
Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy Gminy Mała Wieś,
Zbliżający się koniec 2022 roku, to doskonały czas na podsumowanie pracy samorządu.
Przyszło nam żyć w trudnym czasie  agresji na wschodzie. Mimo to, Mieszkańcy Gminy Mała Wieś, każdego
dnia znajdują siły by żyć i pracować dla dobra swojej rodziny oraz społeczności, w której żyją.

Podsumowanie roku jest okazją do przypomnienia sobie efektów wspólnych starań, dzięki którym Gmina
może sprostać wyzwaniom, trudnościom i przeciwnościom losu,jakie nam codziennie towarzyszą.
Dzięki dobrej współpracy z Radnymi Gminy, Sołtysami, pracownikami Urzędu, z jednostkami organizacyjnymi,
jednostkami OSP, stowarzyszeniami i co jest dla mnie ważne z Mieszkańcami naszej gminy, realizujemy inwe-
stycje oraz pozyskujemy środki finansowe.

Wspólnymi siłami, wspólnymi działaniami - RAZEM - bo to jest istota rzeczy, Gmina Mała Wieś jest
Gminą szans i możliwości. Korzystamy z nich każdego dnia.

Władze samorządowe Gminy Mała Wieś, nie tylko realizują budżet ale też myślą o latach następnych.
Przygotowujemy kolejne inwestycje i podejmujemy działania zmierzające do pozyskiwania zewnętrznych
środków  finansowych.

Dziękuję serdecznie Wam, Drodzy Mieszkańcy za współpracę, wsparcie i pomoc przy sprawowaniu
zaszczytnej funkcji Wójta Gminy Mała Wieś. Razem i dzięki Wam zrobimy więcej.

Zygmunt Wojnarowski
Wójt Gminy Mała Wieś
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Wszyscy czekamy na Boże Naro-
dzenie, ten niezwykły czas,

kiedy możemy zatrzymać się na
chwilę i skupić na tym, co najważniej-
sze.  Wspólnemu świętowaniu sprzyja
wspólne kolędowanie. 
Zwyczaj śpiewania kolęd to tradycja,
jeden z najbardziej utrwalonych w na-
szym kraju sposobów świętowania Bo-
żego Narodzenia i Nowego Roku.
Dlatego też zapraszamy mieszkańców
naszej gminy do wspólnego kolędowa-
nia z piosenkarką znaną i lubianą.
W imieniu Wójta Gminy Mała Wieś
Zygmunta Wojnarowskiego oraz Gmin-
nego Centrum Kultury MultiOsada 
w Małej Wsi, serdecznie zapraszamy 
8 stycznia 2023 (niedziela) o godzinie
16.00 do Sali Bankietowej w Małej Wsi
„Pod Trabami”na koncert Świąteczny
Haliny Frąckowiak.
Halina Frąckowiak to jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych polskich piosen-
karek, obdarzona niesamowicie ciepłym
głosem. Absolutna indywidualność. Na-
leży do grona piosenkarek które komer-
cję, bylejakość, omijały szerokim
krokiem. Jako jedna z niewielu nie bała
się szokować, nie tylko ubiorem ale też
doborem repertuaru. Któż z nas nie zna
jej największych przebojów takich jak:
Mały Elf, Papierowy Księżyc, Dancing
Queen czy Serca Gwiazd.
Podczas Konceru usłyszymy zarówno
najpiekniejsze polskie kolędy, jak rów-
nież autorskie utwory wokalistki.
Serdecznie zapraszamy!

Ewa Stefaniak

zapraszamy na koncert noworoczny

Zogromną radością informujemy, że
Sztab #6798 przy GCK  MultiOsada

w Małej Wsi został pomyślnie zareje-
strowany! Celem zbiórki publicznej 
w dniu 29 stycznia 2023 r.  jest zbieranie
środków pieniężnych na zakup nowo-
czesnego sprzętu do szybkiej identyfika-
cji bakterii, które mogą doprowadzić do
sepsy.
Wolontariusze już zarejestrowani. Jak co
roku nie zawodni! 
Zapraszamy do współpracy zaprzyjaź-
nione szkoły, sponsorów oraz wszyst-

kich tych, którzy nawet drobnym gestem
chcą włączyć się w 31 FINAŁ WOŚP.
Pamiętajcie! Każdy z Was może pomóc! 
Jesteśmy przekonani, że wspólnymi 
siłami pokażemy po raz kolejny Wielkie
Serca mieszkańców Gminy Mała Wieś.
Obserwujcie naszą stronę, aby być na
bieżąco ze wszystkimi informacjami! 

Kontakt do Sztabu oraz szczegóły 
pod numerem telefonu: 

570-604-310, 570-604-620.
Ewa Stefaniak 

WOSP zagra w Malej Wsi/ /
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Nazwa zadania Nazwa programu Zakres zadania Pozyskane dofinansowanie 

 Program Inwestycji Strategicznych - 
edycja druga

 Program Inwestycji Strategicznych - 
edycja druga

bitumiczno-asfaltowej na terenie 
gminy.

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
 w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020

JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - 

Granty PPGR"

Cyfrowa Gmina

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na 
lata 2014-2020

JST oraz wzmocnienie cyfrowej 

grantowego "Cyfrowa Gmina"

 przeprowadzenie diagnozy 

azbest

OSP - 2022

OSP - 2022
Wykonanie izolacji termicznej 

Mazowsze dla klimatu 2022

Zakup profesjonalnych oczyszczaczy 
Mazowsze dla czystego powietrza 2022

Zakup 20 profesjonalnych 
oczyszczaczy powietrza  

Przebudowa budynku remizy OSP Mazowiecki Instrument Aktywizacji Wymiana pokrycia dachowego oraz 

ulicznego
Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
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Nazwa zadania Nazwa programu Zakres zadania Wnioskowana kwota

Przebudowa drogi gminnej Przebudowa drogi gminnej w m. 

4,0 m z mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zakup autobusu szkolnego dla Mazowiecki Instrument Wsparcia Zakup autobusu dostosowanego 

Zakup mobilnego miasteczka 

Program Operacyjny Infrastruktura i 

T i transportu multimodalnego

lotniczej sieci TEN-T

praktycznego szkolenia w zakresie ruchu 
pieszych oraz do nauki jazdy na rowerze.

ul. Warszawska 53

Konkurs na dofinansowanie

podniesienia kompetencji cyfrowych 
zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 53. 

Konkurs na dofinansowanie

podniesienia kompetencji cyfrowych 

Wczwartek, 24.11.2022 r. odbyło
się oficjalne przekazanie sprzętu

specjalistycznego, środków ochrony
osobistej strażaka oraz wyposażenia nie-
zbędnego do utrzymania umundurowa-
nia bojowego. W ramach realizacji
zadania OSP-2022, zostały doposażone
jednostki OSP Mała Wieś oraz OSP
Stare Gałki. Pozyskane dofinansowanie
umożliwiło zakup: kamery termowizyj-
nej, kondensacyjnej suszarki do ubrań,
zestawu lanc mgłowych, ubrań specjal-
nych, rękawic do ratownictwa technicz-
nego i obuwia strażackiego. 
Przekazania wyposażenia dokonał Wójt
Gminy Mała Wieś – Zygmunt Wojna-
rowski, przy udziale przedstawiciela
Województwa Mazowieckiego Karoliny
Koper -  Dyrektora Wydziału Rozwoju
Gospodarczego i Promocji w Starostwie
Powiatowym w Płocku. Protokoły prze-
kazania z ramienia jednostki OSP Mała
Wieś podpisał Prezes Marek Kozicki,
natomiast OSP Stare Gałki reprezento-
wał Prezes jednostki - Tomasz Stawiar-
ski.
Całkowity koszt wyposażenia wyniósł
41.609,97 zł. 
Sprzęt specjalistyczny, środki ochrony 

osobistej strażaka oraz wyposażenie nie-
zbędne do utrzymania umundurowania
bojowego współfinansowano ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach zadania OSP-2022.

Adam Kacprzak

Doposazenie jednostek OSP w ramach zadania OSP-2022

zlozone wnioski o dofinansowania w trakcie oceny//

/
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Odbiór końcowy zadania pn. 
„Termomodernizacja budynku

użyteczności publicznej zlokalizowa-
nego przy ul. Jana Kochanowskiego 
w Małej Wsi” - największa inwestycja
zakończona w IV kwartale 2022 roku. 

14 listopada 2022 roku nastąpił koń-
cowy odbiór prac budowlanych pn.
„Termomodernizacja budynku użytecz-
ności publicznej zlokalizowanego przy
ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi”.
W obecności Wykonawcy – właściciela
firmy P.H.U. Tymbud Wojciecha
Szwech, Inspektorów Nadzoru: Janusza
Doiczman – branża architektoniczna,
Haliny Boruszewskiej – branża elek-
tryczna, Tomasza Sęczkowskiego –
branża sanitarna oraz Wójta Gminy
Mała Wieś Zygmunta Wojnarowskiego,
Sekretarz Gminy Mała Wieś Eweliny
Kołodziejskiej, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Wincentego Hipolita 
Gawareckiego w Małej Wsi Kaliny 
Cybulskiej-Filińskiej, a także pracowni-
ków Urzędu Gminy Mała Wieś ode-
brano budynek, będący największym
kompleksem edukacyjno-oświatowym
zlokalizowanym na terenie Gminy Mała
Wieś - mieszczącym szkołę podsta-
wową, przedszkole samorządowe 
i mieszkania komunalne. 
Zakres prac był obszerny, a jego realiza-
cja stanowiła nie lada wyzwanie dla 

wykonawcy. Dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i współpracy między wyko-
nawcą, szkołą a inwestorem udało się
wykonać tak skomplikowaną inwestycję
bez negatywnego wpływu na funkcjono-
wanie placówki oświatowej. W ramach
realizacji zadania wymieniono instalację
elektryczną i oświetleniową, stolarkę
okienną i drzwiową, docieplono ściany
zewnętrzne i stropy, wykonano elewa-
cję, zamontowano energooszczędne
oświetlenie LED oraz pomalowano sale 

edukacyjne i ciągi komunikacyjne. 
Zakres prac objął również przebudowę 
kotłowni - kompleks został wyposażony
w bezobsługową i ekologiczną kotłow-
nię gazową.
Wykonanie termomodernizacji budynku
wraz z wymianą stolarki okienno-
drzwiowej i przebudową kotłowni węg-
lowej na kotłownię gazową znacznie
zmniejszy zapotrzebowanie energe-
tyczne obiektu, skutkiem czego zmniej-
szą się koszty eksploatacji kompleksu.
Wprowadzone energooszczędne rozwią-
zania przez Gminę Mała Wieś - 
przyczynią się do zredukowania emisji
zanieczyszczeń i substancji szkodliwych
dla środowiska naturalnego.  Dzięki
nowej elewacji, budynek Szkoły Podsta-
wowej im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi zyskał estetyczny,
nowoczesny wygląd – powiedział Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarow
ski.
Całkowita wartość robót budowlanych
– 2.989.539,99 zł
Na realizację zadania pozyskano dofi-
nansowanie z programów : Rządowy
Fundusz Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych oraz Rządowy Fun-
dusz Inwestycji Lokalnych w kwocie
2.200.000,00 zł

Adam Kacprzak

Termomodernizacja Szkoly Podstawowej w Malej wsi

grudzień 2022
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Przebudowa drogi gminnej 
Nr 290826W Podgórze – Wólka

Starzyńska na odcinku 990 metrów. 
W ramach realizacji zadania wykonano
podbudowę z destruktu bitumicznego,
nawierzchnię podwójnie powierzch-
niowo utrwaloną grysem i emulsją asfal-
tową oraz oznakowania. Inwestycja
została zrealizowana przez firmę Przed-
siębiorstwo Instalacyjno-Budowlane
„WASKOP” Elżbieta Wasek. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł
419.159,40 zł.  

Przebudowa drogi gminnej 
Nr 290823W Arciszewo Nowe –

Orszymowo na odcinku 1107 metrów
Zakres prac obejmował wykonanie: na-
wierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych (warstwa wyrównawcza 
i ścieralna), poboczy z kruszywa łama-
nego. W ramach przedmiotowego zada-
nia odtworzono rowy oraz wykonano
oznakowanie drogi. Inwestycja została
zrealizowana przez firmę DROG-BET
Marcin Głuchowski. 
Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniósł 683.550,02 zł.  

Przebudowa drogi gminnej Nr
290815W w m. Nowe Gałki na od-

cinku 927 metrów.
W ramach realizacji zadania wykonano
podbudowę z destruktu bitumicznego,
nawierzchnię podwójnie powierzch-
niowo utrwaloną grysem i emulsją asfal-

tową oraz oznakowania. Inwestycja zos-
tała zrealizowana przez firmę DROG-
BET Marcin Głuchowski. Całkowity
koszt realizacji zadania wyniósł
348.603,53 zł.

Przebudowa drogi gminnej Nr
290816W Perki – Niździn na od-

cinku 1418 metrów .Zakres praco obej-
mował wykonanie: podbudowy 
z destruktu bitumicznego, nawierzchni
podwójnie powierzchniowo utrwalonej
grysem i emulsją asfaltową oraz ozna-
kowania. Inwestycja została zrealizo-
wana przez firmę DROG-BET Marcin
Głuchowski. Całkowity koszt realizacji
zadania wyniósł 535.966,35 zł. 

Łączna długość  zmodernizowanych
dróg: 4,44 km 

Całkowity wartość robót:
1.987.279,30 zł 

Infrastruktura drogowa to trzon wszyst-
kich inwestycji, dlatego też gmina nieu-
stannie dąży do poprawy jej stanu. 
W 2022 roku przeznaczyliśmy prawie 
2 miliony złotych na jej modernizację. 
W projekcie budżetu na 2023 rok zapla-
nowano modernizację kolejnych kilo-
metrów dróg gminnych – powiedział
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Woj-
narowski.

Adam Kacprzak
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inwestycje drogowe na terenie gminy mala wies w 2022 roku

We wtorek, 11.10.2022 r. dokonano
odbioru remontu chodnika na 

ul. Jana Kochanowskiego w Małej Wsi. 
Zakres prac obejmował: demontaż starej
nawierzchni chodnika wraz z krawężni-
kami i obrzeżami, utylizację zdemonto-
wanych elementów, wykonanie  pod-
budowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie wraz z warstwą odsącza-
jącą z piasku, ustawienie obrzeży beto-
nowych oraz krawężników drogowych
na ławie z oporem z betonu i wykonanie
nawierzchni chodnika z kostki brukowej
betonowej szarej i czerwonej, na pod-
sypce cementowo-piaskowej.
Całkowity koszt realizacji zadania 

wyniósł 39.360,00 zł i został sfinanso-
wany ze środków własnych Gminy
Mała Wieś. 
Inwestycja została zrealizowana przez 

firmę MAR-BRUK Marek Bauman.
Realizacja inwestycji znacząco wpłynie 
na bezpieczeństwo przechodniów, 
a także poprawi estetykę okolicy.

