MultiOsada jest lokalnym
centrum rozwoju kultury w naszej
gminie. Dzięki pozyskanemu doﬁnansowaniu budynek przejdzie gruntowną
modernizację polegającą między

innymi na: przebudowie łazienek i instalacji elektrycznej oraz instalacji
wodno-kanalizacyjnej. Ponadto zaplanowano termomodernizację budynku.
Realizacja zadania poprawi nie tylko
walory estetyczne ale również zwiększy
efektywność
energetyczną
obiektu.
Adam Kacprzak

5

/
/
Komputery dla Szkoly
Podstawowej im. w.h. Gawareckiego w Malej
Wsi

października w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Posła Macieja
Małeckiego, Prezesa Orlen Projekt
pana Marcina Kaszy oraz Kierownika
Działu Obsługi Zarządu Orlen Projekt
pani Agnieszki Urbańskiej, nastąpiło
uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego na potrzeby uczniów Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi.
Za przekazane komputery podziękowali gościom Dyrektor Szkoły Kalina
Cybulska – Filińska oraz Wójt Gminy
Zygmunt Wojnarowski. Sprzęt komputerowy został przekazany w ramach
współpracy między Szkołą, a Spółką
Orlen Projekt i doposaży pracownię
informatyczną.
Adam Kacprzak

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi
str. 3
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Przebudowa dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W

października w Starostwie
Powiatowym w Radomiu Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł
podpisał umowę z Wójtem Gminy
Zygmuntem Wojnarowskim przy kontrasygnacie Skarbnika Moniki Stypułkowskiej na kwotę 337.583,59 zł na
przebudowę dróg gminnych o numerach 290809W i 290811W.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)
to wsparcie realizacji zadań na drogach
zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest
przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
wyłoniono wykonawcę – ﬁrmę DROG-

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

\
BET Marcin Głuchowski – całkowity
koszt realizacji zadania wyniesie
472.262,28 zł.

G

Realizacja inwestycji zakończy się w
bieżącym roku kalendarzowym.
Adam Kacprzak
/

/
Dofinansowanie dla szkól w ramach programu Laboratoria Przyszlosci

mina Mała Wieś pozyskała
139.800,00 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” dla
publicznych szkół podstawowych z terenu gminy. W ramach Laboratoriów
Przyszłości placówki otrzymają
wsparcie ﬁnansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego
w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności: manualnych i technicznych, samodzielnego i krytycznego myślenia,
zdolności myślenia matematycznego
oraz umiejętności w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również
pracy zespołowej, dobrej organizacji
i dbania o porządek na stanowisku
pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Środki zostaną rozdysponowane nast.:
- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie– 30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Podgórzu –
30.000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi –
79.800,00 zł.
Laboratoria Przyszłości to Program
skierowany do szkół - w ramach
str. 4

którego placówki otrzymają wsparcie
ﬁnansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród

dzieci i młodzieży. Jego celem jest
budowanie kompetencji kreatywnych
i technicznych wśród uczniów.
Adam Kacprzak
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WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 R.
1.Przebudowa drogi gminnej w Chylinie
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie robót budowlanych –
destrukt bitumiczny
Koszt całkowity: 100.000,00 zł

2.Przebudowa dróg gminnych w m.
Brody Duże
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
Koszt całkowity: 60.000,00 zł

3. Przebudowa drogi gminnej
Nr 290823W Arciszewo Nowe - Orszymowo
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej, wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski.
Koszt całkowity: 210.000,00 zł

4. Przebudowa drogi gminnej w m.
Mała Wieś – Borzeń
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej
Koszt całkowity: 50.000,00 zł

5. Przebudowa drogi gminnej
Nr 290816W Perki – Niździn
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie robót budowlanych –
destrukt bitumiczny
Koszt całkowity: 160.000,00 zł

6. Przebudowa drogi gminnej Święcice Stare – Nakwasin
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
Koszt całkowity: 30.000,00 zł

7. Przebudowa drogi gminnej
Nr 290815W w m. Nowe Gałki
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie robót budowlanych –
destrukt bitumiczny
Koszt całkowity: 170.000,00 zł

8. Przebudowa drogi gminnej
Nr 290807W w m. Główczyn
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej,
wykonanie
robót
budowlanych – destrukt bitumiczny

Koszt całkowity: 160.000,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej w m.
Węgrzynowo
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej, wykonanie robót budowlanych – destrukt bitumiczny
Koszt całkowity: 100.000,00 zł

10. Budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Przykorach
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
Koszt całkowity: 20.000,00 zł

11. Budowa nowej Stacji Uzdatniania
Wody na terenie Gminy Mała Wieś
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
budowa nowej stacji wraz zespołem
studni głębinowych, zbiorników wody
uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.
Doﬁnansowanie: 1.823.864,00 zł
Koszt całkowity: 1.823.864,00 zł
Gmina Mała Wieś otrzymała doﬁnansowanie w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości
2.000.000,00 zł (planowane do wydatkowania w 2021 r. – 176.136,00 zł).

12. Przebudowa budynku remizy OSP
w Zakrzewie Kościelnym
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie prac budowlanych
Koszt całkowity: 150.000,00 zł

13. Termomodernizacja budynku
użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Jana Kochanowskiego
w Małej Wsi
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie robót budowlanych m.in.
wymiana instalacji elektryczno-oświetleniowej, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, docieplenie ścian i stropu
oraz przebudowa istniejącej kotłowni
węglowej na kotłownię gazową wraz
z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
Doﬁnansowanie: 2.200.000,00 zł
Gmina Mała Wieś otrzymała doﬁnansowanie na realizację zadania w wysoko-

ści 2.200.000,00 zł, w tym: Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych –
800.000,00 zł oraz Rządowy Fundusz

Planowane
Inwestycje

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.400.000,00 zł

14. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie prac budowlanych
Koszt całkowity: 150.000,00 zł

15. Przebudowa i wyposażenie hali
sportowej w Małej Wsi
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
Koszt całkowity: 50.000,00 zł

16. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum
Kultury w Małej Wsi
Koszt całkowity: 450.000,00 zł
Gmina Mała Wieś otrzymała doﬁnansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych

17. Zakup i montaż solarnych lamp
oświetlenia ulicznego w Gminie Mała
Wieś
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie prac budowlanych
Koszt całkowity: 80.000,00 zł

18. Remont ulicy Granicznej, Pocztowej, Polnej, Łąkowej i Pierwszej
w Małej Wsi
Przeznaczenie zaplanowanych środków:
wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej
Koszt całkowity: 10.000,00 zł

Adam Kacprzak

str. 5
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/
Informacja o wysokosci
stawek podatków
na terenie gminy Mala
Wies/ w 2022 roku
/

a ostatniej Sesji Rady Gminy
Mała Wieś, w dniu 3 grudnia
2021 r., Radni Gminy podjęli uchwały
w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatków na terenie Gminy Mała
Wieś na 2022 r., które zostały opublikowane na stronie BIP Gminy Mała
Wieś (http://malawies.bip.org.pl)
w zakładce Rada Gminy.

Wysokość ustalonych stawek podatków ulega podwyższeniu i przedstawia się następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha
ﬁzycznego wynosi 140 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha ﬁzycznego wynosi 280 zł z 1 ha ﬁzycznego.

Z

godnie z Ustawą „Ordynacja
podatkowa” (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1540 z późn. zm.) obowiązuje
zasada:
1. W przypadku, gdy kwota podatku
nie przekracza 100,00 zł podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. 15 marca). Jeśli
jednak podatek ustalony na dany rok
przekroczy 100,00 zł to wtedy jest

Stawki w podatku od środków transportowych w porównaniu do 2021
roku wzrosły o 5%.
Podatek leśny z 1 ha ﬁzycznego wynosi 46,6972 zł.
Podatek od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,95 zł od
1m2 powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,43 zł od 1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,89 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– 20 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 9,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 5,11 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkoAgnieszka Lewandowska
wej.

płatny w ratach proporcjonalnych do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada
roku podatkowego.
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 - obecnie kwota
ta wynosi 8,50 zł (art. 6 ust. 8a ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych).
Agnieszka Lewandowska

/

wazne terminy
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
od osób ﬁzycznych

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
od osób prawnych

Opłata za czynsz dzierżawny

Opłata za użytkowanie wieczyste

Podatek od środków transportowych
osoby ﬁzyczne i prawne

Składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej

15 marzec – I rata
15 maj – II rata
15 wrzesień – III rata
15 listopad – IV rata
15 marca – I rata
15 wrzesień – II rata

15 luty – I rata
15 wrzesień – II rata

str. 6

do 31 stycznia – I rata
do 15-go dnia każdego miesiąca raty II-XII

do 31 marca – I rata

I tura – 1-28 luty
II tura – 1- 31 sierpnia

nasza gmina 21_biuletyn 13.12.2021 13:26 Strona 7

grudzień 2021

undusz sołecki to środki ﬁnansowe
wyodrębnione w budżecie gminy,
zagwarantowane sołectwom na realizację własnych zadań, służących poprawie warunków życia mieszkańców.
Podczas zebrania wiejskiego danego
sołectwa, mieszkańcy podejmują
decyzję na co mają zostać wykorzystane ww. środki. Mają na to czas do
30 września roku poprzedzającego
rok, w którym przedsięwzięcia z funduszu mają być wykonane.

Zadania zaplanowane do realizacji
na 2022:
Sołectwo Borzeń:
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Borzeń – 17.622,06 zł
Sołectwo Brody Duże:
- Remont dróg gminnych na terenie
sołectwa Brody Duże – 22.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi - biblioteka publiczna – 1.805,24 zł
Sołectwo Chylin:
- Naprawa dachu na budynku
świetlicy wiejskiej w Chylinie –
21.000,00 zł
- Zakup trzech lamp solarnych do
oświetlenia drogi w sołectwie Chylin
-7.133,47 zł
Sołectwo Dzierżanowo:
- Remont świetlicy w Dzierżanowie –
10.000,00 zł
- Doposażenie świetlicy w Dzierżanowie – 4.887,30 zł
- Doposażenie szkoły w Dzierżanowie- pomoce dydaktyczne –
10.000,00 zł
Sołectwo Główczyn:
- Remont dróg gminnych w sołectwie
Główczyn – 19.992,28 zł
Sołectwo Kiełtyki:
- Zagospodarowanie terenu na działce
gminnej nr 87/1 w Kiełtykach –
19.837,70 zł
Sołectwo Lasocin:
- Remont dróg gminnych sołectwa
Lasocin -18.755,65 zł
Sołectwo Liwin:
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Liwin – 15.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi-biblioteka

i

i

F

523.046,20 zl w ramach funduszu soleckiego na 2022 rok
publiczna – 921,69 zł
Sołectwo Mała Wieś:
- Zakup lamp solarnych na ulicę Topolową w Małej Wsi -40.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi- biblioteka publiczna – 7.526,50 zł
- Zakup sprzętu pożarniczego OSP
SUR Mała Wieś – 2.000,00 zł
- Zakup sprzętu pożarniczego OSP
Mała Wieś – 2.000,00 zł
Sołectwo Nakwasin:
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej
w Nakwasinie – 10.500,00 zł
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Nakwasin – 10.500,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi- biblioteka
publiczna – 1.156,40 zł
Sołectwo Niździn:
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Niździn – 21.641,13 zł
Sołectwo Nowe Arciszewo:
- Utwardzenie drogi gminnej dolomitem na terenie sołectwa Nowe Arciszewo – 13.345,36 zł
Sołectwo Nowe Gałki:
- Zakup dwóch lamp solarnych na
drogę gminną w sołectwie Nowe
Gałki – 14.000,00 zł
- Remont dróg gminnych w sołectwie
Nowe Gałki – 4.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi-biblioteka
publiczna – 1.477,02 zł
Sołectwo Nowe Święcice:
- Organizacja pikniku rodzinnego dla
mieszkańców sołectwa – 2.003,75 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 14.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi- biblioteka
publiczna – 1.000,00 zł
Sołectwo Orszymowo:
- Doposażenie placu zabaw przy
szkole w Orszymowie – 10.000,00 zł
- Doposażenie OSP w Orszymowie –
14.732,72 zł
Sołectwo Perki:
- Zakup lamp solarnych do oświetlenia
drogi w sołectwie Perki – 10.000,00 zł
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Perki – 7.828,17 zł

