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Oﬁcjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Starych Święcicach

29

lutego 2016 roku odbyło
się oﬁcjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.
Dom jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób upośledzonych umysłowo
oraz z zaburzeniami psychicznymi.
Celem działalności domu jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, ich integracji
społecznej oraz poprawy stanu psychicznego i ﬁzycznego.
W uroczystości wzięło udział grono
wyjątkowych gości, uczestnicy oraz
kadra ŚDS. Uroczystość uświetnili
swoją obecnością między innymi:
Poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz, Poseł na Sejm RP Piotr
Zgorzelski, Starosta Powiatu Płockiego Mariusz Bieniek, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor
Szmulewicz, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wiesława
Kacperek-Biegańska, ks. Proboszcz
Paraﬁi Orszymowo Grzegorz Jędrzejewski, Radni Powiatu Płockiego: Jadwiga Milewska, Anna Jachimiak, Ewa
Kowalak, Apolinary Gruszczyński
oraz Paweł Bogiel, Sekretarz Gminy
Bulkowo Tomasz Kolczyński, Wójt

str.2

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy

Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojnarowski, Przewodniczący Rady Gminy
Mała Wieś Włodzimierz Jeznach wraz
z Radnymi, przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów terytorialnych i jednostek pomocy społecznej,
Dyrektorzy i Kierownicy zaprzyjaźnionych Domów Pomocy, Ośrodków,
pracownicy Urzędu, Sołtysi, mieszkańcy oraz wiele innych osób, którzy
przyczynili się do powstania tego
obiektu.
Po oﬁcjalnym powitaniu nastąpiło
symboliczne przecięcie wstęgi którego

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy

dokonali: Posłowie na Sejm RP, Starosta Powiatu Płockiego, Wójt Gminy
Mała Wieś oraz uczestnik Domu.
Następnie Proboszcz Paraﬁi Orszymowo ks. Grzegorz Jędrzejewski dokonał aktu poświecenia obiektu.
Po zwiedzeniu pomieszczeń Domu,
wszyscy przeszli do głównej sali spotkań, gdzie Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych
Święcicach Pani Mira Melnyczukprzybliżyła
działalność
Domu
i zaprezentowała cele i zasady funkcjonowania domu, który swą działalność rozpoczął już 1 lutego 2016 roku
i na chwilę obecną otacza opieką, rehabilitacją i wsparciem 30 osób.
Kolejnymi punktami programu były
przemówienia przybyłych gości, podczas których słowa podziękowania
padły z ust Wójta Gminy Mała Wieś,
Posłów na Sejm RP, Starosty Płockiego, Prezesa Krajowej Rady Izb
Rolniczych, Dyrektora Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
Sekretarza Gminy Bulkowo oraz samych uczestników. Uroczystość zakończyła się wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez Pracowników ŚDS w Starych Święcicach.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
przybycie i zapraszamy do korzystania
z usług jakie świadczy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Starych Święcicach.
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Złote Gody w Naszej Gminie