Adam Kacprzak

Remont chodnika na ul. Jana Kochanowskiego w Malej Wsi/

//
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Nowe oznakowanie ulic w centrum Gminy Mala Wies 

program operacyjny- pomoc zywnosciowa

wegiel dla mieszkancow gminy mala wies

Wraz z końcem października –
zakończył się montaż no-
wego oznakowania ulic. 

Dotychczasowe – wysłużone tablice
umieszczone na ogrodzeniach posesji w
miejscowości Mała Wieś, zastąpione
zostały nowymi tablicami z nazwami
ulic. 
Przy ich projektowaniu sugerowano się
kolorystyką,  równoważną z barwami
logo gminy umieszczonego na tablicach.
Koszt realizacji zadania został pokryty
ze środków własnych Gminy Mała
Wieś. 

Adam  Kacprzak

Do tej pory wymieniliśmy 48 tablic z nazwami ulic w Małej Wsi. Nowe, estetyczne tablice
zostały zamontowane przy drogach publicznych. Na tym jednak przedsięwzięcie się nie
zakończy. W przyszłym roku planujemy wymianę tablic w kolejnych miejscowościach –
powiedział Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski.

PODPROGRAM 2021 – efekty: 
1.Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Małej Wsi przy współ-

pracy z Bankiem Żywności w Płocku
realizował Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2021 współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym,
którego celem było zapewnienie naju-
boższym mieszkańcom Polski pomocy
żywnościowej oraz uczestnictwa w dzia-
łaniach w ramach środków towarzyszą-
cych w okresie  luty 2022 – październik

2022.
2.Osoby potrzebujące otrzymały bez-
płatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z mar-
chewką, koncentrat pomidorowy, 
powidła śliwkowe); 
• skrobiowe (makaron jajeczny),
• mleczne (mleko UHT),
• cukier (cukier biały),
• mięsne (szynka drobiowa/wieprzowa,

filet z makreli w oleju),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
3. Pomoc żywnościowa trafiła do 414
osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej z terenu Gminy Mała Wieś.
4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
• 12 ton żywności;
• 1180 paczek żywnościowych;

Agnieszka Drajkowska

/

/

// /

/

22listopada Gmina Mała Wieś jako
jedna z pierwszych na terenie po-

wiatu płockiego rozpoczęła sprzedaż
węgla dla gospodarstw domowych na
warunkach preferencyjnych.
Cena węgla jest stała i wynosi 1900 zł
brutto za tonę.
PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA 
w ilości 1,5 tony w 2022 r. na preferen-
cyjnych warunkach:
1.Złożenie wniosku o zakup preferen-
cyjny do 1,5 tony paliwa stałego przez
gospodarstwo domowe,
2. Otrzymanie informacji telefonicznej
od pracownika Urzędu Gminy o wysta-
wieniu faktury zakupowej po pozytyw-
nej weryfikacji wniosku,

3. Zaksięgowanie wpłaty dokonanej
przez mieszkańca,
4. Otrzymanie informacji telefonicznej
od pracownika Urzędu Gminy o możli-
wości odbioru zakupionego węgla ze
składu. 

Miejsce odbioru: skład węgla STU
Płock Sp. z o. o., ul. Płońska 9B, 

09-460 Mała Wieś.
Na chwilę obecną mieszkańcy Gminy
Mała Wieś zgłosili zapotrzebowanie na
zakup 1100 ton węgla kamiennego i za-
kupili już 350 ton w następujących frak-
cjach: orzech, groszek i miał. Jeszcze 
w grudniu oczekujemy na kolejne trans-
porty z węglem. W styczniu 2023 roku
rusza kolejny nabór. Każda osoba 

uprawniona z terenu Gminy Mała Wieś,
która nie złożyła wniosku o zakup bądź
nie wykorzystała limitu 1,5 tony do 31
grudnia 2022r., ma możliwość ubiegania
się o zakup 3 ton węgla po 1 stycznia
2023 roku. Szczegółowe informacje 
i odpowiedzi na pytania udzielane są
pod numerem telefonu 24/269 77 98 
w godzinach 7.00 – 15.00

Wioleta Gankowska
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Na  Sesji Rady Gminy Mała Wieś, 
w dniu 29 listopada 2022 r., Radni

Gminy podjęli uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości stawek podatków na te-
renie Gminy Mała Wieś na 2023 r., które
zostały opublikowane na stronie BIP
Gminy Mała Wieś 
w zakładce Rada Gminy.
(http://malawies.bip.org.pl)
Wysokość ustalonych stawek podatków
ulega podwyższeniu i przedstawia się
następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha fi-
zycznego wynosi 155 zł z 1 ha przeli-
czeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha fizycz-
nego wynosi 310 zł z 1 ha fizycznego. 

Stawki w podatku od środków trans-

portowych w porównaniu do 2022 roku
wzrosły o 10%.
Podatek leśny z 1 ha fizycznego wynosi
71,0996 zł.
Podatek od nieruchomości:
1) Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 1,00 zł od 1m2 po-
wierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,44 zł
od 1 m2 powierzchni,
2) Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej (Rada Gminy
Mała Wieś zwolniła budynki mieszkalne
z podatku),
b) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej–
21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym – 9,66 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 5,37 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 6,60 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Agnieszka Lewandowska

str. 8
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Zgodnie z Ustawą  „Ordynacja po-
datkowa” (t.j.  Dz. U. z 2021 r.

poz. 1540 z późn. zm.) obowiązuje za-
sada:
1. W przypadku, gdy kwota podatku nie
przekracza 100,00 zł podatek jest płatny
jednorazowo w terminie płatności
pierwszej raty (tj. 15 marca). Jeśli jed-
nak podatek ustalony na dany rok prze-
kroczy 100,00 zł to wtedy  jest płatny w

ratach proporcjonalnych do czasu trwa-
nia obowiązku podatkowego, w termi-
nach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15
września i 15 listopada roku podatko-
wego.
2. Jeżeli wysokość zobowiązania podat-
kowego na dany rok podatkowy nie
przekracza, określonych na dzień 
1 stycznia roku podatkowego, najniż-
szych kosztów doręczenia w obrocie

krajowym przesyłki poleconej za 
potwierdzeniem odbioru przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z
dnia 23 listopada 2012 r. Prawo po-
cztowe – nie wszczyna się postępowa-
nia, a postępowanie wsz- częte umarza
się - obecnie kwota ta wynosi 8,50 zł
(art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych).

Agnieszka Lewandowska

/ /

wazne terminy /

grudzień 2022

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny 
od osób fizycznych

15 marzec – I rata
15 maj – II rata

15 wrzesień – III rata
15 listopad – IV rata

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny 
od osób prawnych

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

Opłata za czynsz dzierżawny
15 marca – I rata

15 wrzesień – II rata

Opłata za użytkowanie wieczyste
do 31 marca – I rata

Podatek od środków transportowych
osoby fizyczne i prawne

15 luty – I rata
15 wrzesień – II rata

Składanie wniosków  o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej
I tura – 1-28 luty 

II tura – 1- 31 sierpnia
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Fundusz sołecki jest formą budżetu
partycypacyjnego. To środki finan-

sowe wyodrębnione w budżecie
gminy, które dostępne są wyłącznie
dla sołectw i przeznaczane są na
przedsięwzięcia poprawiające warunki
i jakość życia mieszkańców wsi. 
Decyzję na co mają zostać wykorzys-
tane środki finansowe podejmują
mieszkańcy danego sołectwa podczas
zebrania wiejskiego.

Zadania zaplanowane do realizacji 
na 2023 rok w ramach funduszu 
sołeckiego:
Sołectwo Borzeń:
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Borzeń – 18 774,47 zł
Sołectwo Brody Duże:
- Zakup garażu blaszanego dla potrzeb
OSP Brody Duże – 21 244,80 zł
Sołectwo Chylin:
- Odtworzenie rowów na terenie 
sołectwa Chylin – 30 137,97 zł
Sołectwo Dzierżanowo:
- Zakup wyposażenia dla OSP Dzie-
rżanowo – 6 240,34 zł
- Montaż barier ochronnych w sołec-
twie Dzierżanowo – 20 000,00 zł
Sołectwo Główczyn:
- Remont drogi gminnej nr 290807W
w m. Główczyn – 20 915,42 zł
Sołectwo Kiełtyki:
- Zagospodarowanie terenu na działce
gminnej nr 87/1 w Kiełtykach – 
20 805,63 zł
Sołectwo Lasocin:
- Remont dróg w sołectwie Lasocin –
19 927,29 zł
Sołectwo Liwin: 
- Remont drogi gminnej w Rąkcicach -
15 773,11 zł
- Remont drogi gminnej w Liwinie 
i Nakwasinie – 1 080,00 zł
Sołectwo Mała Wieś:
- Wyposażenie kuchni i zaplecza 
socjalnego w GCK MultiOsada 
w Małej Wsi – 8 448,00 zł
- Zagospodarowanie terenu na boisku
im. Rafała Kozickiego – 34 000,00 zł
- Zakup wyposażenia i osprzętu do ra-
townictwa medycznego dla OSP Mała
Wieś – 8 448,11 zł
- Zorganizowanie zajęć crossfit dla 

młodzieży w GCK MultiOsada 
w Małej Wsi – 4 000,00 zł
Sołectwo Nakwasin:
- Remont świetlicy wiejskiej miesz-
czącej się w budynku komunalnym 
w Nakwasinie – 20 000,00 zł
- Piknik integracyjny sołectwa 
Nakwasin – 3 770,02 zł
Sołectwo Niździn:
- Zakup wyposażenia i sprzętu do 
ratownictwa medycznego dla OSP
Mała Wieś – 7 946,57 zł
- Remont drogi gminnej w obrębie 
sołectwa Niździn – 15 000,00 zł
Sołectwo Nowe Arciszewo:
- Remont drogi gminnej w obrębie so-
łectwa Nowe Arciszewo – 14 272,99 zł
Sołectwo Nowe Gałki:
- Remont drogi w sołectwie Nowe
Gałki – 12 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych 
w sołectwie Nowe Gałki – 8 000,00 zł
- Doposażenie kuchni w GCK MultiO-
sada w Małej Wsi - 476,25 zł
Sołectwo Nowe Święcice:
- Remont drogi gminnej w obrębie so-
łectwa Stare Święcice – 18 335,30 zł
Sołectwo Orszymowo:
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej w Orszymowie – 26 130,55 zł
Sołectwo Perki:
- Zakup i montaż lamp solarnych 
w sołectwie Perki – 18 994,05 zł 
Sołectwo Podgórze:
- Remont drogi w sołectwie Podgórze –
11 000,00 zł 
- Remont remizy OSP Podgórze – 
9 311,56 zł
Sołectwo Podgórze Parcele:
- Remont drogi gminnej w Podgórzu
Parcele – 18 000,00 zł

- Budowa chodnika na terenie Szkoły
Podstawowej w Podgórzu – 3 683,96 zł
Sołectwo Stare Arciszewo:
- Remont drogi w obrębie sołectwa
Stare Arciszewo – 15 810,08 zł
Sołectwo Stare Gałki:
- Remont drogi gminnej w sołectwie
Stare Gałki – 15 146,87 zł
- Zakup wyposażenia dla OSP Stare
Gałki – 5 000,00 zł
Sołectwo Stare Święcice:
- Przebudowa drogi gminnej w Sta-
rych Święcicach – 20 395,83 zł
- Przegląd urządzeń technicznych 
w świetlicy wiejskiej w Starych Świę-
cicach – 300,00 zł
Sołectwo Węgrzynowo:
- Zakup i montaż lamp solarnych 
w Brodach Małych – 12 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych 
w Węgrzynowie – 16 000,00 zł
- Zakup wyposażenia do świetlicy 
w Węgrzynowie – 3 345,68 zł
Sołectwo Wilkanowo:
- Remont dróg gminnych w obrębie
sołectwa Wilkanowo – 4 000,00 zł
- Zakup i montaż lamp solarnych 
w sołectwie Wilkanowo – 16 519,28 zł
- Zakup wyposażenia dla GCK Mul-
tiOsada w Małej Wsi – 1 000,00 zł
Sołectwo Zakrzewo Kościelne:
- Doposażenie jednostki OSP 
Zakrzewo Kościelne – 19 000,00 zł
- Remont dróg na terenie sołectwa 
Zakrzewo Kościelne – 4 161,71 zł
- Utwardzenie terenu pod garażem bla-
szanym przy remizie OSP w  Zakrzewie
Kościelnym – 3 000,00 zł
- Naprawa garażu blaszanego przy remi-
zie OSP w Zakrzewie Kościelnym – 
2 000,00 zł.

Karolina Krawczyk 

zadania w ramach funduszu soleckiego na 2023 rok

str. 9
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sesje  Rady Gminy Mala Wies w 2022 roku

Wroku 2022 odbyło się 9 sesji
Rady Gminy Mała Wieś. 

W tym czasie podjęto 36 uchwał.
Sesje Rady Gminy Mała Wieś odby-
wają się w sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mała Wieś. 
Obrady Sesji można obejrzeć na ka-
nale Urzędu Gminy Mała Wieś w wit-
rynie YouTube.

Aleksandra Gankowska

/ /

gminny punkt konsultacji terapeutycznej

Dodatek oslonowy

Przyjmowanie wniosków o dodatek
osłonowy zostało zakończone

31.10.2022 r.
Dodatek osłonowy to element rządo-

wej Tarczy Antyinflacyjnej, który po-
maga zniwelować rosnące ceny
energii, gazu i żywności. 
Wsparcie w tej formie w gminie Mała
Wieś otrzymało 1159 gospodarstw do-
mowych, a kwota wypłaconych dodat-
ków wyniosła 810 319,41 zł.
Dodatek osłonowy przysługiwał gos-
podarstwu domowemu, którego prze-
ciętne miesięczne dochody nie
przekraczały 2100 zł w gospodarstwie
jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
Należy również zaznaczyć, że dla
celów przyznawania dodatku osłono-
wego przyjęto tzw. zasadę „złotówka

za złotówkę”, polegającą na tym, 
że przekroczenie progu dochodowego
nie powodowało automatycznego wy-
kluczenia z otrzymywania dodatku, 
a jedynie jego zmniejszenie o kwotę
przekroczenia. Dzięki takiemu zabie-
gowi wsparciem została objęta więk-
sza grupa osób.

Stawki dodatku osłonowego uzależ-
nione były m.in. od wysokości 
dochodu i liczby osób w rodzinie i wy-
niosły od 400 zł rocznie dla osób sa-
motnych do 1437,50 zł rocznie dla
największych gospodarstw domo-
wych.