Sołectwo Podgórze:
- Remont drogi gminnej sołectwa Podgórze – 19.322,44 zł
Sołectwo Podgórze Parcele:
- Remont odcinka drogi położonej na
terenie sołectwa Podgórze Parcele –
20.713,65 zł
Sołectwo Stare Arciszewo:
- Remont przepustów na rzece Ryksie
w sołectwie Stare Arciszewo –
14.942,69 zł
Sołectwo Stare Gałki:
- Zakup lampy solarnej dla sołectwa
Stare Gałki – 7.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK Multiosada w Małej Wsi-biblioteka
publiczna – 1.013,28 zł
- Zakup wyposażenia dla jednostki
OSP Stare Gałki – 11.000,00 zł
Sołectwo Stare Święcice:
- Organizacja pikniku rodzinnego dla
mieszkańców sołectwa – 3.177,02 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 15.000,00 zł
- Przegląd urządzeń technicznych
w świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach – 300,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi-biblioteka publiczna – 1.000,00 zł
Sołectwo Węgrzynowo:
- Zakup dwóch lamp solarnych dla
sołectwa w Brodach Małych –
12.000,00 zł
- Zakup dwóch lamp solarnych dla
Węgrzynowa – 12.000,00 zł
- Zorganizowanie imprezy dla dzieci
z sołectwa Węgrzynowo – 1.866,30 zł
Sołectwo Wilkanowo:
- Remont dróg w sołectwie Wilkanowo – 20.000,00 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK MultiOsada w Małej Wsi- biblioteka
publiczna – 1.022,81 zł
Sołectwo Zakrzewo Kościelne:
- Remont budynku OSP w Zakrzewie
Kościelnym – 26.381,57 zł

Adam Kacprzak
str. 7
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Od 2022 roku Nieodplatna
Pomoc Prawna swiadczona bedzie
/
/
w budynku GCK MultiOsada w Malej
wsi

mina Mała Wieś w porozumieniu
z Powiatem Płockim od 2018
roku świadczy dla mieszkańców
usługę nieodpłatnej pomocy prawnej.
Zgodnie z porozumieniem z dnia 29
października 2021 roku od 2022 roku
punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
zostanie przeniesiony do budynku
Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi ul. Warszawska 31,
09-460 Mała Wieś.
Harmonogram działań punktu:
Środa od godz. 12:00 do 16:00
Piątek od godz. 8:00 do 12:00
I. UPRAWNIONE OSOBY
Zgodnie z przepisami ustawy nieodpłatna pomoc prawna przysługują osobie uprawnionej, tzn.:
• osobie, która nie jest w stanie
ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawej,
• również sobie ﬁzycznej prowadzącej
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.

II.ZAKRES
POMOCY
Nieodpłatna pomoc, jak sama nazwa
wskazuje, jest udzielana bezpłatnie.

Koszty udzielania takiej pomocy
są pokrywane ze skarbu państwa.
W ramach nieodpłatnej pomocy osoby
uprawnione mogą skorzystać z trzech
różnych usług, których zakres został
krótko przedstawiony poniżej:
Nieodpłatna pomoc prawna jest
udzielana przez prawników, z reguły
adwokatów lub radców prawnych.
Pomoc ta jest kierowana do osób,
które potrzebują pomocy prawnej
(np. dowiedziały się o pozwie lub zajęciu komorniczym, z którym się nie
zgadzają, mają problem z zawartą
umową, ZUS odmówił im wypłaty
emerytury) i polega z reguły na:
• udzieleniu informacji jak, z prawnego punktu widzenia, wygląda sytuacja osoby uprawnionej oraz jakie są jej
prawa i obowiązki,
• w jaki sposób osoba uprawniona
może rozwiązać swój problem

prawny,
• sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
• poinformowaniu o kosztach postępowania sądowego i ryzyku ﬁnansowym
związanym ze skierowaniem sprawy
do sądu.
Adam Kacprzak

/

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynków

O

d 1 lipca 2021 r. każdy obywatel,
zarządca budynku lub lokalu
mieszkalnego/ niemieszkalnego który
posiada źródło ciepła o mocy do
1 MW jest zobowiązany złożyć
DEKLARACJĘ dotyczącą źródła
ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB):
– dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał
12 miesięcy na złożenie deklaracji;
– dla nowo powstałych budynków
termin ten będzie wynosił 14 dni
str. 8

na złożenie deklaracji;
Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw
zostało zainstalowane/wymienione po
1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni (podobnie jak
w budynkach nowo powstałych).
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania – deklaracja przewiduje
zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Deklarację można składać:
– w formie elektronicznej – jest to
najszybszy i najwygodniejszy sposób.
Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą
zaletą jest to, że deklarację można
złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z elektronicznego sposobu składania

deklaracji. Aby złożyć deklarację
przez internet potrzebne jest posiadanie proﬁlu zaufanego albo dowodu
elektronicznego.
Wejdź na stronę
www.zone.gunb.gov.pl
Naciśnij →
złóż deklarację ← wypełnij ją i wyślij
– w formie papierowej – wypełniony
dokument można wysłać listem albo
złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Wzór deklaracji w formie papierowej
do pobrania na stronie Urzędu Gminy.
Małgorzata Walicka
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

d dnia 1 stycznia 2022 roku
usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych świadczyć
będzie nadal ﬁrma : Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Płońsku
Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 4, 09-100
Płońsk.
Odbiór segregowanych (zbieranych
selektywnie) odpadów komunalnych
odbywać się będzie raz w miesiącu.
Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych w okresie
od kwietnia do października obywać
się będzie dwa razy w miesiącu, natomiast z budynków jednorodzinnych
raz w miesiącu.

I

19,00 zł
osoba/miesiąc
38,00 zł
osoba/miesiąc

18,00 zł
osoba/ miesiąc

Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
(należy złożyć deklarację).

Odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów,
dostepnym na stronie internetowej www.malawies.pl w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi

PORADY NA ODPADY

nformacje pozwalające zwiększyć
świadomość na temat prawidłowego
postępowania z odpadami:
• odkręcamy i zgniatamy plastikowe
butelki,
• odkręcamy metalowe nakrętki ze
słoików i butelek i wrzucamy je do odpowiednich pojemników,
• opróżniamy opakowania z jedzenia,
• oddzielamy odpady od siebie (nie
wrzucamy do pojemnika połączonych
rodzajów odpadów np. papierowej to-

W

Informujemy, że stawki opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
w Gminie Mała Wieś
pozostają na tym samym
poziomie i wynoszą:

KOMPOSTOWNIK

łaściciele nieruchomości, na których znajdują się parki i ogrody
mogą w łatwy sposób zagospodarować
odpady zielone i bioodpady zakładając
przydomowy kompostownik. Jako kompostownik może służyć po prostu
pryzma lub niewielki dół wykopany
w ziemi. Kompostownik najlepiej usytuować w zacienionym miejscu ogrodu
i osłonić go od działania wiatru. Ważne,
aby kompostowane odpady miały stały
dostęp powietrza, a woda mogła swobodnie odpływać z kompostownika.
Warto zaszczepić kompost kompostem

rebki owiniętej w plastikową),
• na zakupy zabieramy ze sobą torby
wielokrotnego użytku,
• przeterminowane leki wyrzucamy do
odpowiednio oznaczonych pojemników w aptekach,
• zużyte baterie wyrzucamy do odpowiednio oznaczony pojemników,
•starą odzież oddajemy komuś potrzebującemu lub przeznaczamy na czyściwo do warsztatu.

ﬁnansowy, ale przede wszystkim
środowiskowy.
Zaawansowane technologiczne linie
sortownicze pozwalają odzyskiwać
surowce wtórne również z odpadów
zmieszanych. Dzięki tym zabiegom
możemy odzyskać więcej papieru,
plastiku czy szkła, a ich jakość będzie
znacznie lepsza.

gotowym lub specjalnym preparatem.
Kompost należy co jakiś czas przemieszać.
Do kompostownika wrzucamy: skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie,
opadnięte liście i owoce, chwasty bez
nasion, popiół drzewny z kominka czy
grilla, obierki warzyw i owoców,
skorupki jaj, papier i tekturę.
Do kompostu nie dodajemy: chwastów
z nasionami (nasiona przetrwają i zachwaścimy sobie wszystkie miejsca,
gdzie użyjemy kompostu), liści porażonych chorobami (by ich nie rozprzestrzeniać), pestek (wyrosną drzewka
i krzewy), fragmentów kasztanowca,

buku i dębu (zbyt twarde - długo się rozkładają) oraz gotowanych pozostałości
z kuchni (przyciągają gryzonie).

Jeśli tylko mamy chęć i możliwość
segregowania odpadów - nie wahajmy

Segregowanie odpadów to się opłaca Tobie
i przyszłym pokoleniom!

Wiedza o tym, jak kompostować
poprawnie, pozwala zminimalizować
ryzyko powstania przykrego zapachu.
Kompostowanie pozwala osiągnąć
wiele korzyści, które mieszczą się
w dwóch pojęciach: eliminowaniu tego,
co szkodliwe, i uzyskiwaniu czegoś
wartościowego. Korzyści, jakie wynikają z tego procesu dotyczą zarówno pojedynczych gospodarstw, jak i całej
planety.
Justyna Duch
str. 9
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Wybory uzupelniajace
do Rady Gminy Mala
Wies
/

ojewoda Mazowiecki na podstawie Zarządzenia Nr 408
z dnia 11 października 2021 r. zarządził wybory uzupełniające do Rady
Gminy Mała Wieś w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 10.
W tym okręgu będzie wybierany jeden
radny. Datę wyborów uzupełniających Wojewoda Mazowiecki wyznaczył na dzień 19 grudnia 2021 r.

W

W związku z powyższym zachęcamy
mieszkańców Gminy Mała Wieś
tj. ulic: Botaniczna, Kasztanowa,
Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Ogrodowa, Parkowa, Piekarnicza, Płońska,
Słoneczna, Topolowa, Wierzbowa do
wzięcia udziału w wyborach.

Aleksandra Kocik

/

/
Sesje Rady Gminy Mala
Wies w 2021 r.

roku 2021 odbyło się siedem
sesji Rady Gminy Mała Wieś.
W tym czasie podjęto 46 uchwał.
W związku z panującą pandemią
COVID-19 obrady sesji odbywały się
w ścisłym reżimie sanitarnym, stosując się do wytycznych Ministerstwa
Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Obrady odbywały się na hali
sportowej Szkoły Podstawowej
im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi,
w sali Szkoły Podstawowej w Małej
Wsi. Obecnie obrady sesji odbywają
się w sali posiedzeń Urzędu Gminy
Mała Wieś. Sala została wyremontowana, zakupiono nowe stoły oraz
krzesła, zamontowano projektor oraz
wyposażono ją w nowe mikrofony
Aleksandra Kocik

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

/
bezplatne
szczepienie przeciwko grypie

Od 9 grudnia 2021
w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Małej Wsi
rozpoczynają się zapisy
na bezpłatne szczepienie
przeciwko grypie dla wszystkich
osób powyżej 18 roku życia.
Zapisy na szczepienie
w rejestracji- nr. telefonu24 2314037 lub 514 382 391.
str. 10
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Zimowe utrzymanie dróg

uwagi na zbliżający się sezon
zimowy i w celu usprawnienia
zimowego utrzymania dróg na terenie
gminy Mała Wieś, drogi gminne zostały podzielone, na cztery rejony
odśnieżania:
Rejon I: Chylin, Kupise, Podgórze
Wieś, Podgórze Parcele, Zakrzewo
Kościelne.
Rejon II: Brody Duże, Brody Małe,
Węgrzynowo, Przykory, Stare Gałki,
Nowe Gałki, Niździn.
Rejon III: Mała Wieś, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo, Borzeń, Orszymowo, Lasocin, Murkowo.
Rejon IV: Perki, Kiełtyki, Ściborowo,
Wilkanowo, Nowe Święcice, Stare
Święcice, Nakwasin, Liwin, Rąkcice,
Dzierżanowo, Główczyn.

Poszczególne rejony będą odśnieżane
przez:
rejon I – będzie odśnieżany przez
Zakład Usługowo – Handlowym „Las
i Ogród” z Chylina.

W

rejon II – będzie odśnieżał Pan Marek
Stanowski,
rejon III i IV – będzie odśnieżany
przez Firmę Handlową „Grud-Pol”
z Małej Wsi.
Podmioty w/w zostały wyłonione
w drodze rozpoznania cenowego.
Niebezpieczne zakręty, podjazdy,
zjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe w razie potrzeby posypy-

wane będą mieszanką piaskowo-solną
przez pracowników Referatu Ochrony
Środowiska i Usług Komunalnych.

Ewentualne uwagi dotyczące odśnieżania i zimowego utrzymania dróg,
ulic i chodników prosimy kierować
pod nr tel.
(024) 269-79-79, (024) 269-79-65.
Piotr Nowatkiewicz

#Szczepimy sie
/

Gminie Mała Wieś dotychczas
zaszczepiło się 50,1 % mieszkańców.
Mieszkańcy zaszczepieni jedną
dawką: 3055 osób
Mieszkańcy w pełni zaszczepieni:
2964 osoby
Grupa wiekowa :
12-19 lat: zaszczepionych 169 osób
20-39 lat: zaszczepionych 754 osoby
40-59 lat: zaszczepionych 1023 osoby
60-69 lat: zaszczepionych 536 osób
70 plus: zaszczepionych: 573 osoby
W trosce o zdrowie swoje oraz
naszych najbliższych zachęcamy do
szczepień przeciwko COVID-19.