„Nie wystarczy pokochać, trzeba
jeszcze umieć wziąć tę miłość w
ręce i przenieść ją przez całe
życie...”
K.I. Gałczyński
niezwykle uroczystej oprawie siedem par z terenu
Gminy Mała Wieś świętowało 23 stycznia 2016r. jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego.
W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli najbliżsi członkowie rodzin oraz Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski, który
w imieniu Prezydenta RP dokonał uroczystego wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie.
Wraz z Wójtem Gminy Mała Wieś,
gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia dalszych długich lat wspólnego
życia w zdrowiu, radości i szczęściu
rodzinnym, złożyła Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Pani Elżbieta
Marciniak.
Jubileusz obchodzili:
1.Państwo Krystyna i Roman
Gankowscy- Szmaragdowe Gody55 rocznica ślubu,
2.Państwo Janina i Henryk Koper,
3.Państwo Emira i Stanisław Mikina,
4.Państwo Romana i Mieczysław
Sielczak,
5.Państwo Ewa i Stanisław Bogiel,
6.Państwo Teresa i Jakub Koper,
7.Państwo Henryka i Stanisław
Zapotoczni,
-Złote Gody- 50 rocznica ślubu.
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zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy
Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani a przedszkolaki śpiewając, tańcząc
kwiatami i albumami, oraz pięknymi i recytując wierszyki sprawili, że na
słoneczkami od najmłodszych miesz- wszystkich twarzach pojawiły się
kańców naszej gminy-Przedszkola- szczere uśmiechy.
Na tak wspaniałej uroczystości nie
ków.
Złote Gody to jubileusz, obchodzony mogło zabraknąć tortu oraz symbow naszej polskiej tradycji szczególnie licznej lampki szampana, którą wznieuroczyście. Ten szczególny dzień dla siono toast za zdrowie zacnych
naszych dostojnych Jubilatów uświet- Jubilatów, oraz odśpiewano gromkie
nił występ harcerzy z Zespołu UKU- "Sto lat".
DEMIA przy Szkole Podstawowej Wójt Zygmunt Wojnarowski składał
w Małej Wsi oraz przeuroczych przed- podziękowania wszystkim zaangażoszkolaków z Samorządowego Przed- wanym w przygotowanie tej wyjątkoszkola w Małej Wsi.
wej uroczystości. Uroczystości , która
Harcerze swym śpiewem i grą na uku- na pewno zostanie w pamięci Jubilalele wprowadzili uczestników uro- tów na długie lata.
E.G.
czystości w pogodny nastrój,
przypominając melodie z młodych lat,

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy
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1 marca- Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

dniu 5 marca 2016 roku odbyły się obchody Narodowego
Dnia
Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Małej Wsi
i Starych Gałkach, organizowane w ramach ogólnopolskich obchodów ku
czci „Żołnierzy Wyklętych”, objętych
Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
w Kościele Paraﬁalnym w Małej Wsi.
Po mszy Chór Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej z Małej Wsi oraz Kameralny
Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej w Płocku przedstawili koncert pieśni patriotycznych. Następnie
wszyscy zgromadzeni przejechali pod
pomnik upamiętniający miejsce ostatniej walki Oddziału Żołnierzy Wyklętych pod dowództwem Wiktora
Stryjewskiego ps. „Cacko” w miejscowości Stare Gałki. Przed pomnikiem
zostały złożone kwiaty i wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej
OSP w Rębowie.
Warto w tym miejscu wspomnieć,
że inicjatorem powstania pomnika
w formie kamiennego obelisku jak
i również organizatorem tego spotkania był Pan Marceli Szkopek- osoba
pamiętająca tamte czasy.
W uroczystościach tych udział wzięli
członkowie rodzin pomordowanych

str.4

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy
żołnierzy, Senator RP Marek Marty- Podstawowej w Orszymowie, „Ukunowski, Poseł na Sejm RP Maciej Ma- demia” - Zespół Harcerski istniejący
łecki, Radna Sejmiku Województwa przy 64 Artystycznej Drużynie HarMazowieckiego Ewa Szymańska, cerskiej Zośka i Alek w Małej Wsi,
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt Gromada Zuchów “Jędrusie” w Małej
Wojnarowski, Przewodniczący Rady Wsi, przedstawiciele Hufca ZHP MaGminy Mała Wieś Włodzimierz Je- zowsze Płock, Strażacy oraz licznie
znach wraz z Radnymi Gminy, Grupa zebrani mieszkańcy Gminy Mała
Rekonstrukcyjna Stowarzyszenia His- Wieś.
torycznego im. „11 Grupy Operacyj- Kontynuacja uroczystości odbyła się
nej NSZ” z Płocka, Pluton w remizie strażackiej w Starych GałReprezentacyjny Klas Policyjnych Ze- kach, którą uświetnił występ harcerzy
społu Szkół im.Królowej Jadwigi z zespołu „Ukudemia” z Małej Wsi,
w Czerwińsku, Dyrektorzy Szkół, a ich śpiew i gra na ukulele przypoHarcerze 13 Drużyny Harcerskiej mniała minione wydarzenia.
E.G.
"4 Żywioły" z Niepublicznej Szkoły