Katarzyna Kurek 

str. 10
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Od listopada br, wznowił działalnie
punkt konsultacji terapeutycz-

nych w zakresie uzależnień. 
Mieszkańcy Gminy Mała Wieś mają
możliwość skorzystania z bezpłatnej
pomocy w Gminnym Punkcie Konsul-
tacji Terapeutycznej w zakresie uza-
leżnień.

Gminny Punkt Konsultacji Terapeu-
tycznej działa w ramach Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gmi-
nie Mała Wieś.

Konsultacje odbywają się 
w budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś w
każdy piątek 

w godz. 12.00 – 15.00.

Aleksandra Gankowska
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Zuwagi na zbliżający się sezon 
zimowy i w celu usprawnienia 

zimowego utrzymania dróg na terenie
gminy Mała Wieś, drogi gminne zos-
tały 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 Arci-
szewo, 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.
rejon II – będzie odśnieżał Pan Łu-
kasz 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 au-
tobusowe w razie potrzeby posypy-

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

Ewentualne uwagi dotyczące odśnie-
żania i zimowego utrzymania dróg,
ulic i chodników  prosimy kierować
pod nr tel.

24/ 269-79-79,  24/269-79-65

Piotr Nowatkiewicz

Zimowe utrzymanie dróg

Szkody lowieckie – zmiana obwodów lowieckich              

Ustawa Prawo łowieckie stanowi,
iż dzierżawca lub zarządca ob-

wodu łowieckiego - którym jest najczę-
ściej koło łowieckie – zobowiązany jest
do wynagradzania szkód, które zostały
wyrządzone w uprawach i płodach rol-
nych przez dziki, łosie, jelenie i sarny,
bądź też przy wykonywaniu polowania.
Właściciele i posiadacze gruntów zobo-
wiązani są do współdziałania  z kołami
łowieckimi w zabezpieczaniu gruntów
przed szkodami.
Zgodnie z Uchwałą nr 4/22 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia
25.01.2022r. teren Gminy Mała Wieś
został podzielony na  cztery obwody 
łowieckie o nr: 263, 246, 291 i 277, na
okres od dnia 01.04.2022r. do dnia 31
marca 2032r.

1. Koło Łowieckie ,, Wisła ” w Płocku,
ul. Mickiewicza 20, 09-402 Płock. Łow-
czy Koła łowieckiego – Waldemar 
Jankowski.
Adres do korespondencji j.w. , 
e-mail:kolowislaplock@gmail.com 
Obwód Łow. nr 263 obejmuje wsie :
Rąkcice, Liwin, Nowe Święcice, Stare
Święcice,  cz. wsi Nowe Gałki, Kiełtyki,

Perki, Ściborowo, Nakwasin, Wilka-
nowo, cz. wsi Dzierżanowo.

2. Wojskowe Koło Łowieckie Nr 303 
,, Wiarus ” , ul. Szczęsna 26, 02-454
Warszawa. Łowczy Koła łowieckiego –
Tomasz Barteczka.
Adres do korespondencji:  
Urząd Pocztowy Warszawa 59, 
ul. Dunikowskiego 11, 
02-783 Warszawa, skr. pocztowa 103, 
e-mail: sekretarz@wiarus303.pl.
Obwód Łowiecki Nr 246 obejmuje cz.
wsi Dzierżanowo.

3. Koło Łowieckie ,, Jedynka ” w
Warszawie z siedzibą  przy ul. Nowy
Świat 35, Łowczy Koła łowieckiego –
Konrad Drzewiecki
Adres do korespondencji:  
Koło łowieckie ,, Jedynka”, 
Jacek Lemański ul. Lewicka 2, 02-547 
Warszawa, mail: kolojedynka@o2.pl.
Obwód Łowiecki nr 291 obejmuje wsie:
Zakrzewo Kościelne, Stare Gałki , cz.
wsi Nowe Gałki, Podgórze, Podgórze
Parcele, Brody Duże, Brody Małe, cz.
wsi Niździn  cz. wsi Węgrzynowo.

4. Warszawskie Koło Myśliwskie Nr 2,
05-092 Łomianki, ul. Zachodnia 66A,
Łowczy Koła łowieckiego – Wojciech
Kalinowski
Adres do korespondencji: 
Warszawskie Koło Myśliwskie nr 2, 
09-110 Sochocin, Kępa 31A e-mail:
warszawskiekolomysliwskie@op.pl.
Obwód Łowiecki nr 277 obejmuje wsie;
Nowe Arciszewo, Stare Arciszewo,  
cz. wsi Węgrzynowo, cz. wsi Niździn,
Borzeń, Orszymowo, cz. wsi Lasocin,
cz. wsi Mała Wieś, Murkowo, Głów-
czyn,  cz. wsi Wilkanowo, cz. wsi Na-
kwasin i cz. wsi Dzierżanowo.

Właściciele i posiadacze gruntów  
w ciągu 3 dni od stwierdzenia szkody
powinni szkody zgłaszać w formie pi-
semnej na w/w adresy, w zależności od
położenia gruntów.
Plany zbiorowe polowań w sezonie
2022/2023 zamieszczane są na stronie
internetowej urzędu gminy : www.ma-
lawies.pl
.

Danuta Szmulewicz

/ /
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Podczas XXII niedzielnych Obcho-
dów Dni Gminy Wójt Gminy Mała

Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz Prze-
wodniczący Gminy Mała Wieś Andrzej
Pielat wręczyli Nagrody Wójta Gminy
Mała Wieś dla dzieci i młodzieży za
szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie
oraz dziedzinach artystycznych w roku
szkolnym 2021/2022. 
Nagrody zostały wręczone na podstawie
Uchwały  Nr 66/IX/2019 Rady Gminy
Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Edukacji Uzdolnio-
nych Dzieci  i Młodzieży pobierających
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 przyznawania
Nagród  Wójta Gminy Mała Wieś.
Uczniowie uczęszczający do szkół na te-
renie naszej gminy zostali nagrodzeni za
wyniki w nauce, osiągnięcia w sporcie
oraz w dziedzinach artystycznych, 

po spełnieniu jednego  z poniższych wa-
runków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym

średnią ocen powyżej 5,01 oraz mini-
mum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub finalistami 
w konkursach, zawodach lub olimpia-
dach na szczeblu powia-towym o cha-
rakterze naukowym, sportowym lub
artystycznym;

3. zostali laureatami lub finalistami kon-

kursów i olimpiad na szczeblu woje-
wódzkim o charakte-rze naukowym,
sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub finalistami kon-
kursów i olimpiad na szczeblu ogólno-
polskim lub międzynarodowym 
o charakterze naukowym, sportowym
lub artystycznym.

Katarzyna Jamowska

Nagrody za osiagniecia w roku szkolnym 2021/2022.

Za wyniki w nauce, osiągnięcia w
sporcie oraz dziedzinach artystycz-

nych  nagrodę otrzymało 50
uczniów:

Szkoła Podstawowa im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

1. Miłosz Dynarek
2. Barbara Filińska
3. Julia Kiedrowska

4. Aleksandra Kołodziejska
5. Gabriel Makos

6. Amelia Pałczyńska
7. Bartłomiej Stawiarski

8. Antoni Marczak
9. Oliwia Piątkowska
10. Bartosz Żmuda

11. Zuzanna Kamińska
12. Oliwia Karłowicz
13. Karolina Kopera

14. Julia Kopera
15. Zofia Nowatkiewicz
16. Mikołaj Jarzębowski 

17. Wojciech Kazimierczak
18. Julia Gąsiorowska
19. Mateusz Majewski

20. Wojciech Bugaj

21. Kacper Kuczmarski
22. Jaśmina Grzelak
23. Kinga Rypińska
24. Agata Nowak

25. Kalina Klimczewska
26. Wiktoria Frankowska

27. Daniel Drewicz
28. Inga Szwejkowska

29. Magdalena Głowacka
30. Edyta Bogiel
31. Anna Pietrzak
32. Lena Jeznach

33. Weronika Nowak
34. Gabriel Piskorski

35. Ignacy Andrzej Siarkowski
36. Weronika Ostrowska

37. Filip Lubiszewski

Szkoła Podstawowa w Podgórzu 
38. Amelia Wyrębkowska

39. Alicja Grzęda
40. Adam Grzęda

41. Małgorzata Kozakiewicz
42. Matylda Wyrębkowska

43. Patrycja Marszałek

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego                     

w Orszymowie
44. Magdalena Drajkowska

45. Oliwia Kacprzak
46. Łukasz Szulc 

Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
47. Aleksandra Grabowska

48. Igor Wachol
49. Karolina Oździńska

50. Malwina Nowatkiewicz

Ponadto, za wysoką średnią uzyskaną na
egzaminie ósmoklasisty, nagrodą zos-
tały wyróżnione 2 osoby:
1. Barbara Filińska- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
2. Oliwia Karłowicz- Szkoła Podsta-
wowa im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi.
Składamy serdeczne gratulację nagro-
dzonym dzieciom oraz  rodzicom za do-
tychczasowe osiągnięcia, a także
życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Jamowska

//
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Wspólpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami

W2022 roku Gmina Mała Wieś realizuje na swoim terenie dziewięć zadań publicznych w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej. Są to projekty finansowane z budżetu Gminy Mała Wieś, na które w tym roku

przeznaczono łącznie kwotę 37 000,00 złotych.

UKS Borowik działający przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu 

realizował trzy zadania:
1 czerwca 2022 r. na terenie Szkoły Pod-
stawowej w Podgórzu odbył się
„Sportowy Piknik Aktywności”.
W czasie imprezy przeprowadzono
wiele zabaw i sportowych gier zespoło-
wych na świeżym powietrzu. Piknik
zgromadził około 100 uczniów, ich ro-
dziny oraz nauczycieli i pracowników
szkoły.
W ramach realizacji zadania „Rodzinny
rajd pieszy Doliną Wisły – śladami lo-

kalnej historii” we wrześniu odbył się
rajd pieszy dla uczniów, 
rodziców oraz mieszkańców z okolicz-
nych miejscowości (50 osób). Podczas
rajdu zwiedzane były obiekty przyrod-
nicze i historyczne w Zakrzewie 
Kościelnym, Podgórzu i Podgórzu Par-
celach, zorganizowano również konkurs
fotograficzny.
9 listopada 2022 r. odbyły się „XXVII
Jesienne Biegi Przełajowe z okazji
Dnia Niepodległości-Podgórze 2022”.
W wydarzeniu uczestniczyło około 400
uczniów z 17 szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych. Najlepsi zawod-
nicy nagrodzeni zostali medalami, dy-
plomami i pamiątkowymi koszulkami, 
a każdy uczestnik mógł zregenerować
siły słodką bułką, batonem i wodą.

Wramach projektu UKS GROT
zorganizował cztery turnieje 

tenisa stołowego dla mieszkańców
gminy Mała Wieś i okolic z cyklu 
"III Grand Prix Tenisa Stołowego
Gminy Mała Wieś".  Ze środków gmin-
nych zakupiono nagrody, medale i pu-
chary, opłacono ratownika medycznego
a także zapewniono poczęstunek dla
uczestników turniejów. Ponadto zostało
przeprowadzonych szereg warsztatów z

gry w tenisa stołowego. W turniejach
wzięło udział łącznie około 150 osób z
terenu naszej gminy i okolic.
W ramach zadania „V-ta liga Tenisa Sto-
łowego Gminy Mała Wieś” klub prze-
prowadził cykl meczy ligowych 
promujących tenis  stołowy w naszej
okolicy. Spotkania te były okazją do in-
tegracji międzypokoleniowej oraz 
motywacją do systematycznych trenin-
gów dzieci, młodzieży i dorosłych.

Uczniowski Klub Sportowy GROT w Malej Wsi

Uczniowski klub sportowy borowik

/

grudzień 2022

/

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszy-
mowo i Okolic zrealizowało w tym

roku dwa zadania.
W dniu 11 czerwca 2022 r. na terenie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
w Orszymowie zorganizowano dla
dzieci i rodziców ”IX Piknik Rodzinny
- zdrowo i sportowo”. Podczas pikniku
odbył się „VII bieg Krasnala” oraz gry
i zabawy sportowe nagrodzone dyplo-

mami i pucharami. W pikniku uczestni-
czyło ok. 200 osób, każdy skorzystał 
z potraw grillowych oraz słodkiego 
poczęstunku. 

Zorganizowano również trzy rajdy ro-
werowe połączone z ogniskiem oraz tre-
ningami z Nordic walkingu, w których
wzięło udział około 80 osób. Dla uczest-
ników spotkań  zakupiono pakiety star-
towe i  medale.
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SKW Malwa przy współpracy z GCK
MultiOsada w Małej Wsi zrealizo-

wało zadanie „Rowerem przez gminę
Mała Wieś. Zorganizowano dwa rajdy
rowerowe, w każdym z nich uczestni-
czyło około 100 mieszkańców naszej
gminy.  Rajdy były okazją odwiedzenia
wielu ciekawych miejsc o charakterze
historycznym, turystycznym i rekreacyj-
nym. Agnieszka Jóżwiak 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA

Ochotnicza Straż Pożarna w Małej
Wsi, realizowała przy współpracy

z GCK MultiOsada w Małej Wsi projekt
pn „Cros(s)fitowy Junior”.
W ramach projektu „przeprowadzono
cykl czterech spotkań w okresie maj-
czerwiec  2022 r dla dzieci i młodzieży
w wieku od 8 lat zamieszkałych na tere-
nie naszej gminy. Treningi młodych
uczestników z wykwalifikowanym tre-
nerem crosfitowym wpłynęły na po-
prawę kondycji fizycznej i zdrowia oraz
były okazją do integracji lokalnej spo-
łeczności.

Ochotnicza Straz pozarna w Malej Wsi //

/

/

grudzień 2022

Zakup nowosci wydawniczych 

Biblioteka Publiczna działająca przy
Gminnym Centrum Kultury 

MultiOsada w Małej Wsi w 2022 roku
otrzymała ze  środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
realizacji Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-
2025. dofinansowanie na zakup nowości
wydawniczych w wysokości 9 tys zł. 
Środki własne na zakup książek do na-
szej Biblioteki to również  9 tys. zł.
Księgozbiory Biblioteki w 2022 roku
wzbogaciły się o 365 pozycji wydawni-
czych, o łącznej kwocie 18 tys. zł.
Zakupione książki są o różnorodnej te-
matyce. Wśród nich znajdują się  thril-
lery, romanse, literatura sensacyjna,
historyczna czy obyczajowa. Nie za-
pomnielismy również o najmłodszych
zakupując dla nich najnowsze wydania
ich bajkowych bohaterów. Kupiliśmy
również nowe wydania lektur szkol-
nych. 