INFOLINIA NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19
989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych:

(22)62 62 989

Aleksandra Kocik

str. 11
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Nowe dowody osobiste z odciskiem palca oraz podpisem posiadacza dowodu
d 8 listopada 2021 roku są wydawane nowe dowody osobiste. Do
warstwy graﬁcznej dowodu osobistego
powrócił podpis posiadacza, natomiast
w warstwie elektronicznej zamieszczane
są odciski palców.
Nowy dowód osobisty jest bezpieczniejszy i daje więcej możliwości.
Dowody osobiste wydane przed dniem
wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia
2021 r.) zachowują ważność na okres, na
jaki zostały wydane. Nie ma zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
Przyczyną zmian jest konieczność
dostosowania przepisów ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157
z dnia 20 czerwca 2019 r. Wymiana
wszystkich dowodów na nowe potrwa
10 lat.
Składanie wniosku o wydanie dowodu
osobistego:
• osobiście w Urzędzie Gminy Mała
Wieś ul. Jana Kochanowskiego 1,
tel. 242697968,
• w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych
przypadkach), Urząd Miasta Płocka tel.
243670858,
• przez Internet jedynie dla dzieci do 12
roku życia, od których odciski palców
nie będą pobierane.
Czynność
składania
wniosku

G

mina Mała Wieś otrzymała
doﬁnansowanie ze środków
budżetu państwa na wycieczki
szkolne w 2021 r. w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki
,,Poznaj Polskę” w wysokości
32 471,00zł. Całkowita wartość projektu
wynosi 40 589,00 zł.
Wniosek o doﬁnansowanie złożono dla
Szkoły Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi, Szkoły Podstawowej w Podgórzu oraz Szkoły
Podstawowej w Dzierżanowie.
Plan wycieczki musi być zgodny z czterema priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2021 roku:
str. 12

o dowód osobisty w urzędzie, wymaga
dwukrotnego stawienia się obywatela:
• podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców
i wzoru podpisu,
• podczas odbioru dowodu osobistego –
wymagana będzie weryﬁkacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie odcisków palców).
Dla osób, które nie będą mogły udać się
do urzędu gminy z powodu choroby,
niepełnosprawności lub innej nie dającej
się pokonać przeszkody, nowe regulacje
przewidują możliwość skorzystania
z mobilnej stacji obsługiwanej przez
urzędników. Taka osoba lub opiekun
będzie mógł zgłosić potrzebę wyrobienia dowodu wyłącznie w mieście powia-

towym. Urzędnik przyjedzie do interesanta pod wskazany adres pobytu
z komputerem i zestawem, który pozwoli na zdjęcie odcisków.
Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.

E-dowód będzie zawierać, tak jak
obecnie:
• certyﬁkat potwierdzania obecności,
• certyﬁkat identyﬁkacji i uwierzytelnienia (powyżej 13 roku życia),
• certyﬁkat podpisu osobistego (fakultatywnie).
Wymiana wszystkich dowodów na
nowe potrwa 10 lat.
Elżbieta Marciciak

Poznaj Polske
/

1. Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
2. Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego,
3. Kultura i dziedzictwo narodowe,
4.Największe osiągnięcia polskiej nauki.
„Poznaj Polskę” to pilotażowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki.
Jego celem jest wsparcie nauczycieli
oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program ,,Poznaj

Polskę” to sposób na poznanie naszego
dziedzictwa narodowego i kulturowego
oraz popularyzację osiągnięć polskiej
nauki. Wsparcie w ramach pro-gramu
może być przeznaczone na pokrycie
kosztów przejazdu, biletów wstępu,
przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia uczestników
wyjazdu.
Katarzyna Jamowska
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Nagrody za osiagniecia
w roku szkolnym 2020/2021.
/
/

dniu 24.09.2021 r. Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski wręczył Nagrodę Wójta Gminy Mała
Wieś za osiągnięcia w roku szkolnym
2020/2021.
W/w nagrody przyznano na podstawie
Uchwały Nr 66/IX/2019 Rady Gminy
Mała Wieś z dnia 27 września 2019r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobiera- jących
naukę na terenie Gminy Mała Wieś oraz
Uchwały Nr 68/IX/2019 Rady Gminy
Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad przy-znawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś za
wyniki w nauce oraz osiągnięcia w dziedzinach naukowych w roku szkolnym
2020/2021,po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

1. uzyskali na świadectwie szkolnym
średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub ﬁnalistami
w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powia-towym o charakterze naukowym, sportowym lub
artystycznym;
3. zostali laureatami lub ﬁnalistami kon-

kursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakte-rze naukowym,
sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub ﬁnalistami konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim
lub
międzynarodowym
o charakterze naukowym, sportowym
lub artystycznym.
Katarzyna Jamowska

Za wyniki w nauce, osiagniecia
w dziedzinach naukowych
/
/
nagrode/ otrzymalo 67 uczniów

Nagrodę za wyniki w nauce oraz
osiągnięcia w dziedzinach naukowych
otrzymali:
1. Mateusz Bąbała- Szkoła Podstawowa
im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
2. Karolina Grzelak- Szkoła Podstawowa
im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi
3. Sebastian Gaciąk- Szkoła Podstawowa
im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi
4. Oliwier Boszko- Szkoła Podstawowa
im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
5. Igor Kozak- Szkoła Podstawowa im.
W.H.Gawareckiego w Małej Wsi
Nagrodę za wyniki w nauce otrzymali:
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
16. Julia Kajtaniak
17. Wiktoria Czarnecka
18. Jakub Grabowski
19. Maja Sokołowska
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orszymowie
20. Weronika Kacprzak
21. Sosnowska Klaudia
22. Magdalena Drajkowska

Szkoła Podstawowa w Podgórzu
1. Gabriela Gajewska
2. Paweł Racki
3. Mikołaj Hożewski
4. Jan Hożewski
5. Sandra Pawlak
6. Natalia Czerwińska
7. Wiktoria Kuźniewska
8. Szymon Krzemiński
9. Alicja Grzęda
10. Kacper Jaroszek
11. Bartosz Kowalski
12. Patrycja Marszałek
13. Jakub Krzemiński
14. Amelia Wyrębkowska
15. Adam Grzęda

Szkoła Podstawowa im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
23. Julia Kiedrowska
24. Gabriel Makos
25. Antoni Marczak
26. Anna Pietrzak
27. Bartosz Żmuda
28. Bartłomiej Stawiarski
29. Wojciech Kazimierczak
30. Weronika Ostrowska
31. Agata Nowak
32. Zoﬁa Nowatkiewicz

33. Dominik Karłowicz
34. Kacper Kuczmarski
35. Zuzanna Kamińska
36. Oliwia Piątkowska
37. Oliwia Karłowicz
38. Lena Jeznach
39. Gabriela Natkowska
40. Mateusz Majewski
41. Natalia Gąsiorowska
42. Jaśmina Grzelak
43. Edyta Bogiel
44. Jakub Rybicki
45. Piotr Głowacki
46. Mikołaj Jarzębowski
47. Paweł Majewski
48. Kalina Klimczewska
49. Paweł Bąkiewicz
50. Małgorzata Bąkiewicz
51. Julia Gąsiorowska
52. Karolina Kopera
53. Oliwia Kolasa
54. Mikołaj Duch
55. Aleksandra Kopera
56. Mateusz Kocik
57. Karolina Pietrzak
58. Aleksander Wiktorzak
59. Martyna Araucz
60. Weronika Latarska
61. Michalina Sinko
62. Maja Klus
str. 13
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/
Wspólpraca
z klubami sportowymi i stowarzyszeniami

2021 roku Gmina Mała Wieś realizuje na swoim terenie siedem zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury ﬁzycznej. Są to projekty ﬁnansowane z budżetu Gminy Mała Wieś, na które w tym roku
przeznaczono łącznie kwotę 70 000,00 złotych. Zadanie te realizują kluby sportowe i stowarzyszenia
z terenu naszej gminy.

W

/
Uczniowski Klub Sportowy GROT w Malej
Wsi

ramach projektu UKS GROT
zorganizował trzy turnieje
tenisa stołowego dla mieszkańców
gminy Mała Wieś i okolic z cyklu
"II-gie Grand Prix Tenisa Stołowego
Gminy Mała Wieś". Ze środków
gminnych zakupiono nagrody, medale
i puchary, a także słodycze dla najmłodszych uczestników turniejów. Ponadto zostały zakupione koszulki
sportowe, robot do nauki gry w tenisa
stołowego oraz zostało przeprowadzonych szereg warsztatów z gry w tenisa
stołowego. W turniejach wzięło udział
łącznie około 140 osób z terenu naszej
gminy i okolic.

U

Uczniowski klub sportowy borowik

KS Borowik działający przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu uczestniczył w realizacji dwóch zadań:
1 czerwca na terenie Szkole Podstawowej w Podgórzu odbył się „Sportowy Piknik Aktywności”. W czasie
imprezy przeprowadzono wiele zabaw
i sportowych gier zespołowych
na świeżym powietrzu. Piknik zgromadził około 100 uczniów i 20 nauczycieli i pracowników szkoły.
W ramach realizacji zadania
„Rodzinny rajd pieszy Doliną Ryksy
– Śladami lokalnej historii” we
wrześniu odbył się rajd pieszy dla
mieszkańców z okolicznych miejscowości (40 osób). Podczas rajdu odbyły
się zabawy integracyjne, konkurencje
sprawnościowe, zorganizowano konkurs fotograﬁczny oraz spotkanie
z właścicielką dworku w Podgórzu.
str. 14

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic

towarzyszenie Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic zrealizowało
w tym roku dwa zadania;
W dniu 6 czerwca na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie zorganizowano dla dzieci
i rodziców ”Piknik Rodzinnyzdrowo i sportowo”. Podczas pikniku
odbył się „VI bieg Krasnala” oraz gry
i zabawy sportowe nagrodzone dyplomami i pucharami.
Zorganizowano również dwa rajdy
rowerowe w których wzięło udział
około 80 osób; 30 lipca rajd trasą Stare
Święcice-Wilkanowo-Orszymowo
oraz 5 września trasą OrszymowoStare Arciszewo- Brody Duże-Orszymowo.

S

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA

KW Malwa w tym roku przy
współpracy Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi
zrealizowało zadanie „Rowerem przez
gminę Mała Wieś. Zorganizowano
trzy rajdy rowerowe, w każdym z nich
uczestniczyło około 100 mieszkańców
naszej gminy. Trasy przebiegały po terenie naszej gminy oraz okolicach
gminy Wyszogród. Rajdy te są okazją
odwiedzenia wielu ciekawych miejsc
o charakterze historycznym, turystycznym i rekreacyjnym.

K

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy w Małej Wsi

lub Spójnia Mała Wieś, jest stowarzyszeniem zrzeszający sympatyków piłki nożnej. W tym roku realizował zadanie publiczne pn. „Organizacja szkoleń i rozgrywek dla dzieci
i młodzieży z tereny Gminy Mała
Wieś w piłce nożnej oraz uczestnictwo
w rozgrywkach organizowanych przez
inne jednostki’. Rozgrywki piłkarskie
odbywały się zgodnie z kalendarzem
POZPN-u. W szkoleniach i w rozgrywkach uczestniczyło około 40
zawodników w dwóch grupach wiekowych, tj. trampkarze oraz seniorzy.

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada w Małej Wsi
/

/
Klub Spójnia Mala
Wies

Agnieszka Józwiak
str. 15
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Zmiana kryterium dochodowego w pomocy spolecznej
w 2022 r.

d dnia 1 stycznia 2022 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r.
w sprawie zweryﬁkowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające
do świadczeń z pomocy społecznej będą
wynosiły:
• dla osoby samotnie gospodarującej –
776 zł,

• dla osoby w rodzinie – 600 zł,
Zwiększona zostanie maksymalna
kwota zasiłku stałego – do wysokości
719 zł ,
Z kolei wartość dochodu miesięcznego
z 1 ha przeliczeniowego zostanie podwyższona do 345 zł.