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy
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Budżet Gminy Mała Wieś na 2016 r.

odczas XIII Sesji Rady Gminy, w dniu 30 grudnia 2015 r., zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę budżetową gminy
Mała Wieś na 2016 rok. W trakcie roku dokonuje się zmian w budżecie gminy Zarządzeniami Wójta i Uchwałami
Rady Gminy. Po zmianach, podstawowe wielkości budżetowe, zaplanowane na rok 2016 są następujące:

Dochody ogółem (zł)

18 891 525,-

Udział %

majątkowe

64.989,-

0,34

bieżące

Żródło dochodu

dochody własne

udziały gminy w podatkach państwowych
podatek dochodowy od osób ﬁzycznych,
podatek dochodowy od osób prawnych

18 826 536,-

Planowane wpływy (w zł)

6 460 394

Udział % w całości dochodów

34,20
12,75
16,39

2 408 558
3 096 385

podatki i opłaty lokalne
dochody majątkowe
pozostałe dochody
dotacje
na zadania zlecone
na zadania własne
subwencja ogólna
oświatowa
wyrównawcza
OGÓŁEM

Z

99,66

64 989
890 462
3 317 638
2 817 008
500 630
9 113 493
5 621 083
3 492 410
18 891 525

0,34
4,71
17,56
14,91
2,65
48,24
29,75
18,49
100,00

naczący udział w dochodach gminy Mała Wieś w roku 2016 stanowi subwencja ogólna (48,24 %). Dochody własne
stanowią 34,20% całości zaplanowanych dochodów budżetu, zaś dotacje celowe 17,56%.
Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu, „na co idą nasze pieniądze”, jak planujemy wydać środki w 2016 r.

Wydatki ogółem (zł)
bieżące
majątkowe

19 832 107
18 305 171
1 526 936

Dział gospodarki
zaopatrywanie w wodę
drogi publiczne gminne
administracja publiczna
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
oświata i wychowanie
żłobki
pomoc społeczna
ochrona zdrowia
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
działalność kulturalna, świetlice wiejskie
kultura ﬁzyczna
pozostałe
RAZEM

Udział %
92,30
7,70

kwota (zł)
412 031
641 341
2 203 067
205 331
9 465 742
100 000
3 837 488
153 759
1 281 891
864 587
190 000
476 870
19 832 107

udział %

2,08
3,23
11,11
1,04
47,73
0,50
19,35
0,78
6,46
4,36
0,96
2,40
100,00

str.5
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działalność kulturalna, świetlice wiejskie

kultura ﬁzyczna
pozostałe

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

zaopatrzenie w wodę
drogi publiczne gminne

administracja publiczna

ochrona
zdrowia

pomoc społeczna
żłobki

P

oświata i wychowanie

bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Przedstawiona na wykresie struktura
wydatków wskazuje, że najbardziej
kosztochłonne zadanie gminy to
oświata, gdyż na utrzymanie szkół
i placówek oświatowych planujemy
wydać 47,73 % wydatków ogółem,
w dalszej kolejności pomoc społeczna
(19,35 %) i administracja (11,11 %).
Rok 2016 jest drugim rokiem realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu
sołeckiego.
W tym przypadku, decyzja o tym, na
co wydać pieniądze, należy do mieszkańców. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 301.164 zł, z czego
214.061 zł stanowią zadania
bieżące, zaś 87.102 zł przeznacza się
na przedsięwzięcia majątkowe.
M.S.