Ewa Stefaniak

/
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bogu na chwale, blizniemu na ratunek/
/

/
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Wniedzielę 5 czerwca, odbyły się
Gminne Obchody Dnia Strażaka,

podczas których przekazano nowy
sztandar i nowy samochód gaśniczy ra-
townictwa technicznego jednostce
Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej
Wsi.  
Obchody Gminnego Dnia Strażaka roz-
poczęły się w kościele parafialnym pw.
św. Maksymiliana Kolbego w Małej
Wsi uroczystą Mszą świętą.
Mszę św.  celebrował ks. Edward
Kuzak, który  zwracając się do wier-
nych, prosił o modlitwę za strażaków,
służącym swojemu środowisku doraźną
pomocą. Po obu stronach głównej nawy
stały „dumnie” strażackie poczty sztan-
darowe Ochotniczych Straży Pożarnych
z Małej Wsi, Orszymowa, Małej Wsi
przy SUR, Starych Gałek, Bród Dużych
oraz Wyszogrodu. 
Po Mszy św., pododdziały OSP prowa-
dzone przez Komendanta Gminnego
OSP dh. Michała Stefaniaka, wraz za-
proszonymi gośćmi przemaszerowały
ulicami Małej Wsi na plac przed remizą
Strażacką w Małej Wsi, gdzie odbyła się
dalsza część obchodów  zgodnie z cere-
moniałem OSP. 
Okolicznościowe przemówienia rozpo-
czął Wiceminister Aktywów Państwo-
wych Poseł na Sejm RP Maciej Małecki,
który bardzo mocno podkreślił rolę stra-
żaków ochotników, dziękując im za
służbę i poświęcenie, życząc zawsze
„tyle samo powrotów do akcji co wyjaz-
dów”.  Następnie Wiceminister przeka-
zał na ręce Wójta Gminy Mała Wieś
Zygmunta Wojnarowskiego  promesę w
rekordowej kwocie ponad 15 mln zł na
budowę nowej oczyszczalni ścieków i
modernizację dróg w Gminie Mała

Wieś. 
Kolejno o wystąpienie poproszony zos-
tał Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski, który opowiedział o trud-
nej drodze pozyskiwania funduszy na
tak znaczący zakup, a także podkreślił
wagę dobrej współpracy pomiędzy 
instytucjami szczebla państwowego i sa-
morządowego oraz niezwykłą determi-
nację i zapał z jakim jednostka OSP 
w Małej Wsi  czyniła starania o nowy
samochód. 
Wójt Gminy Mała Wieś podziękował
również  strażakom i ich rodzinom za
codzienny trud, bo doskonale zdaje
sobie sprawę, że bycie strażakiem to od-
waga i poświęcenie, także kosztem ro-
dziny.
Nie zabrakło również życzeń, podzięko-
wań i gratulacji od Starosty Płockiego
Sylwestra Ziemkiewicza, który na
samym wstępie powiedział, że udział w
tak wyjątkowym wydarzeniu do dla
niego ogromny zaszczyć i osobiste we-
wnętrzne przeżycie.
Głos zabrali także Wiceprezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego, Prezes Za-

rządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Płocku dh. Hilary Januszczyk oraz
bryg. Włodzimierz Domański- Do-
wódca JRG nr 3 w Płocku . W imieniu
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego Adama Struzika gratulacje, po-
dziękowania i życzenia jednostce złożył
jego społeczny asystent Dyrektor Wy-
działu Rozwoju Gospodarczego i Pro-
mocji w Starostwie Powiatowym w
Płocku Karolina Koper przekazując jed-
nocześnie na ręce Prezesa OSP w Małej
Wsi dh. Marka Kozickiego list okolicz-
nościowy.
Krótkie przemówienie wygłosił także
Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz
Radny Powiatu Płockiego Apolinary 
Gruszczyński.   Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej  gen. bry-
gadier Andrzej Bartkowiak nie mogąc
uczestniczyć w tym tak ważnym wyda-
rzeniu, przekazał list gratulacyjny, który
odczytany został przez prowadzących
uroczystość.
Na zakończenie spotkania Prezes OSP
w Małej Wsi dh. Marek Kozicki podzię-
kował wszystkim przybyłym na tą wy-
jątkową uroczystość. Szczególne
podziękowania skierował do wszystkich
osób, bez których poświęcenia, pomocy
i społecznej pracy osiągnięcie celu,
jakim jest ten piękny i nowoczesny sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy, nowy
sztandar jak również wyremontowana
strażnica, nie byłoby możliwe. Zapew-
nił, że nowy samochód będzie należycie
poszanowany i przez długie lata będą
służyły  mieszkańcom naszej gminy, ale
również gmin sąsiednich, całego po-
wiatu a sytuacjach kryzysowych całego
województwa i kraju. 

Ewa Stefaniak
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Mikołajki to bardzo wyjątkowy
dzień. Na jego nadejście czekają

szczególnie dzieci, mocno wierząc, że
odwiedzi ich Święty Mikołaj. 
12 grudnia tuż po zmroku z workiem
pełnym cukierków przyjechał również
do Małej Wsi. Dzieci w zaciekawieniu
oczekiwały naszego gościa umilając
sobie czas zabawą i wspólnym miko-
łajkowym śpiewaniem razem z Agen-
cją Impuls, na placu przed budynkiem
Gminnego Centrum Kultury MultiO-
sada w Małej Wsi.
Po zakończonej zabawie nadsłuchiwa-
liśmy 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 zawsty-
dzone. Św. Mikołaj znalazł czas dla
każdego z nich. Rozmawiał i zachęcał
dzieci, aby były grzeczne i słuchały 
rodziców zapraszając do wspólnych
pamiątkowych zdjęć, w wyjątkowej 

świątecznej scenerii.  
Plac przed MultiOsadą  na spotkanie 
z Mikołajem został specjalnie przygo-
towany. Kolorowe światełka rozbłysły
na choinkach, bo przecież trudno sobie
wyobrazić czas Świąt Bożego Naro-
dzenia bez choinki i mieniących sie na
niej lampek. Dodatkowego uroku
dodał padający śnieg , którego w ostat-
nich latach w okresie świątecznym
nam tak bardzo brakowało.  
Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim
uczestnikom naszego Mikołajkowego 
Koncertu. Dziękujemy, że pomimo 

ujemnej temperatury i padającego
ściegu u nas było wyjątkowo ciepło  
i rodzinnie. Dziękujemy bardzo Stra-
żakom z OSP w Małej Wsi, którzy
wspólnie z MDP dołączyli do nas  
z workiem pełnym cukierków, zapra-
szając dzieci do swoich pięknych
wozów strażackich.   
Organizatorem Koncertu Mikołajko-
wego w Małej Wsi był Wójt Gminy
Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski 
i  Gminne Centrum Kultury MultiO-
sada w Małej Wsi.

Ewa Stefaniak

Koncert mikolajkowy

XXII Dni gminy mala wies- piatek

/

/ /
/

Tradycją jest, że Dni Gminy Mała
Wieś rozpoczynają się piątkowym

popołudniem i poświęcone są sesji his-
torycznej. Każdego roku temat prze-
wodni jest inny. W tym roku
obchodzimy 100-lecie OSP. Wspólnie
ze Strażakami Ochotnikami z terenu
Gminy Mała Wieś oraz licznie zebra-
nymi mieszkańcami gminy uczciliśmy
tą pamiętną datę podczas XXII Dni
Gminy Mała Wieś, 
Z tej właśnie okazji Aktorzy TEATRU
DRAMATYCZNEGO im. Jerzego Sza-
niawskiego w Płocku zaprosili miesz-
kańców naszej Gminy na wyjątkowe
widowisko, jakim był spektakl teatralny
FLORIAN W POWIECIE PŁOCKIM”.
W powiecie płockim jest 116 Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Osiem jedno-
stek OSP działa w Gminie Mała Wieś.
Ku zdumieniu publiczności scenariusz
spektaklu skrzętnie wplatał fakty i wy-
darzenia z działalności OSP z Naszej 
Gminy. 

Fabuła widowiska pokazywała co-
dzienną służbę strażaków ochotników,
ratujących życie, mienie i środowisko,
ich dbałość o rozwój kultury, krzewienie
patriotyzmu i tradycji kościelnych.
Spektakl wystawiany został w ramach
projektu finansowanego ze środków 
Samorządu Województwa Mazowiec
kiego. 

Inscenizacja: Marek Mokrowiecki
Scenografia: Marek Szala
Muzyka: Krzysztof Misiak
Nagranie studyjne: Piotr Tobota
Kostiumy: Ewa Jóźwiak
Asystentka reżysera: Magdalena Toma-
szewska
Konsultacje: Hilary Januszczyk, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Płocku. Ewa Stefaniak

grudzień 2022

str. 16

nasza gmina 22 w edycji_biuletyn  12.12.2022  16:16  Strona 16



XXII Dni gminy mala wies- sobota/ /

Uliczne Biegi Zdrowia, Burak Rally,
wesołe miasteczko czy też kon-

certy muzyczne to już tradycja sobot-
nich obchodów Dni Gminy, które cieszą
się dużą popularnością, zarówno 
u dzieci jak i dorosłych. 
Drugi dzień XXII Dni Gminy Mała
Wieś rozpoczął VII BiegTerenowy na 5
km dla dorosłych, poktórym odbyły się
XXII Uliczne Biegi Zdrowia dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Mała Wieś.
Serdecznie dziękujemy Szkole Podsta-
wowej w Małej Wsi za przygotowanie
biegów, a wszystkim dyrektorom i nau-
czycielom jednostek oświatowych z te-
renu naszej gminy za czynny udział i
opiekę nad dziećmi.  Wszyscy biorący
udział w XXII Ulicznym Biegu Zdrowia
otrzymali pamiątkowy medal wręczony
przez Wójta Gminy Mała Wieś Zyg-
munta Wojnarowskiego,  a uczestnicy
Biegu na 5 km puchary i dyplomy. 
O godzinie 15.30 zaprosiliśmy dzieci na
"Zaczarowany świat Walta Disney'a",
podczas którego aktorzy z Teatru Wit-
Wit, zaprezentowali najpiękniejsze 
bajkowe przeboje takie jak: "Kolorowy
wiatr" "Mam tę moc", "Ani słowa",
"Marzenia mam", "Pół kroku stąd", "Nie
bój się chcieć" i wiele innych . 
O godzinie 17.00 na naszym boisku po-
jawiły się motocykle oraz samochody
zabytkowe i militarne. Trudno było ich
wszystkich zliczy…było ich blisko 150!
BURAK RALLY jest niezawodne i jak 
każdego roku przyciąga ogromną ilość 
miłośników motoryzacji. Burak RALLY 

jest  z nami od samego początku. Burak
RALLY Dziękujemy! Z niecierpliwo-
ścią będziemy czekać na Was  w przy-
szłym roku. 
To co wydarzyło się na naszej scenie 
o godz. 18:30 zapewne przejdzie do his-
tori Dni Gminy Mała Wieś, jako jedno 
z najpiękniejszych wydarzeń! Właśnie 
o tej godzinie na scenie pojawiły się
CZERWONE GITARY! Ich 2-godzinny
występ był niezapomnianym spotka-
niem!. Zaprezentowali dawne przeboje
jak i te najnowsze: Anna Maria, Matura,
Nie przynoś mi kwiatów Dziewczyno,
Nie zadzieraj Nosa,Nikt na Świecie nie
wie, Biały Krzyż, Senny Szept, Lecz tylko 
na chwilę, i wiele wiele innych. Nie było
osoby, która by nie śpiewała razem 
z nimi. W podziękowaniu za to wspa-
niałe spotkanie publiczność zaśpiewała
IM  sto lat.

Tradycją Dni Gminy Mała Wieś stały się
również Zawody Siłaczy. Ok godz 21.00
zmierzyło się 7 śmiałków w konkurencji
na najsilniejszego uczestnika Sobot-
niego wieczoru. Rywalizacja była 
zaciekła. Jeszcze raz gratulujemy siły 
i odwagi!
Parę minut po godzinie 21.00  na scenie
pojawił się zespół ERATOX, który roz-
grzał naszą publiczność swoimi  przebo-
jami.
Po koncercie rozpoczęła się zabawa ta-
neczna, którą do połnocy poprowadził
Dj.BESPRO. Przy dźwiękach znanych
przebojów muzyki rozrywkowej, nasze
boisko stało się jednym wielki parkie-
tem do tańca.

Ewa Stefaniak
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XXII Dni gminy mala wies- niedziela/ /

Dni Gminy Mała Wieś, to święto
wszystkich mieszkańców. Każdego

dnia przygotowane atrakcję znajdują
swoich adresatów. Kilkuletnią tradycją
jest, że niedzielne obchody Dni Gminy
to święto rolników, to czas by wspólnie
z nimi podziękować Panu Bogu za
plony i tegoroczne zbiory. Święto plo-
nów rozpoczęła polowa msza święta,
którą celebrowali ks. Edward Kuzak-
proboszcz parafii w Małej Wsi oraz ks.
Grzegorz Jendrzejewski- proboszcz pa-
rafii w Orszymowie, podczas której
poświęcono dożynkowe wieńce,
bochny chleba oraz kosze owoców
i warzyw. 
Po uroczystej mszy św. nastąpiły ofi-
cjalne uroczystości w tym: obrzęd do-
żynkowy w wykonaniu Zespółu Ludo-
wego Grzybowianki, który od 30 lat
promuje muzykę i sztukę ludową po-
przez swoją działalność artystyczną;
prezentacja wieńców dożynkowych oraz
dzielenie chlebem przez Gospodarzy
Gminy, Starostów tegorocznych Doży-
nek oraz Samorządowców. 
Zaszczytną rolę Gospodarza pełnili
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Woj-
narowski wraz z Starościną tegorocz-
nych Dożynek Panią Agnieszką Gan-
kowską i Starostą Dożynek Panem An-
drzejem Pielatem. 
Święto plonów to jedno z najważniej-
szych dla rolników wydarzeń w roku, 
to czas radości i odpoczynku. Wójt
Gminy Mała Wieś, podczas symbolicz-
nego dzielenia się chlebem podziękował
rolnikom za ich trud, wytrwałość 
i ciężką pracę.