I

Gminny Osrodek
i
Pomocy Spolecznej
/
w Malej
Wsi

Katarzyna Kurek

INFORMUJE

/

/

realizacja Programu Operacyjnego Pomoc zywnosciowa 2014- 2020
Podprogram 2020

W

W październiku 2021 roku zakończyła się realizacja Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 Podprogram 2020.
Podczas trwania Podprogramu 2020
pracownicy
Gminnego
Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małej Wsi wydali
27,057 tony żywności dla 458 najbardziej potrzebujących osób z terenu
gminy Mała Wieś.
Ogółem wydano 4 261 paczek. Na liście

Z

rzewający, szynka drobiowa, szynka
wieprzowa, kawa zbożowa rozpuszczalna.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 był realizowany w partnerstwie z Bankiem
Żywności w Płocku.
Katarzyna Kurek

/
ZUS przejmie obsluge
programu Rodzina 500+
/

akład Ubezpieczeń Społecznych
stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+.
Nowelizacja ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zgodnie z nowelizacją świadczenia będą
wypłacane tylko bezgotówkowo na
wskazany przez wnioskodawcę numer
rachunku bankowego.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia
tylko w formie elektronicznej. Również
pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS.
Natomiast od 1 lutego 2022 r. do ZUS
należy składać wnioski dotyczące
str. 16

artykułów, które były wydawane osobom najbardziej potrzebującym, znalazły się: buraczki wiórki, cukier biały,
fasolka po bretońsku, ﬁlet z makreli
w oleju, groszek z marchewką, herbatniki maślane, kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron jajeczny
świderki, miód nektarowy, mleko UHT,
mus jabłkowy, olej rzepakowy, pasztet
drobiowy, płatki owsiane, powidła śliwkowe, ryż biały, ser podpuszczkowy doj-

nowego okresu świadczeniowego –
2022/2023.
Stopniowe przejęcie realizacji programu
Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że
gminy będą kontynuowały wypłaty
świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja

2022 r. W tych sprawach nadal należy
kontaktować się z pracownikami gmin.

Katarzyna Kurek
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minne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi wspólnie
z Nieformalną Grupą MASECZKOMANIACY zrealizowało w 2021 roku
projekt edukacyjny pn. „Uczymy
dzieci segregować śmieci”, w ramach
konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności ogłoszonego przez Fundację
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej –
Młodzi Razem” we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Płocku
oraz Akademią Rozwoju Filantropii
w Polsce.
Kwota doﬁnansowania 4 000,00 zł
Projekt skierowany był do dzieci
przedszkolnych i szkolnych i dotyczył
segregacji odpadów. W ramach działań zorganizowane zostały spotkania
ekologiczne, których tematem przewodnim był recykling. Spotkania odbyły się w formie warsztatów podczas
których, uczestnicy wykorzystując
materiały wtórne wykonały piękne
ramki na zdjęcia i przyborniki na
biurka. Na placu zabaw w Małej Wsi,
który znajduje się przy Gminnym
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi utworzony został natomiast mały,
kolorowy punkt selektywnej zbiórki

S

trażacy z OSP Mała Wieś w ramach konkursu grantowego
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłoszonego
przez Fundację „Fundusz Lokalny
Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zrealizowali
w 2021 roku projekt edukacyjny
w zakresie ekologii i dbania o środowisko naturalne pn. „Kajakiem popłyniemy, śmieci zbierzemy”, na który
otrzymali doﬁnansowanie w kwocie
4 000,00 zł.
Głównym celem projektu było ukierunkowanie młodzieży na problem
jakim jest zaśmiecanie zbiorników
wodnych, również tych wykorzystywanych do rekreacji przez ludzi.
Strażacy z Ochotniczej Straży w Małej
Wsi wspólnie z grupą młodych ludzi z

/
Dzialamy
Lokalnie

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada w Małej Wsi

odpadów. Ustawione zostały kolorowe kosze na śmieci, kosze na zużyte
baterie oraz tablica edukacyjna. Teraz
dzieci przychodzące na plac zabaw
mogą również przynieść i wrzucić
w odpowiedni pojemniki odpady,
które poddane zostaną recyklingowi
(baterie, puszki aluminiowe, plastikowe nakrętki) i wspomogą charytatywne zbiórki. Finałowym działaniem
był konkurs ekologiczny, tematem

którego było wykonanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w formie
przestrzennej. Laureaci konkursu
otrzymali wyjątkowe nagrody- słuchawki bluetooth i power banki.
Przygotowane zostały również ulotki,
plakaty i ﬁlmik edukacyjny pn. "Świat
sam sobie nie da rady, segregujmy
więc odpady", który dostepny jest na
stronie GCK MultiOsada w Małej Wsi
www.multiosada.pl.

Ewa Stefaniak

zdj. z archiwum własnego OSP w Małej Wsi

Młodzieżowej Drużyny Przeciwpożarowej sprzątali brzegi zbiorników
wodnych (stawy, rzeka RYKSA,
obrzeża rzeki Wisły), używając do
tego nowo zakupionego w ramach
projektu kajaka.
Kolejny punkt projektu, to ekologiczny spływ kajakowy, w którym
uczestniczyło 15 osób. Podczas

spływu uwrażliwiano młodzież na
ogromny problem jakim jest zaśmiecanie wód przez ludzi. Poza wykładem przeprowadzonym z zakresu
bezpiecznej i ekologicznej turystyki
wodnej, uczestnicy zdobyli również
umiejętności w pływaniu kajakiem.
Ewa Stefaniak
str. 17
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/
koncert mikolajkowy

więty Mikołaj lubi odwiedzać
dzieci w każdym miejscu na
całym świecie. 12 grudnia tuż po
zmroku z workiem pełnym humoru
przyjechał również do Małej Wsi.
Dzieci w zaciekawieniu oczekiwały
naszego gościa umilając sobie czas
tańcami i wspólnym mikołajkowym
spiewaniem razem z grupą Metrum
Event, na placu przed budynkiem
Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
Po zakończonej zabawie nadsłuchiwalismy dźwięku dzwoneczków, które
słychać było już z daleka i świadczyło
to o tym, że zbliża się do nas nikt inny,
jak Święty Mikołaj. Dzieci te duże
i te małe były bardzo zaciekawione
i rozpromienione, a kiedy znalazły się
blisko św. Mikołaja – troszkę zawstydzone. Św. Mikołaj przywiózł ze sobą
dużo uśmiechu, rozmawiał z dziećmi,
zachęcał ich, aby były grzeczne i słuchały rodziców.
Na zakończenie Święty Mikołaj zaprosił wszystkich do wspólnych pamiątkowych zdjęć, które można było
sobie zrobić na wyjątkowej świątecznej ściance.
Plac przed MultiOsadą na spotkanie
z Mikołjem został specjalnie przygotowany. Kolorowe światełka rozbłysły
na choinkach, bo przecież trudno sobie
wyobrazić czas Świąt Bożego Naro-

P

dzenia bez choinki i mieniących sie na
niej lampek. Dodatkowego uroku dodały ośnieżone drzewa i leżący śnieg,
którego w ostatnich latach w okresie
świątecznym nam tak bardzo brakowało.
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim
uczestnikom naszego Mikołajkowego
Koncertu. Dziękujemy, że pomimo
ujemnej temperatury u nas było wyjątkowo ciepło i rodzinnie. Dziękujemy
bardzo Strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Małej Wsi, którzy

ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu
dołączyli do nas z workiem pełnym
cukierków zapraszając dzieci do
wspólnych zdjęć w ich pieknych nowych wozach strażackich.
Organizatorem Koncertu Mikołajkowego było Gminne Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi, Wójt
Gminy Mała Wieś oraz Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Małej Wsi.

Ewa Stefaniak

Biblioteczny kalendarz adwentowy

adający śnieg, łagodne dźwięki
kolęd, migoczące na gałązkach
choinek gwiazdki oraz unoszący się
w powietrzu zapach pierniczków
to znaki, że zbliża się najpiękniejszy
czas w roku, jakim są Święta Bożego
Narodzenia. Aby umilić czas do nadchodzących świąt przygotowaliśmy
dla Państwa Biblioteczny Kalendarz
Adwentowy, który służyć będzie
do odliczania pierwszych 24 dni grudnia, do Bożego Narodzenia. Pomysł
tworzenia kalendarzy wywodzi się
z Niemiec i w dzisiejszych czasach

str. 18
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jest jedną z tradycji adwentowych,
szczególnie lubianą, przez dzieci i dorosłych. Kalendarze adwentowe polubiły również biblioteki, które dzięki
nim mogą promować czytelnictwo
oraz swoje zbiory.
Każdego dnia Adwentu będziemy odsłaniać z Bibliotecznego Kalendarza
Adwentowego jedną kartę ze świąteczną propozycją książki dla dzieci
lub dla dorosłych. Czytelnik, który
jako pierwszy wypożyczy przygotowaną książkę na dany dzień naszego
kalendarza adwentowego otrzyma

mały upominek.
Serdecznie zapraszamy do wypożyczania i wspólnego świątecznego
Ewa Stefaniak
odliczania.
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Jesienny wyjazd w góry
„Widziałem góry większe, wspanialsze
i bardziej majestatyczne. W góry piękniejsze od Tatr jednak nie wierzę”.
S. Zieliński,

Z

a nami upragniony i beztroski wypoczynek w najpiękniejszych zakątkach Polski, które były na
wyciągnięcie ręki podczas jesiennego
wyjazdu, zorganizowanego przez
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi do Kościeliska w trzeci
weekend października. To były wyjątkowe i intensywne trzy dni, które
mimo wszystko pozostawiły niedosyt.
W końcu weekend jest zbyt krótki,
by w pełni doświadczyć uroku górskiego, ale na tyle długi aby osoby,
które pierwszy raz tam były zdążyły
się w nich zakochać .
Każdy na swój sposób próbował
korzystać z uroku tego wyjątkowego
miejsca. Jedni wybrali się nad Morskie
Oko i Kasprowy Wierch, inni w Dolinę Pięciu Stawów czy w Dolinę Kościeliska. Jedni woleli samotne
wędrówki, inni łącząc się w duże
grupy wspólnie wędrowali górskimi
szlakami. Tak też było np. w sobotę 16
października, kiedy to 33 osobową
grupą wybraliśmy się na Słowacki
Spływ Dunajcem, który rozpoczął się
w miejscowości Majere, a zakończył
w Leśnicy. Podczas spływu opiekowali się nami Słowaccy Flisacy. Płynęliśmy Dunajcem, a po obu stronach
– Polska i Słowacja. Często, po kilku
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zkrętach trudno się było zorientować,
który brzeg jest czyj. Flisacy z tego
żartują, zadają turystom podchwytliwe
pytania. W sumie spływaliśmy rzeką
11 kilometrów. Mijaliśmy po drodze
Ostrą Skałę i Klasztorną Górę, Wyżnią
i Niżnią Grabczychę, Zbójnicki Skokmiejsce, w którym Janosik po ucieczce
z więzienia przeskoczył Dunajec oraz
skałę Siedem Mnichów i Czerwony
Klasztor. Przez długi czas spływu
z łodzi widać było również masyw
Trzech Koron i jego wierzchołki
zwane: Wysoką Kaśką, Grubą Baśką
i Kudłatą Maryśką. Podczas przejazdu
na Słowację zatrzymaliśmy się przy
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kapliczce na Łapszance, a w drodze
powrotnej na Leśnickie Sedlo i przy
Zaporze Czorsztyńskiej, która spiętrza
wody Dunajca, tworząc Jezioro Czorsztyńskie. Jak na prawdziwych Polaków przystało wstąpiliśmy również na
zakupy w Słowackim sklepie po
pyszne czekolady Studenske i zdrowotne nalewki.
Podczas tych wyjątkowych trzech dni
nie mogło również zabraknąć spacerów po klimatycznych Krupówkach
i uroczej Gubałówce, którą było widać
z okien naszego pensjonatu.
Z całego serca dziękujemy całej
84 osobowej grupie. Dziękujemy
młodzieży, dorosłym i kochanym seniorom…naszym wyjątkowym składem udowodniliśmy, że góry można
kochać niezależnie od wieku. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas,
za wspólne rozmowy, wędrówki, zabawę i wspólną wielogodzinną podróż. Mamy nadzieję, że były to dla
Was wyjątkowe chwile, które pozostawią w Waszych sercach wyjątkowe
wspomnienia.
Tegoroczny jesienny wyjazd w góry
był największą wycieczka jaką organizowaliśmy do tej pory. 84 osoby, to
było wyzwanie…które chętnie podejmiemy również za rok.

Ewa Stefaniak
str. 19
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Zakup nowosci wydawniczych

iblioteka Publiczna działająca przy
Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi w 2021 roku otrzymał z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–
2025 doﬁnansowanie na zakup nowości
wydawniczych w wysokości 8 tys zł.
Środki własne na zakup książek do naszej Biblioteki to również 8 tys. zł.
Księgozbiory Biblioteki w 2021 roku
wzbogaciły się o prawie 700 nowych
pozycji wydawniczych, o łącznej kwocie 16 tys. zł.
Zakupione książki są o różnorodnej tematyce. Wśród nich znajdują się thrillery, romanse, literatura sensacyjna,
historyczna czy obyczajowa. Zakupiono
również nowe wydania lektur szkolEwa Stefaniak
nych.