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

roducenci trzody chlewnej
i mleka będą mogli ubiegać się
o nadzwyczajne wsparcie
w sektorze mleka i wieprzowiny.
Wnioski o udzielenie wsparcia producenci mleka i świń będą mogli składać
od 18 lutego do 18 marca 2016r.
w Oddziale Terenowym Agencji
Rynku Rolnego właściwym dla
miejsca zamieszkania lub siedziby
producenta. Pomoc pochodzi z budżetu UE. Komisja Europejska przyznała pomoc ( ok. 29 mln euro ) ze
względu na niekorzystną sytuację
w latach 2014/2015 na rynku mleka
oraz w związku ze znacznym spadkiem cen trzody chlewnej w ubiegłym
roku.
Wsparcie dla producentów mleka.
Pomoc będzie przysługiwała rolnikowi, który w roku kwotowym
2014/2015 ( tj. od 01.04.2014r. do
31.03.2015r.) sprzedał nie mniej niż
15 tys. kg mleka i w dniu złożenia
wniosku posiada co najmniej 3 krowy
typu użytkowego, w wieku powyżej
24 miesiące i zgłoszone do rejestru
zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.
Pomoc będzie udzielona do ilości
sprzedanego mleka, ale nie więcej niż
do 300 tys. kg. Przewiduje się iż wysokość wsparcia wynosić będzie 1,4
groszy do 1 kg mleka, jednakże do-

str.6

kładna wysokość wsparcia podana będzie do publicznej wiadomości przez
Prezesa Agencji. W przypadku spełnienia warunków wsparcia Dyrektor
OT ARR do dnia 18 czerwca 2016r.
wyda decyzję, a środki ﬁnansowe z tytułu wsparcia przekazane zostaną producentowi do dnia 30.06.2016r.
Wsparcie dla producentów trzody
chlewnej.
O pomoc mogą wnioskować rolnicy,
którzy mieli nie więcej niż
2 tys. świń (stan na 30 września
2015r.). W okresie od 1 października
2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń przez nich sprzedanych
zostało poddanych ubojowi w rzeźni
oraz w ostatnim kwartale 2015 r.
sprzedali z przeznaczeniem na ubój od
5 sztuk do 2 tys. świń objętych kodem
CN 0103 92 19 ( świnie o masie 50 kg
i więcej) albo loch o kodzie CN 0103
92 11 ( lochy mające prosiaki co najmniej raz, o masie nie mniejszej niż
160 kg. ). Przewidywana maksymalna
stawka wsparcia wyniesie 70,00 zł do
sztuki w cyklu zamkniętym i 35,00 zł
do sztuki w cyklu otwartym. Do podziału jest 120 mln zł i od ilości złożonych wniosków zależeć będzie
ostateczna wysokość wsparcia , którą
jak w przypadku wsparcia mleka
ogłosi Prezes ARR. Wsparcie ﬁnansowe dla producentów mleka i trzody

chlewnej udzielane będzie na wniosek
producenta, na formularzu udostępnionym przez ARR. W/w termin
przyjmowania wniosków jest ostateczny nie podlega przywróceniu.
Dokumentację dot. udzielonej pomocy należy przechowywać przez
5 lat, licząc od roku w którym wypłacone zostało wsparcie. Producent
zobowiązany jest do poddania się
wszelkim kontrolom i czynnościom
sprawdzającym w celu dokonania
oceny należytego przestrzegania zasad
egalizacji mechanizmu ,, Tymczasowa
nadzwyczajna pomoc dla rolników
w sektorach hodowlanych ’’ oraz przepisów krajowych i UE.
Szczegółowe informacje, formularze
wniosków zamieszczone są na stronie
internetowej Agencji Rynku Rolnego:
www.arr.gov.pl.
D.Sz.
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USTAWA O POMOCY PAŃSTWA
W WYCHOWANIU DZIECI

stawa wprowadza w życie
program „Rodzina 500+”,
w ramach którego rodzice
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko
uprawnione do świadczenia wychowawczego niezależnie od dochodu rodziny.
Świadczenie może przysługiwać też
na pierwsze dziecko w rodzinie przy
spełnieniu kryterium dochodowego
800,00 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, świadczenie
wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. Świadczenie

U

Program 500+

Marzec 2016

będzie przysługiwało do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli: 1) dziecko pozostaje w
związku małżeńskim; 2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w pieczy zastępczej; 3) pełnoletnie
dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne
dziecko; 4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do