Ważnym wydarzeniem podczas nie-
dzielnych dni Gminy, było również wrę-
czenie Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
dla dzieci i młodzieży z terenu naszej
gminy za szczególne osiągnięcia
w roku szkolnym 2020/2021. Nagroda
ta jest podstawową formą wsparcia
wybitnie uzdolnionych uczniów
w nauce, sporcie oraz dziedzinach arty-
stycznych. 
Kolejnym punktem programu były kon-
certy muzyczne. Jako pierwszy wystąpił
dla nas  Power Play. Grupa Disco Polo
znana z ognistego temperamentu i nie-
zwykłej przebojowości. Z natury nie
lubią robić wokół siebie dużego szumu,
ale gdy tylko pojawią się na scenie, 
potrafią zaczarować ludzi tak, że nogi 

same rwą się do tańca.
Zaraz po nich wystąpił Zespół  Ta-
neczny MAVILENA. Panie bez naj
mniejszego trudu porwały do wspólnego
tańća  uczestników Dożynek. 
Jako ostatni tego dnia  wystąpił Zespół
Mirage & Yoko. Formacja stworzyła
wiele wielkich hitów, między innymi
„Imię Na Literę M”, „Złota klatka” czy
„Ciebie Pamiętam”.
Dożynki, koncerty i wyróżnienia, nie
były oczywiście jedynymi atrakcjami
jakie przygotowaliśmy.  Każdy mógł po-
dziwiać piękno przygotowanych wień-
ców dożynkowych oraz spróbować
tradycyjnych potraw z wiejskich stołów.
Na odwiedzających  gości, czekały rów-
nież stoły lokalnego rękodzieła, stoiska
jarmarkowe, wesołe miasteczko i ogró-
dek gastronomiczny, które cieszyły sie
ogromnym zainteresowaniem.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w przygotowania niedziel-
nej uroczystości. Dziękujemy za prze-
piękne wieńce dożynkowe i pyszności
na stołach regionalnych. Dziękujemy
wszystkim wystawcom rękodzieła lo-
kalnego i stoisk jarmarkowych. Dzięku-
jemy Strażakom Ochotnikom, Sto-
warzyszeniom i Sołectwom. za wspolne
chwile. To były piekne dni, na któe cze-
kaliśmy aż 3 lata!.

Ewa Stefaniak
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Gminne Pólkolonie profilaktyczne

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w Gminie Mala Wies

str. 19

Wsierpniu nr. po raz pierwszy, zor-
ganizowany został wypoczynek

dla dzieci z Gminy Mała Wieś w formie
profilaktycznych półkolonii letnich. 
Z wypoczynku skorzystało łącznie 80
kolonistów. (I turnus 08-12.08.2022, 
II turnus 16-20.08.2022).
Wypoczynek zorganizowany został na
podstawie z art. 92c. ust.1 pkt 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
Półkolonie sfinansowano ze środków
budżetu Gminy Mała Wieś w oparciu 
o Gminny Program Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Półkolonie przebiegały zgodnie ze
szczegółowo opracowanym programem
dostosowanym do wieku i potrzeb
uczestników. Podczas zajęć dzieci
uczyły się koleżeństwa, postaw społecz-
nych, zdrowej rywalizacji, aktywnego,
bezpiecznego i kulturalnego spędzania
czasu- czasu pozbawionego agresji 
i używek. Codziennie dzieci otrzymy-
wały wodę, przekąskę oraz obiad. W
programie znalazły się różnorodne zaję-
cia integracyjne, edukacyjne, sportowe,
sprawnościowe, animacyjno – kultu-
ralne, profilaktyczne, filmowe.  Celem
tych zajęć było pokazanie dzieciom spo-
sobów aktywnego spędzania czasu oraz 
rozwój kompetencji społecznych. 

Organizatorem Półkolonii była Gmina
Mała Wieś, w imieniu której wypoczy-
nek zorganizowało Gminne Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi  przy
wsparciu Szkoły Podstawowej  w Małej
Wsi.
Gmina Mała Wieś wspólnie z Gminnym
Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi  przy współpracy z Mazowiecką 

Izbą Rolniczą zorganizowała również
półkolonie dla 35 dzieci rolników 
z terenu naszej gminy w okresie od
20.07.2022 do 02.08.2022. 
Łącznie w okresie wakacyjnym z form
wypoczynku letniego w formie półkolo-
nii skorzystało 115 dzieci z Gminy Mała
Wieś.

Ewa Stefaniak

grudzień 2022

/

Gmina Mała Wieś otrzymała dotację
celową na dofinansowanie ze środ-

ków budżetu państwa realizacji Priory-
tetu 3 programu wieloletniego pod
na-zwą ,,Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

W ramach ww. programu, Gmina Mała
Wieś w bieżącym roku otrzymała
wsparcie finansowe w wysokości 
25 000, 00 zł dla:
1. Samorządowego Przedszkola z Od-
działem Integracyjnym w Małej Wsi- 

3 000,00 zł,
2. Oddziału Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Podgórzu- 1 500,00 zł,
3. Oddziału Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Dzierżanowie- 
1 500,00 zł, 
4.Szkoły Podstawowej w Podgórzu-
4 000,00 zł,

5. Szkoły Podstawowej w Dzierżano-
wie- 3 000,00 zł,
6. Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi- 
12 000,00 zł.

W ramach dofinansowania placówki
oświatowe zakupiły nowości wydawni-
cze, elementy wyposażenia do biblioteki
szkolnej oraz  nagrody w celu realizacji
działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025.

Katarzyna Jamowska
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Narodowe Czytanie

23września 2022 roku Gminne
Centrum Kultury MultiOsada

w Małej Wsi po raz kolejny wzięło
udział w Ogólnopolskiej Akcji Naro-
dowego Czytania. Ideą akcji jest po-
pularyzacja czytelnictwa, zwrócenie
uwagi na piękno polskiej literatury
oraz wzmacnianie narodowej tożsa-
mości.
Tegoroczną lekturą „Narodowego
Czytania” są „Ballady i romanse”
Adama Mickiewicza. Narodowe Czy-
tanie w Gminie Mała Wieś rozpoczęło
się o godzinie 10:00 w Szkole Podsta-
wowej im. Wincentego Hipolita 
Gawareckiego w Małej Wsi. Po ofi-
cjalnym rozpoczęciu uroczystości 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefa-
niak odczytała list Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy, zachęcający do
współtworzenia akcji. Dwieście lat
temu w Wilnie zostały wydane Bal-
lady i romanse Adama Mickiewicza –
zbiór poezji, który zapoczątkował 
w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, 
a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze
okazały się przełomowe i dzisiaj
trudno wyobrazić sobie bez nich dal-
sze dzieje naszej literatury. (…) 

Romantyzm to istota polskości i fun-
dament nowoczesnej tożsamości na-
szego narodu. To epoka zmagań 
z zaborcą, utrwalona w biografii
Adama Mickiewicza oraz tych wszyst-
kich polskich patriotów, uczestników
tajnych stowarzyszeń i powstań, dzia-
łaczy emigracyjnych i spiskowców,
którzy na różne sposoby, w kraju i na
obczyźnie, czynem i słowem toczyli
bój o suwerenną Rzeczpospolitą.
Następnie zaprezentowane zostały
wybrane ballady i romanse tegorocz-
nej lektury Narodowego Czytania.
Jako pierwszy utwór „Do Przyjaciół”
odczytał Wójt Gminy Mała Wieś 
Zygmunt Wojnarowski, a następnie
Nikola Orszewska oraz Oliwia Kacp-
rzak z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Orszymowie zapre-
zentowały utwór pt. „Powrót Taty”.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Podgórza – Aleksandra Bąbała oraz
Adam Grzęda, odczytali wspaniałą
balladę pt. „Pani Twardowska”, nato-
miast uczennice ze Szkoły Podstawo-
wej z Dzierżanowa – Karolina
Oździńska oraz Maja Jarzębowska, 
zaprezentowały utwór pt. „Roman-

tyczność”. Jako ostatni zaprezentowali
się gospodarze, czyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Hipolita Gawareckiego Małej Wsi –
Kalina Klimczewska, Nikola Dynarek
oraz Filip Lubiszewski. Na pamiątkę
tego wydarzenia prezentujący utwory
otrzymali jedyny w swoim rodzaju 
egzemplarz tegorocznej lektury Naro-
dowego Czytania z okolicznościową
pieczęcią, którą otrzymaliśmy z Kan-
celarii Prezydenta RP. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
na wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Serdecznie dziękujemy Wójtowi
Gminy Mała Wieś Panu Zygmuntowi
Wojnarowskiemu za przyjęcie zapro-
szenia, aktywne uczestnictwo w na-
szym wydarzeniu i wspólnie spędzony
czas. Dziękujemy uczniom oraz nau-
czycielom za wspaniałe przygotowa-
nie i zaprezentowanie utworów tego-
rocznego Narodowego Czytania. 
Podziękowania kierujemy również 
w stronę Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Wincentego Hipolita Gawa-
reckiego Pani Kaliny Cybulskej –
Filińskiej za pomoc i możliwość orga-
nizacji wydarzenia w budynku szkoły.

Ewa Stefaniak
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pod bialo-czerwona

Wniedzielę 20 listopada br. odbyły
się uroczystości Gminnych Ob-

chodów Odzyskania Przez Polskę Nie-
podległości w Gminie Mała Wieś, które 
w tym roku połączone zostały z uroczy-
stym podniesieniem flagi na nowopow-
stały maszt „Pod Biało-Czerwoną” przy
Gminnym Centrum Kultury MultiOsada
w Małej Wsi. 
Projekt „Pod Biało-Czerwoną” realizo-
wany jest w całej Polsce pod honoro-
wym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Zakładał on sfinansowanie przez Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masz-
tów i flag oraz ich instalacji dla każdej
gminy w Polsce, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. Aby wziąć udział
w akcji, należało zebrać odpowiednią
liczbę głosów poparcia dla inicjatywy 
w internetowym głosowaniu.
Mieszkańcy Gminy Mała Wieś nie za-
wiedli i po raz kolejny wykazali się
dużym zaangażowaniem, co pozwoliło
pozyskać naszemu samorządowi środki
na zakup i montaż masztu oraz flagi i w
ten sposób uhonorować poległych za
wolność i niepodległość Ojczyzny.
Podniesienia flagi państwowej na maszt
dokonali druhowie OSP w Małej Wsi, 
a wszyscy zebrani wspólnie odśpiewali
Hymn Polski.
Przybyłych na uroczystość samorzą-
dowców, harcerzy, druhów strażaków i
mieszkańców przywitała dyrektor GCK
MultiOsada w Małej Wsi Ewa Stefa-
niak. 
Okolicznościowe przemówienie wygło-
sił Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt

Wojnarowski, a Kierownik Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Marlena Mazurska od-
czytała list gratulacyjny przekazany
przez Wojewodę Mazowieckiego Kon-
stantego Radziwiłła. Dyrektor Wydziału
Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
w Starostwie Powiatowym w Płocku
Karolina Koper w imieniu Starosty
Płockiego przekazała słowa wdzięczno-
ści i uznania dla organizatorów niedziel-
nego spotkania. 
Po uroczystym podniesieniu flagi 
na maszt, organizatorzy spotkania za-
prosili wszystkich uczestników spotka-
nia do Sali „Pod Trąbami” na
wyjątkowy koncert, wokalno-aktorską
opowieść o polskiej walce o wolność 
na przestrzeni  XIX i XX wieku, w wy-
konaniu zespołu wokalno-aktorskiego
SONANTO. W repertuarze znalazły się
pieśni począwszy od utworów powstań-
czych (nawiązujących do Powstań listo-
padowego i styczniowego), legio-
nowych, przez utwory z okresu 
II Rzeczypospolitej, piosenki wojenne,
aż po okres powojenny i polską walkę 
o wolność w czasach „Solidarności”.
W Gminnych Obchodach upamiętniają-
cych Odzyskanie przez Polskę Niepo-
dległości udział wzięli:
- Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt 
Wojnarowski,
- Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś Andrzej Pielat wraz z Radnymi
Gminy Mała Wieś,
- Proboszcz Parafii pw. Św. M. Kolbego
w Małej Wsi Ks. Edward Kuzak,

- Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku 
Marlena Mazurskaka,
- Członek Zarządu Powiatu Płockiego
Apolinary Gruszczyński,
- Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospo-
darczego i Promocji w Starostwie Po-
wiatowym w Płocku Karolina Koper
- Kierownicy referatów w Urzędzie
Gminy Mała Wieś i Gminnych Jedno-
stek Organizacyjnych,
- Dowódca Uroczystości- Komendant
Gminny ZOSP RP w Małej Wsi dh Mi-
chał Stefaniak,
- Prezes ZOSP RP w Małej Wsi 
dh Marek Kozicki,
- Delegacje z pocztami sztandarowymi:
OSP w Małej Wsi, OSP Brody Duże,
OSP Mała Wieś przy SUR, OSP Orszy-
mowo, OSP Dzierżanowo, Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Orszymowie,
Szkoła Podstawowa im. Hipolita Gawa-
reckiego w Małej Wsi,
- Dyrektorzy i Przedstawicieli Szkół 
z terenu Gminy Mała Wieś,
- Harcerze, dzieci i młodzież oraz miesz-
kańcy Gminy Mała Wieś.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
wspólnie spędzony czas. Dziękujemy
zaproszonym gościom, dzieciom, mło-
dzieży i mieszkańcom naszej Gminy.
Szczególne słowa wdzięczności kieru-
jemy w stronę harcerzy i druhów Stra-
żaków! To dzięki Waszej obecności 
i honorowej asyście, nasze spotkania na-
bierają odpowiednią rangę i podniosły
charakter.

Ewa Stefaniak

/
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Jesteśmy wśród was! 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Starych Święcicach funkcjonuje na te-
renie naszej gminy od 2016 r. Placówka
pomaga osobom znajdującym się w kry-
zysie zdrowia psychicznego oraz oso-
bom z niepełnosprawnością intele-
ktualną. W naszym otoczeniu jest wiele
osób z depresją, nerwicą oraz stanami
lękowymi. Pomagamy wyjść do świata. 
Dlaczego warto do nas dołączyć?  Poz-
nasz nowych przyjaciół, odwiedzisz cie-
kawe miejsca, zdobędziesz nowe
umiejętności. Nasi pracownicy udzielą
ci wsparcia w pokonywaniu codzinnych
trudności. Oferujemy również pomoc
psychologa. Pomagamy w dostępie do
lekarzy specjalistów.
Nasza pracownia usprawniania rucho-
wego wyposażona jest w specjalistyczny
sprzęt, który umożliwa poprawę stanu
zdrowia fizycznego przy wsparciu in-
struktora terapii zajęciowej oraz rehabi-
litanta. W pracowni gospodarstwa
domowego wspólnie przygotujemy
obiad, który jest zagwarantowanym go-
rącym posiłkiem dla naszych uczestni-
ków. Posiadamy dobrze wyposażoną
pracownię komputerową z dostępem do
internetu.
Z całą pewnością w pracowni artystycz-
nej nauczysz się tworzyć piękne prace,
nabędziesz nowe umiejętności i zasko-
czysz sam/a siebie.
W naszym domu organizujemy spotka-
nia świąteczne, zabawy andrzejkowe 
i karnawałowe, jesteśmy również zapra-
szani na różnorodne imprezy integra-
cyjne do zaprzyjaźnionych placówek.
Wyjeżdżamy na wycieczki, do kina 
i teatru. Staramy się być aktywni towa-
rzysko i kulturalnie.
W jaki sposób możesz do nas dołą-
czyć? Na wstępie osoba ubiegająca się
o przyjęcie do placówki kontaktuje się z
Kierownikiem ŚDS, który określa
możli- wość przyjęcia do placówki (np.
otrzymuje informacje o zasadach funk-
cjonowania Domu, wymogach formal-
nych, wolnych miejscach, terminie
przyjęcia, itp.). 
Po wstępnym zakwalifikowaniu kandy-
dat na uczestnika kompletuje potrzebne
zaświadczenia i dokumenty, składa je do
ośrodka pomocy społecznej w miejscu 

zamieszkania (dotyczy mieszkańców 
z gminy Bulkowo i Mała Wieś).  Pra-
cownicy Środowiskowego Domu Samo-
pomocy udzielą  wsparcia w skompleto-
waniu niezbędnych dokumentów, któ-
rymi są:
- Wniosek o skierowanie do Środowi-
skowego Domu Samopomocy,
- Zaświadczenie lekarza rodzinnego 
o stanie zdrowia i o braku przeciwska-
zań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS
typu  A lub B wraz z informacją 
o sprawności w zakresie lokomocji osób
niepełnosprawnych fizycznie,
- Zaświadczenie lekarza psychiatry lub
neurologa o występujących zaburze-

niach psychicznych,
- Orzeczenie o stopniu niepełnospraw-
ności jeśli kandydat je posiada.
Po wpłynięciu wniosku do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, do domu
kandydata na uczestnika ŚDS przycho-
dzi pracownik socjalny na wywiad śro-
dowiskowy. Decyzję administracyjną 
o skierowaniu do ŚDS w Starych  Świę-
cicach wydaje Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Małej Wsi lub
Bulkowie (w zależności od miejsca za-
mieszkania).
Zadzwoń lub przyjedź aby nas poznać.
Serdecznie zapraszamy!