4

Narodowe Czytanie w MultiOsadzie

września w Ogrodzie Saskim
w Warszawie odbyło się 10 Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej. Akcja Narodowe Czytanie
organizowana jest przez Prezydenta
RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie
dzieł Fredry, a podczas następnych
edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” H.Sienkiewicza oraz „Lalkę”
B.Prusa; w 2016 roku – „Quo vadis”
H.Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą
Narodowego Czytania było „Wesele”
S.Wyspiańskiego.W 2019 r. lekturami
było osiem najważniejszych polskich
nowel, między innymi autorstwa
Żeromskiego, Konopnickiej, Schulza
i Prusa. Rok temu, w warunkach
obostrzeń epidemicznych, czytano
„Balladynę”J. Słowackiego.
Po raz kolejny w akcję Narodowego
Czytania włączyło się również
Gminne Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi. 9 września o godzinie
10.00 odczytano pierwszy akt „Moralności Pani Dulskiej”, która była lekturą tegorocznej edycji Narodowego
str. 20
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Czytania.
„Moralność Pani Dulskiej” powstała
w ciągu kilkunastu dni na przełomie
października i listopada 1906 roku.
Sztuka autorstwa Gabrieli Zapolskiej
przedstawia historię rozgrywającą się
w mieszczańskim domu początku XX
wieku. Nazwisko bohaterki sztuki na
stałe zagościło w polszczyźnie –
dulszczyzna to określenie kołtuństwa,
mieszczańskiej hipokryzji i ciasnoty
poglądów, połączonej z wysokim
mniemaniem o własnych walorach
moralnych. Tegorocznymi lektorami
w MultiOsadzie byli: Wójt Gminy

Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski,
Skarbnik Gminy Monika Stypułkowska, Sekretarz Gminy Ewelina
Kołodziejska, dyrektor Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi Alicja
Białecka, dyrektor GCK MultiOsada
w Małej Wsi Ewa Stefaniak oraz Mariola Kurowska, Paulina Stępka
i Joanna Klimczewska – pracownicy
GCK MultiOsada w Małej Wsi.
Wszystkim uczestnikom dyrektor
MultiOsady wręczyła książkę opatrzoną okolicznościową pieczęcią Narodowego Czytania, którą przekazano
z Kancelarii Prezydenta RP.
Ewa

Stefaniak
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Koncert Patriotyczny w MultiOsadzie

listopada 2021 r w wyjątkowej scenerii w barwach biało-czerwonych
odbył się w Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi Koncert Patriotyczny z okazji 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nasze
spotkanie
rozpoczęliśmy
od wysłuchania kilkuminutowej prelekcji historycznej pt. "Obchody Święta
Niepodległości w Polsce Wolnej
i w Niewoli", którą przedstawił nam Pan
Andrzej Jeznach- wicedyrektor i nauczyciel historii ze Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi.
Kolejny punkt uroczystości to koncert
piosenki patriotycznej w wykonaniu
Warszawskiej Kapeli Sztajer. Kapela
Sztajer gościła już w MultiOsadzie
w sierpniu br. podczas koncertu
Piosenki Powstańczej. Chłopaki z Kapeli po raz kolejny zostali bardzo ciepło
przyjęci przez zgromadzoną publiczność, która chętnie dołączyła do wspólnego śpiewania. Wspólnie zaśpiewano
ponad 20 patriotycznych pieśni i piosenek pochodzących z różnych okresów
walk o niepodległość Polski.
Wybrzmiały takie piosenki jak: My
pierwsza Brygada, Maszerują Strzelcy,
O mój rozmarynie, Rozszumiały się
wierzby płaczące, Oka, Rozkwitały pąki
białych Róż, List do Cara, Ciężkie losy
Legionera, Serce w Plecaku czy Deszcz
Jesienny deszcz. Niewątpliwie był to

Z

ogromną radością informujemy, że
Sztab #4631 przy GCK MultiOsada
w Małej Wsi został pomyślnie zarejestrowany! Celem zbiórki publicznej
w dniu 30 stycznia 2022r. tj. w dniu 30.
Finału jest zbieranie środków pieniężnych „dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci”. Jak co roku zapraszamy do współpracy zaprzyjaźnione
szkoły, sponsorów oraz wszystkich tych,
którzy nawet drobnym gestem chcą
pomóc małym dzieciom. Naszym największym wsparciem są oczywiście wolontariusze i to Was w szczególności
zachęcamy do kwestowania. Pamiętajcie! Każdy z Was może pomóc! W 2022
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wieczór pełen muzycznych wrażeń, jak
i reﬂeksji nad wojenną historią Polski
z perspektywy rozśpiewanych żołnierzy,
tęskniących za domem i ukochanymi.
Na pamiątkę tej uroczystości publiczność otrzymała przypinki okolicznościowe upamiętniające 11 Listopada.
W spotkaniu uczestniczył Proboszcz
Paraﬁi w Małej Wsi ks. Edwardowi
Kuzak, Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Sekretarz Gminy
Mała Wieś Ewelina Kołodziejska,
Radna Gminy Mała Wieś Grażyna
Kurzyńska, Radny Gminy Mała Wieś
Albin Dynarek, Dyrektor GCK MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefaniak wraz
pracownikami oraz licznie zebrani
mieszkańcy Naszej Gminy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
spotkania za wspólne śpiewanie
i wspólnie spędzony czas. Dziękujemy
Panu Andrzejowi Jeznach za przygotowanie i przedstawienie zebranym prelekcji o Obchodach Święta Niepodległości. Szczególnie dziękujemy za
udział w spotkaniu młodzieży i ich wychowawcom ze Szkoły Podstawowej w
Małej Wsi- dziękujemy za przygotowywanie młodego pokolenia do życia w
społeczeństwie poprzez kształtowanie
postaw patriotycznych, które służą
identyﬁkacji narodowej i kulturowej.
Dziękujemy również naszym kochanym
Seniorom, na których obecność zawsze
możemy liczyć!
Ewa Stefaniak

/

/
WOSP zagra w Malej
Wsi

roku odbędzie się Jubileuszowy 30.
Finał WOŚP, mamy nadzieję, że wspólnymi siłami pokażemy po raz kolejny
Wielkie Serca mieszkańców Gminy
Mała Wieś. Obserwujcie naszą stronę,
aby być na bieżąco ze wszystkimi infor-

macjami! Kontakt do Sztabu oraz szczegóły pod numerem telefonu: 570-604310, 570-604-620 bądź w siedzibie
Sztabu #4631 w GCK MultiOsada
w Małej Wsi.
Ewa Stefaniak
str. 21
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srodowiskowy Dom Samopomocy w Starych swiecicach
/

rodowiskowy Dom Samopomocy
to miejsce, którego zadaniem jest
budowanie sieci oparcia społecznego,
przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w lokalnym
środowisku przez osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.
W tą deﬁnicję bardzo dobrze wpisuje
się działalość Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starych Święcicach.
W trudnym czasie sytuacji pandemicznej dajemy oparcie i motywację
do działania naszym uczestnikom.
W każdym człowieku tkwi jakiś talent,
który należy zauważyć, docenić i pielęgnować. Osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi bardzo często
mają niskie poczucie własnej wartości,
nie potraﬁą dostrzec w sobie rzeczy
pozytywnych. Zadaniem terapeutów
zajęciowych jest wydobyć i budować
to co najlepsze w naszych uczestnikach. W tym celu instruktorzy terapii
zajęciowej realizują różnorodne zajęcia, rozudzające zainteresowania, rozwijające nowe hobby, mające na celu
odkrycie własnej wartości oraz zwięk-

str. 22

szenie wiary we własne możliwości.
Jedną z ulubionych form zajęć są zajęcia muzykoterapii, gdzie nawet najbardziej nieśmiali uczestnicy sięgają
po miktorfon i realizują się wokalnie.
Indywidualnie i wspólnie śpiewają
polskie przeboje muzyczne.
Wielokrotnie wyjeżdżaliśmy na zajęcia z hipoterapii do pobliskiej stadnicy
koni “Szybki Konik”. Podopieczni
pod fachowym okiem uczyli się jazdy
konno, usprawniali motorykę dużą,
poprawiali kondycję ﬁzyczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. A nade
wszystko nabierali większej pewności
siebie, uczyli się samodzielności oraz
zwiększali poczucie wiary we własne
siły.
W pracowni artystyczno-ogrodniczej
uczestnicy poznają nowe techniki plastyczne, rozwijąją swoją kreatywność.
Z dużym powodzeniem realizują się
w malarstwie artystycznym jak również w pracach stolarskich. Aktualnie
tworzone są piękne drewniane stroiki
bożonarodzeniowe.
Pracownia gospodarstwa domowego
to serce naszego domu. Pod okiem

instruktora uczestnicy uczą się przygotowywania posiłków a codzienny
trud zostaje wynagrodzony pysznym
posiłkiem, który smakuje wszystkim.
W pracowni usprawniania ruchowego
pod okiem wykwaliﬁkowanej terapeutki oraz rehabilitantki prowadzona
jest rehabilitacja dostosowana do indywidualnych potrzeb każdego
z uczestników.
Sprawowanie opieki przez najbliższą
rodzinę nad niesamodzielną osobą niepełnosprawną jest zadaniem trudnym.
Naszą działalnością pomagamy rodzinom w sprawowaniu tej opieki, i przeciwdziałamy wykluczeniu z życia
społecznego tych osób.
Cyklicznie organizujemy imprezy
okolicznościowe takie jak Andrzejki,
Dzień Dyni, Dzień Czekolady, imieniny i inne. Wszystko po to aby
uczestnicy byli docenieni i czuli się
częścią naszej małej społeczności.

zdj. z archiwum własnego ŚDŚ w Starych Święcicach

Alicja Maćkiewicz
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Szkola
Podstawowa w Podgórzu

ajd Pieszy Doliną Ryksy.
W deszczowy sobotni ranek
18.09.2021r. kilka grup patrolowych
spotkało się o godzinie 10.00, by mimo
niesprzyjającej pogody wyruszyć na pieszy szlak Doliną Ryksy. Organizatorem
„ I Rodzinnego Rajdu Pieszego Doliną
Ryksy – śladami lokalnej historii” byli:
Szkoła Podstawowa w Podgórzu, UKS
Borowik i XXI Gromada Zuchowa
„Podgórskie Borowiki”. Uczestniczyli
w nim uczniowie naszej szkoły, ich
rodzice oraz zaprzyjaźnieni harcerze
i druhowie. Wydarzenie zostało ﬁnansowane ze środków pozyskanych
w ramach zadania publicznego z Urzędu
Gminy Mała Wieś. Rajd miał charakter
gry trenowej. Zadaniem uczestników
było odwiedzenie ośmiu punktów patrolowych zlokalizowanych w pobliżu
Doliny Ryksy i wykonanie tam różnych
zadań min.: odgadnięcie zaszyfrowanego hasła, zbudowanie szałasu, zespołowe pokonanie toru przeszkód, nauka
wiązania węzłów harcerskich… W trakcie wędrówki uczestnicy wykonywali
zdjęcia otaczającej przyrody, by w kolejnych dniach przystąpić do konkursu
fotograﬁcznego zorganizowanego w ramach imprezy. Ostatni punkt trasy rajdu
odbył się przy zabytkowym dworku
w Podgórzu. Przywitała tam wszystkich
właścicielka Pani Małgorzata. Jej opowieść przeprowadziła zebranych śladami lokalnej historii związanymi
z dworkiem i jego byłymi właścicielami.
Ta niezwykła żywa lekcja historii
na długo utkwi w naszej pamięci.
Szkolne Koło Wolontariatu ruszyło
z pomocą małej Zuzi, która jest

mieszkanką naszej gminy. Od pierwszych chwil swojego życia zmaga
się ona z nieuleczalną, rzadką chorobą
genetyczną. Potrzebuje stałej rehabilitacji i specjalnych zajęć z terapeutami.
Koszty związane z leczeniem i terapiami
są bardzo wysokie, dlatego też rodzina
Zuzi potrzebuje wsparcia materialnego.
Dziewczynka jest podopieczną Fundacji
Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Od października 2021 w naszej szkole prowadzona była zbiórka fantów na licytacje
dla Zuzi. Każdy mógł wesprzeć akcję
przynosząc do szkoły książki, zabawki,
ubranka, kosmetyki, gry, płyty itp.
Zbieraliśmy wszystko, co nadawało się
do sprzedaży. Zebrane fanty przekazaliśmy mamie Zuzi, która codziennie
prowadziła licytacje na Facebooku.
Zachęcaliśmy też rodziców uczniów
do odwiedzania strony grupy publicznej
Bazarek – na której codziennie odbywały się licytacje dla Zuzi i do dokonywania tam zakupów. Dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział
w zbiórce, dziękujemy za pomoc okazaną Zuzi!
Nieprzerwanie od 2013 r. w dniu 16 października uczestniczyliśmy w Europejskim
Dniu
Przywracania
Czynności Serca. Celem inicjatywy jest
popularyzacja wiedzy na temat zasad
udzielania pierwszej pomocy osobie,
u której wystąpiło nagłe zatrzymanie
krążenia. Dostosowując się do istniejącej sytuacji pandemicznej zorganizowano tylko pokazy prawidłowej
resuscytacji
w okresie pandemii,
a fachowego wsparcia udzieliła organizatorom nasza szkolna pielęgniarka

p. Małgorzata.
14 października 2021r. uroczystościom
Dnia Edukacji Narodowej towarzyszyło pasowanie na ucznia i pasowanie na czytelnika. W podniosłej
atmosferze Pierwszoklasiści ślubowali
być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom.
Szkolne obchody Narodowego Święta
Niepodległości: Narodowe Święto Niepodległości należy do jednego z ważniejszych dni w kalendarzu uroczystości
Szkoły Podstawowej w Podgórzu.
W 2020 roku pandemia wymusiła na nas
jej wirtualne świętowanie. W tym roku
powoli wróciliśmy do pięknych wypracowanych przez lata tradycji.
Wprawdzie nie udało nam się jeszcze
zorganizować kolejnej edycji Wieczornicy Patriotycznej, jednak tak jak w poprzednich latach w naszej szkole odbył
się apel, w którym wzięli udział
wszyscy uczniowie ubrani w stroje galowe wraz z przypiętymi własnoręcznie
wykonanymi kotylionami narodowymi.
Apel przybrał jednak formę dwóch odsłon- dla klas 0-III I IV-VIII. Podczas
spotkań na sali gimnastycznej w pięknej
patriotycznej scenerii uczniowie klasy
IV, harcerze oraz chór szkolny zaprezentowali przygotowany specjalnie na
tę uroczystość montaż słowno-muzyczny. Znów w murach naszej szkoły
zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”,
„Rota”, „Legiony”, znów mogliśmy wysłuchać patriotycznych wierszy polskich
poetów i przypomnieć sobie drogę
Polaków do niepodległości.