świadczenia wychowawczego.
Świadczenia wychowawcze będą
przysługiwały od dnia 01 kwietnia
2016 roku.
W Gminie Mała Wieś jednostką realizującą świadczenia wychowawcze będzie Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Małej Wsi, ul. Płońska
4. Od dnia 01 kwietnia 2016 roku będzie można składać wnioski o świadczenia wychowawcze.
Druki wniosków znajdować się będą
w w/w jednostce.
W.R.

dzenia wieloraczków ten okres może
być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Świadczenie to mogą otrzymywać
także rodzice dzieci urodzonych przed
1 stycznia 2016r., przysługuje od
1 stycznia 2016r. do ukończenia
52. tygodnia życia dziecka lub odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków.
Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek
macierzyński lub uposażenie za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego, okres dodat-

kowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
W Gminie Mała Wieś świadczenie
rodzicielskie realizowane jest w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i tu należy składać wnioski
o przyznanie świadczenia. Druki
wniosków znajdują się w Ośrodku.
Do końca lutego wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia rodzicielskiego
w naszej gminie złożyło 17 osób,
w tym 15 osób bezrobotnych, 1 uczennica i 1 studentka. Pierwsze wypłaty
świadczenia będą w terminie wypłaty
świadczeń rodzinnych w miesiącu
lutym z wyrównaniem za styczeń
2016r.
W.R.

Nowe Świadczenie Rodzinne - Świadczenie Rodzicielskie

chwalona przez Sejm w dniu
24 lipca 2015r. ustawa
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od 1 stycznia
2016r. nowe świadczenie rodzinne świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko,
a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego
świadczenia są między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych.
Aby objąć wsparciem jak największą
grupę osób i zapewnić rodzicom jak
największe wsparcie materialne
w pierwszym okresie życia dziecka,
świadczenie przysługuje w wysokości
1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest
to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu).
Wsparcie ﬁnansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje
przez 52 tygodnie, a w przypadku uro-
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Plany inwestycyjne Gminy Mała Wieś na 2016r.

rząd Gminy Mała Wieś przygotowuje do realizacji następujące inwestycje:
1. Rozbudowa sieci wodociągowo –
kanalizacyjnej w Małej Wsi wzdłuż ul.
Sobieskiego, Jagiełły, Sienkiewicza
i Królowej Jadwigi,
2. Budowa drogi gminnej Orszymowo
– Lasocin,
3. Przebudowa drogi gminnej
Święcice – Liwin,
4. Przebudowa drogi gminnej
w m. Dzierżanowo,
5.Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi,
6. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły
Podstawowej w Podgórzu,
7. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Podgórzu,
8. Utworzenie miejsca opieki
nad dziećmi do lat 3 w Małej Wsi,
9. Adaptacja budynku po byłej zlewni
mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego,
10. Adaptacja budynku po byłej Krajowej Spółce Cukrowej z przeznaczeniem na siedzibę Gminnego Centrum
Kultury w Małej Wsi,
11. Przebudowa gminnego boiska

P

sportowego w Małej Wsi,
12. Przebudowa ulic i ciągów pieszych
w Małej Wsi: ul. Jana Kochanowskiego, ul. św. Maksymiliana Kolbego, ul. Adama Mickiewicza,
ul. Juliusza Słowackiego, ul. Władysława Jagiełły, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Mikołaja Reja, ul. Henryka
Sienkiewicza, ul. Marii Dąbrowskiej,
ul. Marii konopnickiej, ul. Zoﬁi Nałkowskiej, ul. Elizy Orzeszkowej ,
13. Dotacja dla SPZOZ w Małej Wsi
na zakup samochodu.

Gmina Mała Wieś złożyła wnioski
o doﬁnansowanie inwestycji z następujących źródeł: dotacja ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego,
Program
Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, Resortowy Program Maluch 2016, Program Rozwój Infrastruktura Kultury
2016. W najbliższych dniach zostanie
złożony wniosek o doﬁnansowanie
projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020 zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Małej Wsi”.