Alicja Maćkiewicz
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Szkola Podstawowa w Podgórzu/

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
I PASOWANIE NA UCZNIA 2022

17października sala gimnastyczna
wypełniła się uczniami w galo-

wych strojach, którzy wierszami, pio-
senką i życzeniami dziękowali nauczy-
cielom i pracownikom szkoły.
Obchodom towarzyszyło wydarzenie
które jest niezwykle istotne dla pierw-
szoklasistów. Tego dnia 17 uczniów
klasy pierwszej zdało swój pierwszy
szkolny egzamin i zostało pasowanych
na uczniów Szkoły Podstawowej w Pod-
górzu. Uczniowie  zaprezentowali swój
program artystyczny. Mimo dużej tremy
wszystko wypadło znakomicie. Kulmi-
nacyjnym punktem było uroczyste ślu-
bowanie. Następnie uczniowie zostali
pasowani przez Dyrektora Szkoły na
ucznia Szkoły Podstawowej w Podgó-
rzu, przy pomocy symbolicznego 

ołówka. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego powitali pierwszoklasis-
tów w szkolnej rodzinie i zaoferowali
swą pomoc w razie trudności.
Zaproszeni goście wręczyli pierwszo-
klasistom pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Na koniec uroczystości były 

pamiątkowe zdjęcia. Wszystkim pierw-
szoklasistom życzymy sukcesów 
w nauce i jak najlepszych ocen na
pierwszym szkolnym świadectwie.    

Edyta Leśkiewicz

str. 23

grudzień 2022

KREATYWNY KĄCIK 
MALUCHA

WSzkole Podstawowej w Podgórzu
wiosną powstała grupa niefor-

malna "Aktywne mamuśki". Rodzice 
po raz pierwszy stworzyli grupę niefor-
malną i po raz pierwszy napisali projekt
o dotację w lokalnym konkursie granto-
wym "Działaj lokalnie 2022" chcąc 
w ten sposób działać na rzecz środo-
wiska lokalnego. W efekcie pomagają 
w rozbudzaniu kreatywności, naszych
najmłodszych mieszkańców. W ramach
projektu "Kreatywny kącik malucha"
zakupione zostały gry i nowinki dydak-
tyczne oraz bezpieczne i przyjazne
meble dla dzieci. Dzięki temu przed-
sięwzięciu zyskaliśmy miejsce, gdzie
dzieci wraz z opiekunami mogą miło 
i aktywnie spędzić czas. 

W ramach projektu przeprowadzone
zostały trzy wakacyjne spotkania warsz-
tatowe dla dzieci i rodziców  mające 
na celu integrację rodziców z dziećmi
oraz z grupą rówieśniczą. Spotkania 

cieszyły się dużym zainteresowaniem 
i dobrze wróżą na dalszą lokalną spo-
łeczną aktywność.

Emilia Sałata

NARODOWE CZYTANIE

5września 2022 r. w naszej szkole po
raz kolejny odbyła się coroczna

akcja Narodowego Czytania.  W tym
roku polegała ona na wspólnym  czyta-
niu „Ballad i romansów” Adama Mic-
kiewicza – w dwusetną rocznicę
pierwszej ich publikacji. Tego dnia

wszystkie lekcje w klasach IV-VIII roz-
poczynały się czytaniem przez nauczy-
cieli poszczególnych ballad.
W kolejnych salach na różnych lek-
cjach: od języka polskiego począwszy, a
na wychowaniu fizycznym skończyw-
szy rozbrzmiewały więc: „Lilie”, „Po-
wrót taty”, „Rybka”, „Świtezianka”,
„Pani Twardowska”, „Świteź” i  „Ręka-

wiczka”. Klasy młodsze wraz ze swymi
wychowawcami czytały jeden wybrany
przez sobie utwór.
Nasze starania docenił Prezydent 
Andrzej Duda przysyłając szkole pa-
miątkowe podziękowanie za udział 
w akcji oraz specjalne wydanie „Ballad
i romansów” Adama Mickiewicza.

Beata Ostrowska 
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XXVII JESIENNE 
BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI

DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

Wśrodę 9 listopada 2022 r. po dwu-
letniej przerwie odbyły się

XXVII Jesienne Biegi Przełajowe 
z okazji Dnia Niepodległości. W pięknej
jesiennej aurze  już o godzinie 9.00 
boisko i tereny leśne wokół Szkoły Pod-
stawowej w Podgórzu wypełniły się
uczniami z  17 szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych startujących 
w 12 kategoriach.Zawody na dystansie
900 m ukończyło 383 zawodników,
część uczestników wykorzystała dobre
warunki do poprawienia swoich rekor-
dowych wyników. Najlepsi zawodnicy
nagrodzeni zostali medalami, dyplo-

mami i pamiątkowymi koszulkami, a
każdy uczestnik mógł zregenerować siły
słodką bułką, batonem czy wodą. 
W uroczystości uczestniczyli: Karolina
Koper Dyrektor Wydziału Gospodar-
czego i Promocji Starostwa Powiato-
wego w Płocku, Zygmunt Wojnarowski
Wójt Gminy Mała Wieś, Andrzej Pielat
PRzewodniczący Rady Gminy Mała
WIeś oraz Robert Błaszczak i Albin Dy-
narek – Radni Gminy Mała Wieś.
Całe wydarzenie zostało sfinansowane
ze środków Starostwa Powiatowego 
w Płocku i zadania publicznego Gminy
Mała Wieś w zakresie wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej 
w 2022 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pod-
górzu i prezes  Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Borowik” składają 
podziękowania za pomoc nauczycielom,
pracownikom, rodzicom uczniów naszej
szkoły, strażakom z Ochotniczych
Straży Pożarnych z Gminy Mała Wieś,
ratownikom medycznym z RATO-
MEDU, sędziom i przyjaciołom szkoły.

Iwona Sobótko, Monika Górka
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WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

19listopada br. w remizie OSP w
Podgórzu miało miejsce nie-

zwykłe wydarzenie - uczniowie, nau-
czyciele oraz rodzice Szkoły
Podstawowej w Podgórzu, w ramach
obchodów Narodowego Święta Podgó-
rze 2022 Niepodległości, zorganizowali
Wieczornicę Patriotyczną - spotkanie
poetycko- muzyczne przy świecach i
herbacie. Z założenia miała to być im-
preza środowiskowa, dlatego też organi-
zatorzy zaprosili całą społeczność
lokalną. 
Ilość przybyłych gości znacznie przero-
sła nasze oczekiwania. Bardzo nas to
ucieszyło i utwierdziło w przekonaniu,
że społeczeństwo lokalne oczekuje tego
typu inicjatyw. Nie zabrakło wśród nas
władz lokalnych – Wójta - Zygmunta
Wojnarowskiego, Przewodniczącego
Rady Gminy – Andrzeja Pielata, 
radnych naszej gminy: Jerzego Ostrow-
skiego i Łukasza Stobieckiego, sołtysów
wsi sąsiadujących z naszą szkołą, księ-
dza proboszcza Tomasza Milewskiego,
druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Podgórzu, harcerzy 21 Wielopozio-
mowej Drużyny Harcerskiej “CARPE
DIEM”  z Podgórza, przyjaciół naszej
szkoły i przede wszystkim mieszkańców
okolicznych miejscowości, którzy odpo-
wiedzieli na nasze zaproszenie przyby-
wając do szkoły w wielopokoleniowych
grupach złożonych z dziadków, rodzi-
ców i dzieci.
Organizatorzy zaprezentowali przyby-
łym ciekawy program uroczystości, 

na który złożyły się: część artystyczna 
w wykonaniu  uczniów naszej szkoły,
prelekcja historyczna ks. Tomasza 
Milewskiego, występ harcerzy, wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych przy
akompaniamencie Karola Serwiń-
skiego- organisty parafii w Zakrzewie
oraz rozstrzygnięcie plastycznych kon-
kursów szkolnych „11 LISTOPADA -
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”. 
Niezwykle wzruszający okazał się 
moment występu najmłodszych-
uczniów klasy I i przedszkolaków. 
Ich tańce: polonez i taniec z flagami
urzekł gości i wycisnął łzę z niejednego
oka. Chwytających za serce chwil było
w tym dniu  znacznie więcej. Warto
wspomnieć o niezwykłym montażu
słowno - muzycznym w wykonaniu
uczniów  klas VI- VII oraz chóru szkol-
nego, którzy uraczyli przybyłych pięk-
nymi strojami, recytacją i śpiewem
pieśni patriotycznych. Ich żywa lekcja
historii zapewne na długo zapadną w pa-
mięci gości, podobnie, jak wygłoszona 
przez księdza prelekcja, dotycząca 

naszych lokalnych, jakże barwnych
dziejów. A wspólne śpiewy przy akom-
paniamencie młodego organisty spra-
wiły, że w trakcie imprezy powstał
zgrany chór. Chwila na kawę i ciasto,
przygotowane przez Radę Rodziców,
stała się okazją do zawarcia nowych lub
odświeżenia starych znajomości. 
Podczas trwania uroczystości wytwo-
rzyła się niezwykła atmosfera: było pat-
riotycznie i wzruszająco, a przy tym
miło i rodzinnie. Organizatorzy i goście
poczuli się członkami jednej społeczno-
ści lokalnej, co zresztą niejednokrotnie
powtarzała prowadząca spotkanie  
Dyrektor Iwona Sobótko.
W organizację tegorocznej Wieczornicy
Patriotycznej włożyliśmy całe nasze
serca i siły, jednak uroczystość ta nie
wyglądałaby tak, gdyby nie zaangażo-
wanie wielu, wielu osób. Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
się do tego, składamy serdeczne podzię-
kowania.

Beata Ostrowska, Emilia Sałata  
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Orszymowie wspólnie ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Wsi Orszymowo 
w czerwcu 2022  zrealizowało projekt
pt. „Piknik Rodzinny - Zdrowo i spor-
towo”. Impreza odbyła się już po raz IX.
Celem  festynu było zarówno upo-
wszechnianie aktywnych form spędza-
nia czasu wolnego,  jak i integracja
mieszkańców oraz wzmacnianie  więzi
rodzinnych. Przybyli goście mogli po-
dziwiać rewelacyjne występy uczniów,
a dzieci miały możliwość wzięcia
udziału w Biegu Krasnala, co więcej,
mogły pomalować buźki, popuszczać
ogromne bańki mydlane. Nie zabrakło
oczywiście wyjątkowych atrakcji takich
jak: dmuchanych zjeżdżalni, cukrowej
waty oraz rodzinnych zawodów sporto-
wych. Swoją pasją podzieliła się z nami
Grupa Yungtimer Płock, oczarowując
nas swymi "cudami".  Obecny na pik-
niku Członek Zarządu Powiatu Płoc-
kiego Apolinary Gruszczyński przekazał
NSP w Orszymowie voucher na SERCE
NA NAKRĘTKI, a Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski dokonał
oficjalnego otwarcia nowego placu
zabaw, który, dzięki funduszom z so-
łectwa Orszymowo oraz pomocy Pana
Wójta, został rozbudowany i przenie-
siony w nowe miejsce. I tak dotarliśmy
do wakacji, które, dzięki projektowi 
pozyskanemu przez Stowarzyszenie pn.
„Każdy Ci powie najważniejsze jest
zdrowie - rowerem na nordic walking”
realizowanemu w ramach zadania pub-
licznego Gminy Mała Wieś, spędziliśmy
bardzo aktywnie. Zorganizowaliśmy 

3 rajdy rowerowe połączone z grami te-
renowymi i treningami. Łącznie przeje-
chaliśmy ok. 80 km, objeżdżając gminę.
Zostały przeprowadzone treningi z nor-
dic walkingu  zakończone zawodami.
Dzieci i młodzież rozwijały swoje zain-
teresowania o otaczającym nas świecie,
podziwiając walory przyrodnicze oko-
licy. Udział w rajdach i treningach po-
budził  uczestników do  aktywnego
sposobu spędzania wolnego czasu oraz
zdrowej rywalizacji sportowej. 
W wakacje  rozpoczęliśmy również
współpracę  z Działaj Lokalnie. 
Zorganizowano warsztaty literacko - 
fotograficzne oraz artystyczne. Odbyły
się one w trzech cyklach tematycznych:
warsztaty literackie, na których podję-
liśmy próbę tworzenia limeryków, 
poznaliśmy piosenki ze szkolnych lat
naszych seniorów, które wspólnie razem
śpiewaliśmy przy ognisku, a także
warsztaty fotograficzne "Zatrzymane 

w kadrze" prowadzone przez p. Monikę
Zmysłowską . Uczestnicy zapoznali się
z tajnikami fotografii. Każdy mógł 
wcielić się w rolę profesjonalnego foto-
grafa i zrobić autorskie zdjęcia. Następ-
nie zorganizowaliśmy poszukiwania
starych zdjęć z życia naszej okolicy, 
a także jego mieszkańców, których 
efektem jest wystawa "Zatrzymane 
w Kadrze". Zdjęcia zostały odnowione 
i powiększone. 
Początek roku szkolnego stał się okazją
do świętowania obchodów  dziesięcio-
lecia istnienia Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Swoją obecnością 
zaszczyciły nas nie tylko władze naszej
gminy - Wójt Zygmunt Wojnarowski  
i Sekretarz Ewelina Kołodziejska, ale
także Starosta Płocki Pan Sylwester
Ziemkiewicz i Członek Zarządu Po-
wiatu Płockiego  Apolinary Gruszczyń-
ski. 
14 października w Dzień Edukacji 
Narodowej odbyło się podsumowanie
projektu pt.: „Bez korzeni nie ma skrzy-
deł- ocalić od zapomnienia”, realizowa-
nego we współpracy z Fundacją
"Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -
Młodzi Razem" i Starostwem Powiato-
wym w Płocku. Uwieńczeniem projektu
oraz obchodów 10- lecia istnienia szkoły
był przepiękny koncert w wykonaniu
Pana Marcina Stycznia- wokalisty, 
gitarzysty, kompozytora oraz autora
tekstów. I tym razem nie zabrakło przy-
jaciół szkoły, osób, które miały swój
wkład w powstanie i istnienie naszej
placówki. Wszystkim przybyłym dedy-
kowaliśmy ten koncert.