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu
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Był też konkurs na najciekawszy polski
stój historyczny, podczas którego każda
z klas zaprezentowała polskie stroje historyczne. W szkole zaroiło się od sławnych Polaków. Były 3 królowe Jadwigi,
Zawisza Czarny, Józef Piłsudski, Mikołaj Kopernik, Inka, Mieszko I, Emilia
Plater, a nawet…Stańczyk.
Jako że 11 listopada był dniem wolnym,
przeddzień , tj.10 listopada tradycyjnie
już wzięliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji MEiN „Szkoła do hymnu” śpiewając w klasach o 11.11 hymn
narodowy.
Na poszczególnych zajęciach poruszane
były także tematy związane z wolnością
,niepodległością, patriotyzmem,
oglądano ﬁlmy o tej tematyce, wykony
wano prace plastyczne, techniczne, gazetki okolicznościowe, urządzano kąciki
tematyczne. We wszystkich klasach
i na korytarzach szkolnych pojawiły się
biało- czerwone dekoracje.
11 listopada nasi reprezentanci - druhowie z drużyny harcerskiej aktywny
uczestniczyli w uroczystej mszy świętej
za ojczyznę , która odbyła się w kościele
w Kępie Polskiej.
Chętni uczniowie podjęli także wyzwania Tygodnia dla Polski. Organizatorzy
szkolnych obchodów Święta Niepodległości przygotowali specjalną listę
pomysłów, co uczeń może zrobić dla
Polski. Proponowano wysłuchanie
pieśni patriotycznych i polskich piosenek, wymienienie 5 polskich noblistów,
przygotowanie polskiej potrawy i zjedzenie biało-czerwonej kolacji wspólnie
z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami,
wywieszenie ﬂagi narodowej, odśpiewanie 11. 11 o 11.11 hymnu narodowego,
przeczytanie lub obejrzenie polskiej
bajki, takiej jak: „Bolek i Lolek”,
„Reksio”, „ Miś Uszatek” czy „Koziołek
Matołek”, wspólne spędzenie czasu
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z rodziną, obejrzenie starych zdjęć,
wspólny spacer, gra w planszówkę,
rozmowy. Każdy, kto się przyłączył, kto
podjął wyzwanie i dostarczył organizatorom dowód- zdjęcie , poświadczenie
rodziców, własne oświadczenie, został
nagrodzony stosownym certyﬁkatem
„Prawdziwego Patrioty”.
Mamy nadzieję, że zaproponowane
przez nauczycieli i wychowawców
aktywności uczczenia 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
stały się dla młodych Polaków –
uczniów Szkoły Podstawowej w Podgórzu okazją do reﬂeksji na temat znaczenia tak ważnych słów, jak: Bóg, Honor
i Ojczyzna.
XXVI Jesienne Biegi Przełajowe
z okazji Dnia Niepodległości - Podgórze 2021 – edycja wirtualna to cykliczne
wydarzenie, organizowane przez Szkołę
Podstawową w Podgórzu, które nie tak
dawno obchodziło swoje 25 – lecie.
Przez te wszystkie lata mieliśmy przyjemność gościć u siebie tysiące biegaczy
i tworzyć piękną historię. W roku ubiegłym pandemia nie pozostawiła nam
żadnego wyboru, z wielkim żalem
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musieliśmy zrezygnować z organizacji
kolejnej edycji. W bieżącym roku
trudno było liczyć na to, że w listopadowym terminie zorganizujemy zawody
w takim zakresie jaki wszyscy znamy
z lat ubiegłych. Aby podtrzymać tradycję sportowego świętowania Dnia Niepodległości zaproponowaliśmy szkołom
z powiatu płockiego udział w edycji wirtualnej XXVI Jesiennych Biegów
Przełajowych. Jej innowacyjny charakter polegał na organizacji zawodów
na terenie zgłoszonej szkoły, która to
wcielała się w rolę współorganizatora.
Zgodnie z regulaminem zawodnicy
szkół podstawowych biegali w trzech
kategoriach wiekowych, zaś szkoły
średnie w jednej, każde z podziałem na
dziewczęta i chłopców .
Szkoła Podstawowa w Podgórzu jako
główny organizator zapewniała nagrody
– medale w każdej kategorii dla każdej
ze szkół oraz pamiątkowy puchar.
Z uwagi na wyjątkowy charakter zawodów nie prowadzono klasyﬁkacji drużynowej.
W sportowe świętowanie 103 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości
włączyło się 16 szkół, w tym z jedna
szkoła ponadpodstawowa. Z radością informujemy, że w dniach 8 – 10 listopada
br. w sumie biegało z nami 1213 zawodników: 593 dziewcząt i 620 chłopców.
W tym miejscu składamy podziękowanie dyrektorom zgłoszonych szkół
i przekazujemy wyrazy uznania nauczycielom wychowania ﬁzycznego za podjęcie trudu współorganizacji wydarzenia. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Płocku i Gminie Mała Wieś
za sﬁnansowanie nagród.
Żywimy nadzieję, że za rok spotkamy
się na podgórskich trasach.
Iwona Sobótko, Barbara Ostrowska
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Niepubliczna Szkola
Podstawowa
i
i
im.Marszalka Józefa Pilsudskiego w Orszymowie

RAJD ROWEROWY
towarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic wraz z Niepubliczną
Szkołą Podstawową im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie zorganizowało 30 lipca oraz 5 września br.
Rajdy Rowerowe. Był to projekt "Nasza
Gmina- miejsca piękne i nieznane”
ﬁnansowany w ramach zadania publicznego przez Urząd Gminy Mała Wieś.
Każdy uczestnik został zaopatrzony
w czapkę odblaskową i wodę. Rajd zabezpieczali strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Orszymowie.
Pierwsza trasa odbyła się m.in. przez:
Orszymowo, Wilkanowo, Święcice,
Liwin, Dzierżanowo i Orszymowo.
W trakcie wyprawy uczestnicy odwiedzili grób bezimiennego powstańca
styczniowego, nad którym znajduje się
Figura Matki Boskiej w XIX wiecznym
zabytkowym parku w Dzierżanowie.
Natomiast podczas drugiego rajdu
uczestnicy jechali przez: Orszymowo,
Borzeń, Brody Małe, Gałki, Chylin,
Podgórze, Brody Duże, Węgrzynowo,
Stare Arciszewo i Orszymowo. W czasie
trwania rajdu zrobiono postój w Podgórzu, gdzie można było zobaczyć pomnik
przyrody – potężne okazy dębów,
buków, wiązów i czarny orzech zwany
przez tutejszych „jaworem”, których
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wiek szacuje się na około 500 lat. Przeprawiając się na prawy brzeg Ryksy, dotrzeć można do legendarnego źródełka
„Korzonek”, – które ma ponoć szczególne właściwości.

Organizatorzy zarówno podczas pierwszego jak i drugiego rajdu zorganizowali
dla uczestników: ognisko/grill oraz zabawy terenowe.
Agnieszka Kotuniak

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 LISTOPADA

W
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Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie 10 listopada
odbyła się akademia z okazji
11 Listopada - Święta Niepodległości.
Tego dnia uczniowie przygotowali lekcję historii- montaż słownomuzyczny
pt.: „ Ojczyzno moja”.
Historia polskiego narodu jest tak obﬁta
w ważne dla Polaków wydarzenia,
że prawie każdy miesiąc można by nazwać miesiącem pamięci narodowej.
Listopad jest pod tym względem szczególnie uprzywilejowany. 11 listopada
1918 r. nastąpiło zakończenie
I wojny światowej. Dzień ten został
uznany przez Polaków za dzień odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.
Agnieszka Kotuniak
str. 25
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ANDRZEJKI
„Święty Andrzej ci ukaże, co ci los
przyniesie w darze”…
Dzielne przedszkolaki z oddziału przedszkolnego z Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
w środę 24 listopada miały okazję poznać swoją przyszłość. Tego dnia
w przedszkolu odbyły się, bowiem
wróżby Andrzejkowe. Zabawę rozpoczęto od tradycyjnego lania wosku.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
"Miś pluszowy, Miś kudłaty,
Biały, czarny Lub łaciaty.
Wszystkie misie My kochamy,
Bo ich święto dzisiaj mamy."
listopada br. w oddziale przedszkolnym Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie obchodzony
był Dzień Pluszowego Misia. Dzieci
przyniosły do przedszkola swoje ulubione maskotki. Na początku panie wychowawczynie przeczytały opowiadanie
o" Dniu Pluszowego Misia", następnie
dzieci wysłuchały zagadek o misiach.
Próbowały nauczyć się także rymowanki o misiu. Później odbyły się gry
i zabawy taneczne z ukochanymi pluszakami. Na koniec każde dziecko mogło
wylosować nowego misia, które przedszkole otrzymało w darze od Pani
Dyrektor Zuzanny Niemirowskiej.
Dzieci otrzymały także pamiątkowe medale i dyplomy za udział w dniu Pluszowego Misia.
Agnieszka Kotuniak

Dzieci swój przelany wosk zabrały do
domu by wraz z rodzicami odczytać
przyszłość. Następnie przedszkolaki
poznawały imię przyszłej żony lub
męża oraz poznawały swój zawód.
Po wróżbach były tańce i zabawy, a na
koniec na zmęczone dzieci czekał poczęstunek.
Tego samego dnia odbyła się
zabawa andrzejkowa dla uczniów z kl.
I-VIII. Jednak inaczej niż dotychczas,
gdyż dyskoteka rozpoczęła się w go-

dzinach popołudniowo-wieczornych.
Były wróżby, tańce i poczęstunek.
Koleżanki i koledzy z 8 klasy przygotowali dla wszystkich przybyłych
gości ciasteczka z wróżbami oraz balonowe przepowiednie. Oprócz tego
wróżono sobie imię męża/żony oraz
przelewano wosk przez klucz itd.
Wszyscy wrócili do domów zmęczeni,
ale z ogromnymi uśmiechami na twarzach.