W ramach środków pochodzących
ze środków funduszu sołeckiego
2016r. realizowane będą następujące
inwestycje:
1. Zakup przyczepki dla OSP Mała
Wieś do transportu agregatu prądotwórczego i motopompy,
2.Doposażenie
OSP
Zakrzewo
Kościelne poprzez zakup sprzętu bojowego poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców wsi,
3.Doposażenie
OSP
Podgórze
w sprzęt bojowy i ratowniczo – gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo
mieszkańców wsi,
4.Zakup wyposażenia bojowego
i ratowniczo – gaśniczego na bieżącą
działalność OSP w Małej Wsi,
5. Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Podgórzu łączącego plac
zabaw ze szkołą,
6. Zakup 2 lamp oświetleniowych przy
drodze gminnej wsi Perki od posesji
sołtysa w kierunku drogi powiatowej,
7. Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Węgrzynowie,
8. Wykonanie ogrzewania centralnego
– elektrycznego w świetlicy w Węgrzynowie.
E.K.

Zapraszamy do korzystania z nieodpłatnej Pomocy Prawnej

owiat Płocki – w porozumieniu
z Okręgową Radą Adwokacką
w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz
Gminami z terenu Powiatu Płockiego
– realizuje zadanie polegające na
udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu płockiego od
1 stycznia 2016r. zostały uruchomione
cztery punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej. Jeden z punktów mieści się
w Naszej Gminie. Zachęcamy osoby,
którym przysługuje nieodpłatna
pomoc prawna (wytyczne na stronie
internetowej Urzędu Gminy www.malawies.pl) do korzystania z tej możliwości.
E.G.

str. 8
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Informacja na temat planowanych wydatków ze
środków funduszu sołeckiego na 2016r.
w Gminie Mała Wieś

1. Sołectwo Nowe Arciszewo
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce
o nr ewid. 10 – 7.448,67 zł
2. Sołectwo Stare Arciszewo
Nazwa zadania: Żwirowanie dróg
gminnych w obrębie geodezyjnym
Stare Arciszewo na działkach
o nr ew. 82, 99, 91, 19, 69 – 8.151,13z
3. Sołectwo Borzeń
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej relacji Mała Wieś - Borzeń - Orszymowo w obrębie geodezyjnym
Borzeń nr.ew. 24,14 – 10.167,31zł
4. Sołectwo Brody Duże
Nazwa zadania: Remont strażnicy
OSP Brody Duże oraz wymiana
jej ogrodzenia - 8.887,02 zł;
Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej
od skrzyżowania w Brodach Dużych
w kierunku Bród Małych – 2.500,00 zł
5. Sołectwo Chylin
Nazwa zadania: Wyposażenie świetlicy środowiskowej w Chylinie –
6668,61 zł; Przeprowadzenie remontu
świetlicy wiejskiej w Chylinie –
9.000,00 zł
6. Sołectwo Dzierżanowo
Nazwa zadania: Remont ogrodzenia
przy Szkole Podstawowej w Dzierżanowie – 6.034,95; Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzierżanowo
– droga na działce o nr. ew. 31 od przepustu w stronę lasu – 9.000,00 zł
7. Sołectwo Główczyn
Nazwa zadania: Przeprowadzenie
remontu świetlicy wiejskiej w Główczynie – 5.000,00 zł; Remont drogi
gminnej w obrębie geodezyjnym
Główczyn-Murkowo – 7.212,30 zł
8. Sołectwo Nowe Gałki
Nazwa zadania: Żwirowanie i gryzowanie drogi nr G15- 11.319,42 zł
9. Sołectwo Stare Gałki
Nazwa zadania: Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Starych Gałkach – 6.887,38 zł; Zakup wyposażenia na bieżącą działalność OSP w
Starych Gałkach – 4.000,00 zł