Niepubliczna Szkola Podstawowa 
im.Marszalka Józefa  Pilsudskiego w Orszymowie

i
i i
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10 listopada wzięliśmy udział w ogólno-
polskiej akcji MEiN „Szkoła do
hymnu”, śpiewając hymn o godz. 11.11.
Święto odzyskania przez Polskę niepo-
dległości należy do najważniejszych dni
w kalendarzu uroczystości naszej
szkoły, która nosi imię Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Wszyscy uczniowie i ich
rodzice zostali udekorowani biało-czer-
wonymi kotylionami. Uczniowie zapre-
zentowali  przygotowany specjalnie na
tę uroczystość program słowno – mu-
zyczny, przypominający naszą drogę do
odzyskania niepodległości.
W bieżącym roku szkolnym uczniowie
mieli możliwość uczestnictwa w róż-
nego rodzaju wycieczkach, których
celem było poznanie walorów swojego
kraju, podniesienie kompetencji kultu-
rowych oraz integracja uczniów.
21 października 2022 uczniowie 
klas IV-VIII wybrali sie wraz z nauczy-
cielami do Miejskiego Centrum Kultury
w Płońsku na spektakl teatralny pt." Bal-
ladyna". Po przedstawieniu, mieli moż-
liwość obejrzenia pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
W dniach 25, 26 i 27 października br.
nasza szkoła udała się na wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie. Wyjazd został
zorganizowany w ramach rządowego
projektu „Poznaj Polskę” Nasi ucznio-
wie w jesiennej  scenerii zdobyli drugi,
co do wielkości, szczyt Gór Świętokrzy-
skich, Łysą Górę (595 m n.p.m.), a także 
zwiedzili dawny klasztor benedyktyński
na Świętym Krzyżu oraz mieli okazję
zobaczyć gołoborza. Odwiedzili Żywe
Muzeum Porcelany w Ćmielowie. 
Następnie udali się na zwiedzane Pod

ziemnej trasy Opatów.  W dalszej części
zwiedzili Kielce, po czym, śladami
Marcina Borowicza – bohatera „Syzyfo-
wych prac” Stefana Żeromskiego, 
dotarli do Muzeum Lat Szkolnych pisa-
rza, w którym poznali realia XIX-wiecz-
nej szkoły. Ostatnim punktem programu
wycieczki były ruiny zamku królew-
skiego w Chęcinach. Niezwykle 
urokliwa wiekowa budowla w otoczeniu
jesiennej przyrody była ucztą dla 
naszych oczu. Podziwialiśmy Chęciny 
z wysokości prawie 400 metrów. 
Wycieczka dobiegła końca, uczestnicy
na długo zapamiętają zwiedzane miejsca
i wspólnie spędzony czas. Kolejny 
wyjazd miał miejsce 16 - 17 listopada
b.r. uczniowie naszej szkoły wraz 
z opiekunami odwiedzili Warszawę w
ramach programu „ Poznaj Polskę”.
Pierwszego dnia odwiedziliśmy 

Muzeum Geologiczne Państwowego 
Instytutu Geologicznego, gdzie mog-
liśmy zobaczyć zbiór skał, odzwiercied-
lający geologiczną budowę naszego
kraju. Kolejnym punktem było Muzeum
Neonów, gdzie zobaczyliśmy ok. 100
eksponatów starych reklam świetlnych.
Następnie udaliśmy się do Łazienek
Królewskich, zespołu pałacowo-ogrodo-
wego założonego w XVIII wieku przez
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ostatnim miejscem tego dnia było Cen-
trum Nauki Kopernik tam każdy z nas
mógł przeprowadzać eksperymenty, 
doświadczyć jak działa na nas iluzja 
i w jaki sposób pracują nasze stawy 
i kości. Drugi dzień wycieczki rozpo-
częliśmy od zwiedzania  Starego Miasta
gdzie znajduje się Kolumna Zygmunta
III Wazy. Następnie udaliśmy się na
Zamek  Królewski. Pobyt w Warszawie
był dla nas ciekawą lekcją historii, 
kultury i sztuki. Z pewnością na długo
pozostanie w naszej pamięci.
Przedszkolaki z naszego oddziału rów-
nież wybrały się na wycieczkę i 22 lis-
topada odwiedziły Krainę Świętego
Mikołaja w Kołacinku.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa  wraz
ze Stowarzyszeniem w roku 2022 
pozyskała również  środki w wysokości
30.000 zł na realizację programu Labo-
ratorium Przyszłości, dzięki któremu
uczniowie mogą rozwijać kreatywne
myślenie, umiejętność obsługi nowo-
czesnych narzędzi technologicznych
oraz zdolności konstrukcyjne. 
Serdecznie zapraszamy na naszą stronę

nsporszymowo.edupage.org 
oraz Facebooka.

Beata Kacprzak 
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Czas pandemii i odosobnienia nie
był dla nas łatwy, ale nowy rok
szkolny 2021/2022 był czasem

pełnego powrotu do „starej”, ale jakże
upragnionej szkolnej rzeczywistości.
Zaczęliśmy na dobre brać udział w ak-
cjach, także charytatywnych, jeździć 
na wycieczki, zwiedzać Polskę oraz brać
udział w zawodach sportowych 
i konkursach.
Co zatem działo się u nas przez ten rok?!
Było tego sporo… i to właśnie lubimy
najbardziej!
Akcje, w których wzięliśmy udział:

•,,Październik -  miesiącem dla zwie-
rząt” - zebraliśmy 25 kg suchej karmy
i przekazaliśmy do Hotelu dla psów w
Małej Wsi.
• ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.
Podczas zimy systematycznie dokarmia-
liśmy ptaki. Z pomocą rodziców wyko-
naliśmy trzy nowe karmniki dla ptaków
i jedną budkę lęgową do naszego
ogrodu.
• ,,Nie samą nauką żyje szkoła’’- obcho-
dziliśmy Dzień Pluszowego Misia,
Dzień w Czapce Mikołajowej,  Dzień
bez Plecaka,  Dzień na Zielono, Dzień
Domownika – chodziliśmy w szkole 
w domowych kapciach i bamboszach,
Dzień Skarpetki nie do pary.
• Dzień Ziemi 2022 - uczestniczyliśmy
w warsztatach plastycznych oraz oglą-
daliśmy prezentację o globalnym pro-
blemie rosnącej góry śmieci.
• Nasze Szkolne Koło Wolontariatu zor-
ganizowało zbiórkę pieniężną dla Miko-
łajka.  Udało nam się zebrać kwotę 700
złotych.
• W dniach 27-30 stycznia 2022 roku
zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy Jurka Owsiaka.
Wolontariusze: K. Oździńska z klasy IV
zebrała 1629,57 zł., J. Grabowski, uczeń
klasy VII - 602,33 zł. Z akcji zorganizo-
wanej na terenie szkoły nauczyciel
I. Domańska we współpracy z innymi
zebrała 1356,16 zł. Wspólnie udało nam
się zebrać: 3588,06 zł. Jak na tak małą
szkołę, suma jest wprost zawrotna!
• Pomoc Ukrainie – zbieraliśmy arty-
kuły higieniczne  oraz żywność
Paczka ze Szkolnego Koła PCK trafiła

wprost do Oddziału PCK w Płocku.
• Sprzątanie Świata 2022 – podzieleni na
grupy ruszyliśmy na spacer po okolicy, 

podczas którego zebraliśmy zalegające
w różnych miejscach śmieci. Po sprzą-
taniu odbyło się pieczenie kiełbasek.

Konkursy i zawody sportowe, które
zawsze przynoszą nam dużo

radości i dumy:
• Konkurs ,, Moje zdrowie to skarb’’ 
organizowany przez SP w Małej Wsi, 
w którym Sz. Dynarek i G. Krawczyk
zajęli III miejsce.
• Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży
Szkolnej ,,Mój Las’’ zorganizowany
przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa
oraz LOP, w którym uczennica kl. I M.
Nowatkiewicz otrzymała II nagrodę 
w I kategorii wiekowej na szczeblu
ogólnopolskim, a jej praca została 
przekazana do Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie celem ekspozycji. 
Natomiast  H. Niemirowski z kl. I
i A. Grabowska z kl. IV zajęli II miejsca
w swoich kategoriach wiekowych na
szczeblu regionalnym.
• Konkurs ,,Przyroda – Twój Przyjaciel”
z tematem wiodącym ,,Przyroda w  czte-
rech porach roku’’ zorganizowany przez
Okręg LOP w Płocku oraz ZOO 
w Płocku uczniowie: A. Kubiszewska 
z kl.I, Sz. Wysocki z kl. I, T. Zmysłow-
ski z kl. III i I. Wachol z kl. IV odebrali
nagrody z rąk Pana Starosty. Dodatkowo
praca I. Wachola została wyróżniona na
wystawie w ZOO w Płocku.
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
organizowany przez KRUS oddział
w Wyszogrodzie pt: ,,Bezpiecznie na
wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy’’.

K. Oździńska zajęła I miejsce i jej praca
przeszła do kolejnego etapu do 
Warszawy.
• Udział w "Biegu Zdrowia" organizo-
wanym w ramach obchodów XXII Dni
Gminy Mała Wieś.
• XXVII Jesienne Biegi Przełajowe 
z okazji Dnia Niepodległości 2022 zor-
ganizowane przez SP w Podgórzu oraz
UKS "Borowik" . W tym roku padł 
rekord wysokich lokat wśród naszych
najmłodszych reprezentantek. Dziew-
częta z kategorii wiekowej 2010
i młodsze zdobyły drużynowo szóstą lo-
katę wśród wszystkich szkół.
• Udział w Turnieju Tenisa Stołowego 
w kategorii "Młodzież"  - zdobyliśmy
czwartą lokatę.

Wycieczki, czyli nasza 
ulubiona forma nauki:

• Piknik Bezpieczeństwa Płock – pokaz
umiejętności wszystkich służb ratunko-
wych i ćwiczenia „na żywo”, które zro-
biły na nas duże wrażenie.
• Wycieczka do Warszawy - zwiedzanie
rozpoczęliśmy w Muzeum Geologicz-
nym. Następnym punktem była Stacja
Grawitacja, czyli super trampoliny 
i park linowy. Na koniec została wy-
stawa klocków LEGO - ćwiczyliśmy
tam umiejętności techniczne i konstruk-
cyjne.
• Wycieczka do Budapesztu – najstarsi
uczniowie mieli przyjemność wyruszyć
za granicę i podziwiać jedną z piękniej-
szych europejskich stolic.

Szkola Podstawowa w Dzierzanowie / /
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Nie zabrakło także tradycyjnych
uroczystości i zabaw szkolnych:

• Andrzejki 2021 -  przygotowaliśmy
wróżby i zabawy oraz muzykę taneczną.
•Wigilia szkolna 2021. Jakże piękne 
i wzruszające są kolędy, które tradycja
wszystkich narodów oplotła wokół 
Bożego Narodzenia! I to był nasz ostatni
wspólny moment w szkole, ponieważ na
chwilę znów przenieśliśmy się do nau-
czania zdalnego.
• Dzień Babci i Dziadka – przesłaliśmy
życzenia na odległość w formie filmu.
• Przebierańce na karnawał - wspaniale
bawiliśmy się razem po powrocie 
do szkoły.
• Słodki upominek na Tłusty Czwartek
– akcja we współpracy z Radą Rodzi-
ców.  
• Obchody Dnia Ziemi – z warsztatami
poprowadzonymi przez panią I. Domań-
ską oraz pana R. Witkowskiego  zakoń-
czone maratonem filmowym „Ze
Shrekiem na zielono”.
• Uczciliśmy także kolejną rocznicę
podpisania Konstytucji Trzeciego Maja.
• Wyjątkowym dniem w naszej Szkole
był Dzień Rodziny, bo po długiej prze-
rwie odwiedzili nas wyjątkowi goście -
nasi Rodzice. Były wiersze, piosenki 
i tańce, ale przede wszystkim mnóstwo
wzruszeń, podziękowań i uścisków.
• Dzień Dziecka po raz pierwszy na
szkolnej wycieczce w parku rozrywki
MANDORIA – to dla nas niezapom-
niane wrażenia i mnóstwo śmiechu!
• 13 października 2022 obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie 
z naszą tradycją w tym dniu odbyły 
się także: pasowanie pierwszo- 
klasistów oraz przyjęcie w poczet 
przedszkolaków.
• Akcja „Szkoła do Hymnu 2022”. Jak
co roku w tym ważnym dniu pamiętamy
o poświęceniu przodków, aby nasza

przyszłość mieniła się barwami naszej
ojczystej flagi.