Agnieszka Kotuniak
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ok szkolny 2020/2021 nie był dla
nas łatwym rokiem, ponieważ
większość czasu spędziliśmy w domach
ucząc się zdalnie. Nie odbyło się wiele
z zaplanowanych wcześniej uroczystości i wydarzeń, które zawsze integrują
społeczność i uatrakcyjniają czas spędzony w szkole. Nie mniej jednak udało
się zorganizować kilka wydarzeń,
a także konkursów, głównie dzięki obecności w szkole młodszych klas.
W październiku odbył się wewnątrzszkolny konkurs „Mozaika dla Jana
Pawła II”, którego efektem były przepiękne prace dzieci klas 0-III.
W listopadzie natomiast przystąpiliśmy
do akcji „Szkoła do hymnu”. Naszą
szkołę dumnie reprezentowały maluszki
z oddziału przedszkolnego wykonując
prace plastyczne oraz śpiewając Hymn
Państwowy.
To nie był łatwy czas. Zamiast aktywności w szkole bacznie obserwowaliśmy
i wspieraliśmy się korzystając ze szkolnego proﬁlu na Facebooku. Stamtąd
właśnie dowiedzieliśmy się, że Alicja
Krysa
i
Hubert
Niemirowski
z oddziału przedszkolnego zajęli
II miejsce w konkursie muzycznym organizowanym przez Samorządowe
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Małej Wsi pt.: „Zaśpiewajmy
na zimową nutkę”.
Wśród wyróżnionych na konkursach
zewnętrznych nie może zabraknąć Aleksandry Grabowskiej, naszej utalentowanej dumy, która nie dość, że zdobyła
I miejsce w XLIII edycji Konkursu
„Przyroda - Twój przyjaciel” zorganizowanego przez Zarząd Okręgu Ligi
Ochrony Przyrody w Płocku, Zarząd
Okręgu Mazowieckiego Polskiego
Związku Wędkarskiego w Warszawie
oraz Miejski Ogród Zoologiczny
w Płocku, to jej praca właśnie stała się
tłem do konkursowego dyplomu. Piękne
wyróżnienie!
Od 26 kwietnia zaczęliśmy powolutku
wracać do szkoły. Na początku nauczanie prowadzone było w systemie hybrydowym, ale dopiero całkowity
powrót do szkoły sprawił nam najwięcej
radości, zwłaszcza że ukoronowaniem
go był Dzień Dziecka zorganizowany na
świeżym powietrzu. Śmiechom, zabawie, grze w piłkę i wspólnemu świętowaniu nie było końca... aż żal było
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wracać do domu.
Niedługo przed końcem roku szkolnego udało nam się jeszcze nadrobić
stracone wspólne chwile jednodniową
wycieczką do Płocka.
W jej planie znalazło się zwiedzanie
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz
seans ﬁlmowy pt.:” Skąd się biorą sny?”
oraz „Tom&Jerry Show”.
Koniec roku szkolnego 2020/2021
przyniósł nam chwile wzruszeń, pożegnań i podziękowań, ale także nadziei, że
nowy będzie lepszy... wolny od obostrzeń, dystansu i nauczania zdalnego.
Jak zatem idzie nam w nowym roku
szkolnym? Jesteśmy w szkole razem,
uczymy się i cieszymy się wspólnotą
szkolną, choć nadal dbamy o siebie nawzajem nosząc maseczki i przestrzegając
zaleceń
sanitarnych.
Nie
rezygnujemy przy tym z naszych marzeń i ambicji.
We wrześniu spokojnie weszliśmy
w nowy rok szkolny, ale w październiku
ruszyliśmy z kopyta.
Na początku października klasy IV-VI
spotkały się na pierwszej „Nocy ﬁlmowej w szkole”. Podczas wieczoru odbyły się gry i zabawy, pokaz mody
piżamowej i projekcje ﬁlmów oraz
wspólne przygotowanie kolacji i miejsc
do spania.
Starsze klasy odwiedziły także Płock
wyruszając w podróż po przeszłości
w Muzeum Mazowieckim biorąc udział
w podchodach muzealnych a następnie
wylądowały w teraźniejszości oglądając
seans ﬁlmowy „Wojna z dziadkiem”.
Takie wyjazdy lubimy najbardziej –
kiedy nauka idzie w parze z chwilami
przyjemności.
W Dniu Edukacji Narodowej przyję-

liśmy w swoje szeregi nowe koleżanki
i kolegów. Maluszki z oddziału przedszkolnego stały się prawdziwymi przedszkolakami, a pierwszoklasiści przyjęli
pasowanie z rąk Pani Dyrektor oraz złożyli uroczyste ślubowanie.
Październik i listopad to także czas
współzawodnictwa sportowego w plenerze, czyli biegów. Zaczęliśmy rozgrzewką w Sierpcu biorąc udział
w Międzypowiatowych Indywidualnych
Biegach Przełajowych, a zakończyliśmy
udziałem w XXVI Biegu Przełajowym
organizowanym przez Szkołę Podstawową w Podgórzu z okazji Dnia Niepodległości. Tym razem jednak odbyły się
one w zupełnie nowej, wirtualnej formule, a sam bieg odbył się w bardzo
dobrze znanych nam okolicznościach –
na własnym podwórku.
Naszą szkołę godnie reprezentowała
także kadra tenisowa w etapie Rejonowym Igrzysk Dzieci w tenisie stołowym
dziewcząt i chłopców w Wyszogrodzie.
Ekipa dziewcząt w składzie: Wiktoria
Czarnecka, Julia Kajtaniak i Wiktoria
Krysa zajęła III lmiejsceę.
10 listopada tradycyjnie już stanęliśmy wspólnie na szkolnym korytarzu,
aby uczcić Dzień Niepodległości biorąc
udział w ogólnopolskiej inicjatywie z ramienia MEN „Szkoła do hymnu”.
Z ciekawością dziecka patrzymy w przyszłość. Z zapałem do zdobywania świata i łaknienia każdej
nowinki chcemy wkraczać w jutro.
Mamy nadzieję, że nic nie stanie nam na
drodze!

Społeczność Szkoły Podstawowej
w Dzierżanowie.
str. 27
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Podróże kształcą
- Szkolny Klub Turystyczno –
Krajoznawczy „Łaziki”
W Szkole Podstawowej im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi od
wielu lat prowadzimy działania związane z promowaniem aktywności turystycznej poprzez organizowanie rajdów,
spacerów i udział w konkursie krajoznawczym. Uczniowie za zgodą rodziców i przy braku przeciwwskazań
zdrowotnych są członkami Szkolnego
Klubu Turystyczno-Krajoznawczego
"Łaziki".
Zadania
realizowane
w ramach klubu pozwalają na urozmaicenie procesu dydaktycznego. W bieżącym roku szkolnym, wychodząc
naprzeciw zaangażowaniu uczniów,
wznowiliśmy działalność koła z nową
grupą. Dzieci były i są otwarte na propozycje oraz pełne zapału do pracy.
Jan Amos Komeński powiedział:
„Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych, nie tylko z książek
czerpać mądrość, ale z nieba, ziemi, z
dębów i buków”. To myśl przewodnia
naszej działalności krajoznawczej.
„Krajoznawca szuka wiedzy o Polsce
sercem”. Krajoznawstwo to: „Całokształt wiadomości o pewnym kraju lub
regionie, gromadzących elementy
rozmaitych działów wiedzy, potrzebne
dla znajomości tego kraju (regionu), podane w sposób ścisły, ale popularny”
(Mieczysław Orłowicz). Działalność
klubu pozwala na realizację zadań edukacji regionalnej i prozdrowotnej.
Sprzyja zgłębianiu wiedzy i wspólnej
zabawie. Uczniowie uczą się, jak prawidłowo organizować swoje zajęcia
w ciągu tygodnia. Dostrzegają potrzebę
czynnego, nie biernego wypoczynku,
wyrabiają i podtrzymują sprawność
ﬁzyczną, poznają swoje słabe i mocne
strony.
Oczywiście kultura zdrowotna to nie
jedyna korzyść tej działalności. Udział
w rajdach pozwala na przykład utrwalać
zasady bezpiecznego poruszania się po
drogach. Umożliwia organizowanie
zajęć na świeżym powietrzu, współdziałanie w grach i zabawach ruchowych,
ucząc jednocześnie zdrowej rywalizacji.
Zdrowie ﬁzyczne jest podstawą zdrowia
psychicznego. Wychowankowie nasi to
rozumieją i dlatego chętnie podejmą
str. 28
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projekty rajdowe i realizują ich cele.
Rajdy za każdym razem dają coś nowego, zarówno w spojrzeniu na świat,
jak i w ocenie ludzi. Pod kątem obserwacyjnym zupełnie zmieniają perspektywę.
W tym roku wzięliśmy udział w trzech:
LIII „Zlocie po Ziemi Mazowieckiej”,
XLIII „Rajdzie Pieczonego Ziemniaka”
i XXIX Rajdzie Niepodległości „Szlakami Legionistów Płockich” (wszystkie
we współpracy z PTTK oddział
w Płocku). LIII Zlot po Ziemi Mazowieckiej odbył się 11 września. Z racji
niesprzyjającej pogody przebiegł trochę
nietypowo, bo na szkolnej świetlicy.
Ale atrakcji turystycznych przygotowanych przez Klub "Łaziki" było wystarczająco dużo: prezentacja "Od cepa
do chleba", opowieści o historii i rodzajach mąki i pieczenie gofrów (mniam!).
Na koniec gry i zabawy zrównoważyły
minusy deszczowej aury.
XLIII Rajd Pieczonego Ziemniaka
przeprowadziliśmy 2 października.
A w programie? Spacer, spacer, spacer.
Ruszyliśmy do Państwa Kompińskich
do Węgrzynowa, ale przez Borzeń
i Arciszewo Stare. Po takiej przechadzce
zasłużyliśmy na kiełbaski z ogniska, pieczone jabłuszka, orzechy i słodycze.
Jednak najważniejsze były ziemniaki.
Skąd wzięły się w Polsce? Ojczyzną
ziemniaka są tereny dzisiejszego Peru,
Chile, Boliwii i Ekwadoru. Stąd gatunek
ten wywędrował na cały świat. Za
sprawą Hiszpanów, ziemniak przybył do
Europy, do Włoch, Francji i na Wyspy
Brytyjskie oraz dalej do Niemiec, Polski
i Rosji. To była ciekawostka dla
uczniów. Pieczone w ognisku...Pycha. A
potem świetna zabawa na łące.

11 listopada 1918 roku był szczególnym
dniem dla Polaków. Kolejną rocznicę
odzyskania niepodległości uczciliśmy
udziałem w Rajdzie Niepodległości
Szlakami Legionistów Płockich. Przeprowadziliśmy go w niedzielę 7 listopada. Tak to nie pomyłka. Dwa pierwsze
były w soboty, a trzeci w niedzielę.
Uczniowie w Multiosadzie wysłuchali
wystąpienia pana Andrzeja Jeznacha,
który przedstawił szkic historyczny dotyczący drogi Polaków do odzyskania
niepodległości. Potem śpiewali pieśni
patriotyczne z kapelą „Sztajer”. Nie zabrakło też utworów pokazujących koloryt środowiska miejskiego Warszawy.
Aktywność ruchowa i poznawanie
otoczenia poprzez doświadczenie są
skuteczną drogą do zapewnienia
harmonijnego rozwoju dziecka oraz zaktywizowania funkcji biorących udział
w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. Dlatego już drugi raz w tym
roku szkolnym, tym razem w ramach
rządowego projektu „Poznaj Polskę”,
nasi uczniowie pojechali do Krakowa,
Pieskowej Skały, Ogrodzieńca, Olsztyna
i Częstochowy. Miasto Kraka zachwyciło uczniów. Klimat Starego Miasta
i Wawelu oczarował dzieci. Wysłuchany
na żywo hejnał z wieży Kościoła
Mariackiego stał się okazją do pokazania trębaczowi gestów podziwu i sympatii. Nie sposób pominąć Galerii Sztuki
w Sukiennicach. Różnorodność dzieł,
ale i wielkość dziwiły dzieci. To oczywiście ten historyczny Kraków. Jednak
największe zainteresowanie wzbudziło
Muzeum Lotnictwa w Nowej Hucie.
Dzieci wykazały się wiedzą i zainteresowaniem tą dziedziną nauki.
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Również zamki na Szlaku
Orlich Gniazd podobały się wszystkim.
Zarówno wystrój Pieskowej Skały,
jak i iluminacje świetlne w Ogrodzieńcu. W Olsztynie podziw wzbudził
bohaterski starosta z XVI wieku Kacper
Karliński, a współczucie duch Maćka
Borkowica zagłodzonego na śmierć na
rozkaz Kazimierza Wielkiego. Zamek
w Olsztynie posiada ponoć podziemne
połączenie z Klasztorem na Jasnej
Górze, a w podziemnych rzekach można
zobaczyć pływające złote kaczki, ale nie
sprawdzaliśmy tego. Do Pani Jasnogórskiej przejechaliśmy autokarem.
Nie tylko „Łaziki” krążyły
w tym roku szkolnym po Polsce. Mimo
przeciwieństw losu nie siedzieliśmy
zamknięci w szkole. Przykłady? Już we
wrześniu siódmoklasiści zwiedzili
Westerplatte, Stare Miasto w Gdańsku,
Muzeum II Wojny Światowej i wciągali

W
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zdrowe morskie powietrze na molo
w Sopocie. W październiku drugoklasiści odwiedzili „Zakątek Odkrywców”
w Stróżewku, aby wziąć udział w warsztatach mydlanych, a czterdzieścioro
młodych miłośników tańca mogło podziwiać zmagania podczas nagrania kolejnego odcinka „You Can Dance –
Nowa Generacja”.
„Na wycieczkach kształcić musimy
zarówno ciała, jak i umysł i uczucie, budzić gotowość słowem Ojczyzna (…)
kształcić miłość ziemi ojczystej” (Mikołaj Wisznicki). Turystyka ma magiczną
moc uzdrawiania duszy i pomaga zdystansować się do problemów.
Nie rozwiązuje ich, jednak pomaga
przewartościować i spojrzeć na nie
z innej perspektywy. Zachęcamy do aktywnego uprawiania turystyki.
Lidia Kopera