10. Sołectwo Kiełtyki
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych w obrębie geodezyjnym Kiełtyki
o nr ew. 17, 63 i drogi gminnej
nr 290809W – 10.858,58zł
11. Sołectwo Liwin
Nazwa zadania: Utwardzenie pobocza
wzdłuż drogi gminnej nr 290802
Święcice Stare – Liwin od strony
Liwina 8.957,61zł
12. Sołectwo Lasocin
Nazwa zadania: Remont drogi
nr 290814 w obrębie geodezyjnym Lasocin – 11.089,00 zł
13. Sołectwo Mała Wieś
Nazwa zadania: Zakup przyczepki dla
OSP Mała Wieś do transportu agregatu
prądotwórczego i motopompy –
4.000,00 zł; Zakup wyposażenia bojowego i ratowniczo gaśniczego na bieżącą działalność OSP w Małej Wsi –
24.000,00 zł
14. Sołectwo Niździn
Nazwa zadania: Remont dróg gminnych na działkach o nr ewid 122 i 129
w m. Niździn – 4.000,00 zł; Remont
drogi gminnej nr 290816W w
miejscowości Niździn – 8.500,32 zł
15. Sołectwo Nakwasin
Nazwa zadania: Żwirowanie drogi
gminnej nr 161 w m. Nakwasin
na odc. 250m - 4.000,00 zł; Remont
świetlicy wiejskiej mieszczącej się
w budynku komunalnym w Nakwasicie – 9.393,20 zł
16. Sołectwo Orszymowo
Nazwa zadania: Doposażenie OSP
w Orszymowie w sprzęt ratowniczogaśniczy, bojowy oraz zakup umundurowania koszarowego – 11.178,96 zł,;
Przeprowadzenie remontu samochodu
pożarniczego – 4.000,00 zł
17. Sołectwo Perki
Nazwa zadania: Zakup 2 lamp oświetleniowych przy drodze gminnej wsi
Perki od posesji sołtysa w kierunku
drogi powiatowej – 10.167,31zł.

18. Sołectwo Podgórze
Nazwa zadania: Budowa chodnika
przy Szkole Podstawowej w Podgórzu
łączącego plac zabaw ze szkołą –
3.000,00 zł; Doposażenie OSP Podgórze w sprzęt bojowy i ratowniczo-gaśniczy poprawiający bezpieczeństwo
mieszkańców wsi – 7.887,38zł
19. Sołectwo Podgórze Parcele
Nazwa zadania: Budowa chodnika
przy Szkole Podstawowej w Podgórzu
łączącego plac zabaw ze szkołą–
4.722,65 zł; Remont odcinka drogi
nr 207 – około 500m oraz drogi nr
209 położonych we wsi Kupise 7.000,00 zł
20. Sołectwo Stare Święcice i Nowe
Święcice
Nazwa zadania: Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach
Nowe Święcice - 9.648,87 zł.
Stare Święcice – 11.031,39 zł
21. Sołectwo Węgrzynowo
Nazwa zadania: Wykonanie ogrzewania centralnego – elektrycznego
w świetlicy w Węgrzynowie–
12.000,00 zł,; Dobudowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy
w Węgrzynowie – 5.857,60 zł
22. Sołectwo Wilkanowo
Nazwa zadania: Nawiezienie tłuczniem grodi gminnej nr ew.72 w obrębie geodezyjnym
Wilkanowo12.097,09zł
23. Sołectwo Zakrzewo Kościelne
Nazwa zadania: Budowa chodnika
przy Szkole Podstawowej w Podgórzu
łączącego plac zabaw ze szkołą –
1.466,99 zł; Doposażenie OSP
Zakrzewo Kościelne poprzez zakup
sprzętu bojowego poprawiającego
bezpieczeństwo mieszkańców 14.000,00 zł
W.D.
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24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

mina Mała Wieś już po raz 16
zagrała dla Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy,pobijając rekord zebranej kwoty z lat ubiegłych!!! Na ten sukces składa się praca
wielu osób - głównie wolontariuszy.
Sztab WOŚP w Małej Wsi przy GCK
MultiOsada, tworzyli przedstawiciele
placówek oświatowych, instytucji i organizacji działających na terenie
gminy oraz Urzędu Gminy.
W koncercie WOŚP, który odbył się
w Hali Sportowej w niedzielę 10
stycznia br. w godz. 15:00-19:30 wystąpili: chór z Gimnazjum w Małej
Wsi, Zespół „Raz Dwa” ze Szkoły w
Podgórzu, Dziecięcy Zespół Ukudemia, Klub Sztuki Walki Mała Wieś,
Uczniowski Klub Tańca Sportowego
Pasjonat, Przedszkole Samorządowe
z Małej Wsi oraz didżeje T-DAB.
Kwestowało 50 wolontariuszy, a rekordzistka Weronika Rososińska
zebrała 1645,71 zł.
`
Z licytacji, kwesty i sprzedaży zebrano
łącznie kwotę 20 059,44 zł.
Bardzo emocjonalnie i żywiołowo