Ciekawostki o naszej szkole...
• Nasz Pan katecheta ma baaardzo 
ciekawą pasję... hoduje modliszki dwu-
tarczowe! Dzięki temu mogliśmy 
na własnej skórze poczuć jak to jest
kiedy modliszka siada nam na ramieniu.
To była niesamowita lekcja biologii. Do-
wiedzieliśmy się też, że owad, którego
właśnie oglądamy jest w stadium przed
linieniem i bardzo jesteśmy ciekawi jak
będzie wyglądał jako postać dorosła. Na
tym jednak nie koniec, bo okazało się,
że Pan Wieloński ma w swojej hodowli
także gekony lamparcie. To piękne, 
łagodne i przyjazne zwierzęta, które
mieliśmy okazję poznać na kolejnej
żywej lekcji przyrody. Gratulujemy
Panu pasji i życzymy samych hodowla-
nych sukcesów.
• Opiekun PCK Odebrała z rąk Prezes
Oddziału Rejonowego PCK w Płocku
Pani Ewy Domosławskiej medal "100 -
lecie Ruchu Młodzieżowego PCK".
Medal przyznano Szkolnym Kołom
PCK w podziękowaniu za naszą pracę,
dobrą wolę i otwarte serca. To bardzo
dobra okazja by podziękować wszyst-
kim wolontariuszom. Szkolne Koło
PCK istnieje w naszej Szkole od wielu,
wielu lat. Uczniowie bardzo chętnie
włączają się w działania i akcje organi-
zowane przez Oddział Rejonowy 
w Płocku.
• Nasza szkoła przystąpiła do projektu
„Lekcja o Funduszach Europejskich
VI”, której organizatorem jest Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
Tegoroczna edycja projektu poświęcona
była zagadnieniom rozwoju lokalnego.
Poprzez grę planszową „Projekt:
Miasto!” i materiały edukacyjne zrozu-
mieliśmy czym jest zaangażowanie

mieszkańców w rozwój miejscowości 
i skąd brać środki na finansowanie po-
mysłów, które zmieniają lokalną prze-
strzeń. Po zrealizowanych lekcjach
zdecydowaliśmy wziąć udział w kon-
kursie pt.: „PROJEKT: SZKOŁA!” 
i zgłosić swój pomysł na nowe inwesty-
cje w lokalnej przestrzeni. Postawiliśmy
na sport i rekreację planując na terenie
przylegającym do szkoły stworzenie
mini skateparku wraz z siłownią typu
street workout. Mamy nadzieję, że nasz
projekt spodoba się Jury!
• Od bieżącego roku szkolnego aktyw-
nie włączyliśmy się do akcji „Lekki tor-
nister”, w związku z czym uczniowie
klas IV-VIII na lekcjach korzystają 
z elektronicznych wersji podręczników
zainstalowanych na przydzielonych 
im tabletach.

Z pamiętnika czytelnika...
• Pasowanie na czytelnika to oficjalne
przyjęcie najmłodszych uczniów 
do grona czytelników biblioteki szkol-
nej. Wtedy to zaczyna się niesamowita,
czytelnicza przygoda i otwiera się przed
dziećmi świat fantazji. Założenie karty
bibliotecznej i pierwsze wypożyczanie
książek dało nam dużo radości i powodu
do dumy. Poznaliśmy regulamin, zasady
zachowania się w bibliotece, a później
rozwiązywaliśmy rebusy, zagadki i czy-
taliśmy bajki.
• Wzięliśmy także udział w Narodowym
Czytaniu 2022. Tym razem oddaliśmy
się lekturze „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza. Spotkania były okazją 
do refleksji nad naszą kulturą i historią,
a także doskonałą lekcją patriotyzmu 
i szerszego patrzenia na literaturę pol-
ską.

Lidia Wróbel, Iwona Domańska
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“Szukamy rodzinnych talentów”

Żyjac w małym lokalnym środowisku
czasem lepiej znamy telewizyjnych

celebrytów niż ludzi z pasją i talentami
żyjących obok nas. Aby zmienić ten stan
rzeczy, od początku września w Szkole
Podstawowej im. W.H. Gawareckiego 
w Małej Wsi był realizowany projekt
“Szukamy rodzinnych talentów” w ra-
mach tegorocznej edycji programu
"Działaj Lokalnie". Projekt sfinanso-
wano ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności, Akademii
Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacji
"Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej -
Młodzi Razem", powiatu płockiego oraz
budżetu województwa mazowieckiego.
Tym razem akcja prowadzona była 
z jeszcze większym niż zwykle wspar-
ciem ze strony rodziców. Pomysło-
dawcy projektu zaplanowali cykl
warsztatów do poprowadzenia przez
utalentowane mamusie i tatusiów. 
Pomysł może wydawać się banalny, 
ale jego realizacja przyniosła mnóstwo
pożytku i dobrej zabawy dorosłym 
i dzieciom.
Rozpoczęliśmy od warsztatów muzycz-
nych. Na początek gitarzystka pani
Ewelina Sutkowska i wokalista pan Hu-
bert Więckowski wsparci saksofonem
pana Piotra Jędraszczaka wciągnęli trze-
cioklasistów we wspólne śpiewanie pio-
senki zespołu T.Love “Nie, nie, nie”,
bardzo pasującej do czasów, w których
przyszło nam żyć. Znakomite efekty tej
współpracy można usłyszeć i zobaczyć
na szkolnym kanale You Tube.
Pan Stanisław Gołębiowski, określany
zbyt pochopnie jako “przedstawiciel 
ginącego zawodu”, udowodnił, że wikli-
niarstwo nie jest wymarłą profesją pro-
wadząc świetne warsztaty z tej
dziedziny. Piątoklasiści poznali tajniki
sztuki wyplatania koszyków, bardzo
przydatnych w sezonie grzybiarskim.
Pierwszo- i drugoklasiści wzięli udział
w warsztatach kulinarnych. Pod kierun-
kiem mam z Małej Wsi, pani Kingi Cio-
sek, Anny Rybickiej, Marty Nowa-
tkiewicz i Andżeliki Skrzyńskiej oraz
pani Marii Nazarov z Ukrainy 
powstało mnóstwo smakołyków, nie za-
brakło też akcentu ukraińskiego - piero-
gów z owocami. 
Pani Magdalena Kokosińska poprowa-

dziła kolejną "rodzicielską" lekcję 
w ramach projektu " Szukamy rodzin-
nych talentów " przybliżając szóstokla-
sistom zasady zdrowego żywienia.
Warsztaty dietetyczne składały się 
z częci teoretycznej i praktycznej, która
wzbudziła największe emocje i apetyty.
W menu znalazł się hummus z ciecie-
rzycy i suszonych pomidorów oraz kok-
tajl z awokado i bananów. Propozycją
dla starszych klas były zajęcia kosme-
tyczne poprowadzone przez panią Elizę
Piątkowską. Uczniowie o talentach 
plastycznych mogli spełnić się pod
opieką pani Anny Nagórki podczas zajęć
malarskich oraz na kursie makramy po-
prowadzonym przez panią Monikę
Araucz. Prace plastyczne powstałe w ra-
mach warsztatów z wiosną znajdą swoje
miejsce w szkolnym patio. Ten zakątek
o sympatycznym klimacie może stać się
salą wystawową pod gołym niebem,
małą salką koncertową, czy miejscem
rodzinno – szkolnych warsztatów kuli-
narnych i spotkań przy grillu. Aby było
przyjemniej, zakupiliśmy już zestaw 
leżaków.
Projektowi towarzyszył między-
szkolny konkurs fotograficzno-literacki
„Rodzinne pasje”  mający na celu wy-
dobycie na światło dzienne rodzinnych

talentów, zainteresowań, hobby czy
umiejętności przekazywanych z pokole-
nia na pokolenie. Wzięli w nim udział
zarówno uczniowie prezentujący swoich
rodziców, jak i dorośli pokazujący
własne pasje. Efekty można było obej-
rzeć 16 listopada podczas gali podsumo-
wującej i na towarzyszącej jej wystawie.
Szczególnie dużą grupę autorów stano-
wili emeryci z Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starych Święcicach 
i z Dziennych Domów SENIOR+ 
w Małej Wsi. Zarówno prowadzący
warsztaty, jak i uczestnicy konkursu
otrzymali zasłużone nagrody wręczone
przez zaproszonych gości z Urzędu
Gminy Mała Wieś, Fundacji „Fundusz
Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi
Razem” i Starostwa Powiatowego 
w Płocku.
Realizatorzy projektu mają nadzieję, 
że zostanie przełamana bariera nieśmia-
łości i zahamowań dorosłych, gdy okaże
się, że ich umiejętności i pasje mogą być
interesujące dla koleżanek i kolegów ich
dzieci. Co najważniejsze, być może 
rodzice zdobędą też uznanie własnych
pociech, co często jest najtrudniejsze. 

Andrzej Jeznach

Szkola Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Malej Wsi/ /
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SAMORZaDOWE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAlEM INTEGRACYJNYM 
W MAlEJ WSI w roku szkolnym 2022/2023

/
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21września dzieci uroczyście  ob-
chodziły Ogólnopolski Dzień

Przedszkolaka. To niewątpliwie jeden
z tych dni w kalendarzu, na który
dzieci czekają przez cały rok. 
Od samego rana zarówno w grupach
młodszych, jak i starszych towarzy-
szyły dzieciom utwory z płytoteki
przedszkolaka. Tego dnia nie zabrakło
także tradycyjnych zabaw ze śpiewem,
przedszkolnych tanców oraz konkur-
sów sprawnościowych. Atrakcją była
również fotobudka, w której dzieci po-
zowały do zdjęć. Był to dla dzieci
dzień pełen pozytywnych wrażeń,
który pozostanie na długo w ich pa-
mięci. 
22 września  jak co roku dzieci z na-

szego przedszkola wzięły udział
,,Sprzątaniu Świata".  Pamiętajmy, że
przykład idzie z góry i to my, dorośli
powinniśmy pokazywać dzieciom, jak
ważne jest dbanie o naszą planetę.

Bezpieczeństwo jest jednym z głów-
nych priorytetów naszego przed-
szkola. Dlatego też od pierwszych dni
w przedszkolu nasze dzieci są wdra-
żane do przestrzegania podstawowych
zasad bezpieczeństwa. 24 września w
naszym przedszkolu  pojawił się nie-
codzienny gość, policjant pan Konrad
Sowiński z Komisariatu Policji w So-
chaczewie. Tematem spotkania było
bezpieczeństwo i kulturalne uczestnic-

two w ruchu drogowym.  Pod bacz-
nym okiem policjanta dzieci przecho-
dziły przez przejście dla pieszych
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. 
Po takich spotkaniach przedszkolaki
są bardziej świadome własnego bez-
pieczeństwa, a widząc na ulicy poli-
cjanta nie będą wahać się, aby podbiec
do niego i poprosić o pomoc.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania to dzień, który stwarza kolejną
okazję do wprowadzenia przedszkola-
ków w magiczny świat bajek, opowia-
dań i wierszy.  W tym dniu odwiedziły
nas pracownice Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi, 
którze przeczytały dzieciom ksią-
żeczkę z serii ,,Przygody Fenka''.  
Po wysłuchaniu opowiadania odbyła
się rozmowa z dziećmi o skarbach je-
sieni.  Przedszkolaki uwielbiają słu-
chać osób z najblizszego otoczenia.
Codzienne czytanie dziecku jest czyn-
nością prawdziwie magiczną. Zaspo-
kaja bowiem wszystkie potrzeby
emocjonalne dziecka.

Gwiazdą tegorocznej jesieni w na-
szym przedszkolu niewątpliwie  zos-
tała Dynia. W tym dniu nie  można
było nie dostrzec wyjątkowości tego
święta. Rodzice zadbali o to, by dzieci
miały na sobie energetyzujące poma-
rańczowe stroje. Wszyscy prezento-
wali się wspaniale. 

O atrakcje tego dnia zadbały p. Natalia
Opała- Jurewicz, p. Justyna Wrońska
oraz zaproszony gość Pani Andżelika
Konopka. Za pomocą czarodziejskiej
różdżki wyczarowała dyniowe arcy-
dzieła.  Wszyscy tego dnia przeży-
liśmy istny dyniowy zawrót głowy.

27 października w naszym przed-
szkolu odbyła się pierwsza wyjątkowa
uroczystość dla dzieci z grupy Zającz-
ków i Motylków - ''Pasowanie na
przedszkolaka''. Uroczystość rozpo-
częła się od przedstawienia krótkiej
części artystycznej, a następnie dzieci
złożyły ślubowanie. Po złożonej obiet-
nicy pani dyrektor za pomocą zacza-
rowanego ołówka  dokonała uroczy-
stego pasowania. Od tego dnia dzieci
oficjalnie dołączyły do grona społecz-
ności przedszkolnej.
W odpowiedzi na apel Ministerstwa
Edukacji i Nauki,  włączyliśmy się do
akcji " Szkoła pamięta". W ramach akcji
przedszkolaki z grupy Misiów i Sówek
wraz z wychowawcami oraz panią dy-
rektor w dniu 28 października  odwie-
dziły cmentarz w Orszymowie. W ciszy
i zadumie dzieci wysłuchały opowieści
pani dyrektor na temat przeszłości na-
szej ojczyzny. Minutą ciszy i zapaleniem
zniczy przedszkolaki  oddały hołd  po-
ległym. Była to niezapomniana lekcja
historii i szacunku dla zmarłych. 

grudzień 2022
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Bajki towarzyszą nam od najmłod-
szych lat, rozweselają nas, wzruszają,
bawią ale także przekazują ważne
prawdy życiowe. 5 listopada na całym
świecie obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Postaci z Bajek. 
Ten dzień jest okazją, aby przypo-
mnieć sobie naszych ulubionych baj-
kowych bohaterów, którzy są
nieodzownym elementem dzieciń-
stwa.  Dzień ten świętowaliśmy
wspólnie  z pracownikami Gminnego
Centrum Kultury MultiOsada. 
Podczas spotkania dzieci wysłuchały
bajek czytanych przez samą Królewnę
Śnieżkę, Czerwonego Kapturka oraz
Babę Jagę z bajki "Jaś i Małgosia".
Uwieńczeniem spotkania było
wspólne pamiątkowe zdjęcie .
,,Jest takie miejsce na mapie świata -
Polska! To moje miejsce, tutaj mocniej
bije mi serce!".

11 listopada 1918 roku był najszczę-
śliwszym dniem dla wszystkich Pola-
ków. Polska odzyskała niepodległość
po 123 latach niewoli. W naszym
przedszkolu uroczyste obchody
Święta Niepodległości odbyły się dnia
9 listopada.   Jest to dla dzieci okazja
do pogłębienia wiedzy o naszym
kraju, oraz rozwijania uczuć patrio-
tycznych.
Wszyscy w skupieniu i ciszy  oglądali 

wzruszający patriotyczny program 
artystyczny w wykonaniu dzieci 
z grupy Misiów, którzy słowem, 
tańcem i piosenką wyraziły miłość 
i szacunek dla Polski, wdzięczność
dla tych, którzy o jej wolność wal-
czyli. Dzieci udowodniły, że nie obce
jest im słowo patriotyzm, z czego 
jesteśmy bardzo dumni. Kilka słów
podsumowujących uroczystość skiero-
wała do obecnych Pani Dyrektor, która
podkreśliła że wolność nie jest nam

dana raz na zawsze, o czym zapomi-
namy w codziennym pędzie życia.
Można było zobaczyć łezkę wzrusze
nia w oku zarówno pani dyrektor, 
jak i zaproszonych gości, co świad-
czyło o tym, że z pewnością ta uro-
czystość zapadnie wszystkim głęboko
w pamięci. Spotkanie było ciekawą
lekcją historii i dostarczyło zebranym
wiele wzruszeń.

Irena Winosławska
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poczujmy razem magie swiat

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

Numer dwudziesty drugi opracowała Ewa Stefaniak
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
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