/
SAMORZaDOWE
PRZEDSZKOLE Z ODDZIAlEM
INTEGRACYJNYM
,

/
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WSI w roku szkolnym 2021-2022

akacje dobiegły końca i przyszedł
czas powrotu do przedszkola!
Miło jest spotkać się znów ze swoimi
długo niewidzianymi kolegami, koleżankami i paniami. Szczególnie ciepło
w naszym gronie witamy nowe dzieci.
To kolejny rok wspólnej zabawy, nauki
i pracy. Stajemy się małymi artystami,
twórcami, odkrywcami, a wszystko po
to, by dobrze się bawić i jak najwięcej
nauczyć. Chcemy zdobywać nowe
umiejętności oraz doskonalić te, które
już posiadamy. Bo przedszkole
to miejsce, które łączy zabawę, naukę,
beztroskę i szeroko rozumiane współdziałanie. To tutaj dzieci uczą się, jak
żyć wśród ludzi. To najważniejsze
i zarazem najpiękniejsze miejsce, do jakiego Wasze dziecko mogło „dorosnąć”.
Już w pierwszych dniach pobytu wspólnie z dziećmi przypominaliśmy sobie o
swoich prawach tak ważnych w życiu
każdego człowieka, a także o obowiązkach i kodeksie dobrego zachowania.
Omawialiśmy zasady bezpiecznego
przebywania w placówce, w ogrodzie,
na spacerze. Chociaż to kolejny rok
szkolny, w którym nadal obowiązuje
„reżim sanitarny”,to w naszym przedszkolu wiele się dzieje.
Pierwszym wydarzeniem było święto
kreatywności, odwagi i zabawy, czyli
Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego
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dnia nasze zabawy wypełnione były
kolorowymi kropkami. Na zajęciach
poznaliśmy genezę tego święta. Dzieci
uważnie wysłuchały opowiadania, jak to
zwyczajna kropka zmieniła świat małej
dziewczynki o imieniu Vashti. Historia
ta uświadomiła przedszkolakom, że
każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności,
ukryty talent. Mamy nadzieję, że po takiej lekcji odwagi i kreatywności nie
usłyszymy już więcej „ja nie umiem”,
bo każde dziecko „potraﬁ”, ale czasami
tego nie wie!
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
to ważny dzień dla wszystkich Przed

szkolaków w całej Polsce. W każdej
grupie odbyły się atrakcyjne zajęcia i zabawy, w których dzieci uczestniczyły
z dużym zaangażowaniem. Były między
innymi: zabawy ruchowe przy muzyce,
zabawy z balonami i chustą animacyjną,
dzieci rysowały, składały obrazki z części itp.. Radość i głośny śmiech uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie.
Panie zadbały o to, aby zajęcia były atrakcyjne i wywołały uśmiech na twarzach przedszkolaków. Aby przedszkole
stało się dla nich naprawdę „drugim
domem”, w którym spędzają same radosne chwile.
str. 29
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1 października w naszym przedszkolu
gościł Katolicki Teatr Edukacji, który
przygotował niezwykły spektakl.
Wszystkie dzieci w ciekawy sposób
mogły obcować z teatrem, sztuką
i magią. Zaprezentowany spektakl pozwolił widzom przenieść się na 4 plany
ﬁlmowe, gdzie artyści przedstawiali
fragmenty z bajek: „Pinokio”, „Sindbad”, „Królowa Śniegu” oraz „Pocahontas”. Dodatkową atrakcją, która
przypadła młodym widzom do gustu,
był pokaz baniek mydlanych, a motto
Pocahontas „Jeden świat jest wokół nas,
każda część ma jego sens, drzewo, ptak,
ryba, ssak wszystko to jeden świat”
na długo zostanie w pamięci dzieci.
Bezpieczeństwo jest jednym z głównych priorytetów naszego przedszkola.
W ramach realizowanej w grupach tematyki „Bezpieczna droga do przedszkola” w naszym przedszkolu odbyło
się spotkanie z funkcjonariuszem
Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
Pan policjant utrwalał z dziećmi zasady
ruchu drogowego oraz przypomniał
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
dzieci w przedszkolu i w domu. W formie praktycznej przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas
przechodzenia przez jezdnię. Wytłumaczył, jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństw własne i innych oraz do
kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia.
W dbałości o bezpieczeństwo nas
wszystkich, zostały przeprowadzone
w naszym przedszkolu praktyczne ćwiczenia ewakuacji dzieci i pracowników
z budynku przedszkola. Celem tego
działania było wdrażanie dzieci do nabywania umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia,
zapoznanie ich z zasadami bezpieczeństwa i sprawnej ewakuacji – zorganizowanej w sposób pozbawiony elementów
paniki. Cała akcja przebiegała sprawnie
i bez zakłóceń. Dziękujemy OSP
w Małej Wsi za okazaną pomoc i współpracę!
Nadchodzi koniec jesiennych zbiorów,
więc to najlepszy czas by ogłosić
„Dzień Dyni”. W naszym przedszkolu
święto to obchodziliśmy 25 października, wtedy to wśród dzieci ubranych na
pomarańczowo, można było poczuć się
jak na dyniowej grządce. Dzieci poznały
wielką różnorodność dyń i wzbogaciły
wiedzę na ich temat. Dowiedziały się, że
dynia jest bardzo zdrowym warzywem
str. 30
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z którego można przygotować wiele
dań. Następnie przystąpiliśmy do dyniowych zabaw oraz zabawy tanecznej. Ten
dzień przyniósł wiele niezapomnianych
wrażeń,
ciekawości,
odkrywania
i zabawy.
Miesiąc październik na długo pozostanie
w pamięci dzieci nowo przybyłych do
przedszkola. Właśnie wtedy w poszczególnych grupach odbyły się uroczystości
Pasowania na Przedszkolaka. Dzieci
zaprezentowały przygotowany program
artystyczny, m.in. śpiewając piosenki,
recytując wierszyki i prezentując układy
taneczne - dając tym samym dowód, jak
dużo nauczyły się już w przedszkolu.
Po części artystycznej Pani Dyrektor za
pomocą „magicznej kredki” dokonała
Pasowania
na
Przedszkolaka.
Na pamiątkę tego wydarzenia dzieci
otrzymały dyplomy i odznakę przedszkolaka.
W przedszkolu od najmłodszych lat
uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi
rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Pielęgnując tradycje polskie 10 listopada w naszym przedszkolu
świętowaliśmy 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W tym dniu przedszkolaki przyszły do przedszkola
w odświętnych strojach. Wszyscy z powagą i w dużym skupieniu oglądali
montaż słowno-muzyczny „Duma nas
rozpiera żeśmy Polakami”, który przygotowały dzieci z grupy 5-latków.
Wszystkie dzieci wspólnie odśpiewały
Hymn „Mazurek Dąbrowskiego”, włą

czając się tym samym do akcji MEiN
„Szkoła do Hymnu”.
Światowy Dzień Życzliwości to wydarzenie, którego symbolem jest słoneczko. Aby było jaśniej oraz radośniej
w ubiorze dzieci i pań dominował kolor
żółty. Tego dnia wszystkich obowiązywał uśmiech, przyjazne nastawienie
do innych, ciepłe spojrzenia, a także
serdeczne i miłe gesty. Przedszkolaki
przypomniały sobie jakie mamy magiczne słowa i w jakich sytuacjach
je używamy. Obejrzały bajeczkę „Kocia
życzliwość”, uczestniczyły w zabawie
„Powiedz coś miłego koledze, koleżance”. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe odznaki. Taki dzień jak ten
przypomina wszystkim, że warto się zatrzymać i uczynić drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez
ciepły uśmiech, miłe słowo, czy przyjazne nastawienie.
Dzieci z grupy: Krasnoludki i Sówki
\w ramach prowadzonej tematyki poznawały zawody, które służą pomocą
innym /strażak, weterynarz/. Dzięki
życzliwości Panów Strażaków mogły
z bliska obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy. W trakcie rozmowy ze strażakami dowiedziały się dużo o trudnej,
odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy.
Zrozumiały, że strażak pomaga nie tylko
w czasie pożaru, ale bierze również
udział w akcjach ratowniczych np.
w czasie wypadku drogowego. Strażacy
przypomnieli w jakich okolicznościach
można wezwać straż pożarną, a dzieci
utrwaliły numer alarmowy – 998 i – 112
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Celem kolejnej wycieczki było poznanie
pracy weterynarza oraz uświadomienie
dzieciom, że zwierzęta też chorują i wymagają opieki, pomocy i leczenia.
Przedszkolaki zapoznały się z wyglądem gabinetu weterynarza, wszystkimi
pomieszczeniami oraz dowiedziały się,
na czym polega jego praca. Dzieci poznały urządzenia i przybory medyczne,
które wykorzystuje się podczas wizyt
chorych zwierząt. Dzięki takim wizytom
wiedzą lepiej, jak cenna jest ich praca
i komu służy.
Aby pomóc bezdomnym zwierzętom,
w naszym przedszkolu odbyła się
zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w hotelu w Małej Wsi.
Cieszymy się, że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny naszym przedszkolakom.
Dzieci z grupy Biedronki wybrały się
w odwiedziny do Seniorów. Na tę okoliczność przygotowały krótką część
artystyczną. Nasi Seniorzy pokazali,
że są młodzi duchem, radośni, weseli,
życzliwi, lubią aktywnie spędzać czas.
Takie międzypokoleniowe działania
przynoszą wiele korzyści: wzmacniają
więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się zarówno dzieci,
jak i osób starszych, a przede wszystkim
dają radość obu stronom. Wizyta
w Senior + była dla przedszkolaków
wartościową lekcją wychowawczą,
która uczy szacunku i życzliwości jaką
trzeba okazywać osobom starszym.
Teatr ma w procesie rozwoju
społeczno- moralnego dziecka bardzo
ważne miejsce, dlatego zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Dramatycz-

nego w Płocku na bajkę „Kopciuszek”.
Kontakt ze sztuka daje dzieciom możliwość rozwinięcia myślenia, wyobraźni
a także pozwala na przeżywanie przeżyć
towarzyszących aktorom razem z nimi.
Teatr jest to miejsce, w którym możemy
na jednej scenie spotkać szereg ludzkich
zachowań, dobrych i złych. Dzieci poznają abstrakcyjne pojęcia tj; dobro, zło,
sprawiedliwość, miłość, przyjaźń.
Przedszkolaki z niezwykłym zainteresowaniem obejrzały przedstawienie, dla
wielu była to pierwsza wizyta w teatrze.
W listopadzie dzieci z grup: Krasnoludki i Sówki odwiedziły „Zakątek Odkrywców” znajdujący się w Boryszewie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach mydlanych. Podczas zajęć poznały
historię mydła, jego rodzaje oraz samodzielnie wyprodukowały ozdobne
mydełka glicerynowe. W czasie oczekiwania aż mydełka zastygną odbyły się
niezwykłe pokazy baniek mydlanych
zakończone "zamykaniem w bańce".
Mali odkrywcy świetnie się bawili nie
tylko tworząc swoje pierwsze w życiu
mydła, ale także bawiąc się przy muzyce. Te ciekawe, twórcze i kreatywne
zajęcia z pewnością rozbudziły u dzieci
odwagę do samodzielnego poznawania
świata.
Dzieci z grup: Biedronki i Misie pojechały na warsztaty czekoladowe do
Manufaktury Czekolady w Płocku.
Zwiedziły świat, w którym spełniają się
czekoladowe marzenia. Miały możliwość samodzielnego zaprojektowania
i wykonania czekoladowego przysmaku.
Następnie przedszkolaki odwiedziły
plac zabaw „Happy Park” w Stró-
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żewku, gdzie miło spędziły czas. Celem
wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności
oraz orientacji w przestrzeni, a także
integracja dzieci. Śmiechom i radości
nie było końca, a uśmiechy na buziach
naszych milusińskich towarzyszyły
w drodze powrotnej do przedszkola.
Jak co roku w naszym przedszkolu
25 listopada obchodzimy ważne święto
„Dzień Pluszowego Misia”. W tym
dniu bohaterami są nasi pluszowi przyjaciele, towarzysze smutnych i radosnych chwil.
Mikołajki w przedszkolu to ważne
wydarzenie dla wszystkich dzieci.
Już pod koniec listopada dzieci uczą się
piosenek i wierszyków dla upragnionego gościa.

,,6 grudnia – jak dobrze wiecie Święty
Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie
i każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty, wraca do
nieba uśmiechnięty.”

Halina Szal

Dyrekcja wraz z całą społecznością
przedszkolną serdecznie dziękuje Pani
Przewodniczącej i całej Radzie Rodziców za trud i zaangażowanie włożony
w zorganizowanie Balu Andrzejkowego,
którego całkowity dochód przeznaczony
zostanie wyłącznie na uatrakcyjnianie
pobytu w przedszkolu naszych kochanych pociech.
Elżbieta Budek
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swiety
czas, to radosny czas. Zobacz ile serca jest w nas...
/
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