W

przebiegała licytacja, bijąc lokalne
wyniki w aukcjach, np. koszulka
WOŚP – 500 zł, kubek WOŚP – 200
zł, kask strażacki od OSP Stare Gałki–
500 zł.
Organizacja koncertu, licytacji i atrakcji towarzyszących opierała się przede
wszystkim o działania wolontariuszy,
którym składamy serdeczne podzięko-

wania za zaangażowanie. Dziękujemy
wszystkim kwestującym i ich opiekunom, występującym, organizatorom,
licytującym, darczyńcom i mieszkańcom Gminy za wspólną organizację
tak szczytnego wydarzenia.
E.G.

Kolejny samochód dla OSP

dniu 1 marca 2016 roku
dyrektor Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
w Płocku Lucyna Kęsicka wraz z Posłem na Sejm RP Piotrem Zgorzelskim
i Starostą Powiatu Płockiego Mariuszem Bieńkiem przekazali samochód
pogotowia ratunkowego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi.
Samochód odebrał Wójt Gminy Mała
Wieś Zygmunt Wojnarowski oraz dh
z OSP w Małej Wsi: Dariusz Nowak,
Krzysztof Nowatkiewicz, Mateusz
Iwański, Damian Adamczyk, Jarosław
Rębiewski.
Bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość. Jesteśmy
przekonani, że samochód będzie służył druhom z OSP Mała Wieś przez
długie lata.
E.G

str.10
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zdj. z kroniki Stowarszyszenia Kobiet Wiejskich MALWY
sobotę 20 marca 2016 roku rego dziecka – mieszkańca gminy, rok działania stowarzyszenia na 2016 rok.
odbyło się Czwarte Walne roczne włączanie się w odbywający Jak co roku mamy zamiar wspierać
Zgromadzenie Członków się na terenie naszej gminy ﬁnał akcji Gminne Centrum Kultury Multiosada
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich WOŚP).
w Małej Wsi w organizacji imprez
MALWA. Przybyłych powitała prezes Stowarzyszenie zostało zarejestro- kulturalnych, m.in. Dni Gminy Mała
p. Agnieszka Socińska. Obecnie sto- wane w 2013 r. i od tego czasu człon- Wieś, pomagać przy organizowaniu
warzyszenie liczy 33 członkinie. Spot- kinie SKW Malwa nabierają Dnia Humoru i Satyry w Domu Pokanie było okazją do podsumowania doświadczenia w pisaniu wniosków mocy Społecznej w Zakrzewie Kopracy stowarzyszenia w minionym i realizacji projektów. W 2015 roku ścielnym i służyć pomocą w zajęciach
2015 roku. Oprócz działań promują- pozyskałyśmy 1000 zł z Urzędu organizowanych dla dzieci , młocych gminę (m.in. w corocznych fes- Gminy na projekt o charakterze spor- dzieży i dorosłych. Chcemy dalej dziatiwalach „Od kujawiaka do oberka”, towym - „XVII Bieg Uliczny” oraz łać na rzecz promocji gminy. Już
konkursach podczas imprez „Gotowa- 1500 zł ze Starostwa Powiatowego w wiemy, że od maja do lipca realizować
nie na Polanie” w skansenie w Sierpcu Płocku na organizację „Biesiady będziemy projekt dla mieszkańców
oraz podczas corocznych Dni Gminy pieśni patriotycznej”.
gminy „Rowerem przez gminę Mała
Mała Wieś) w 2015 roku reprezento- Dużym przedsięwzięciem był projekt Wieś”, który zakłada zorganizowanie
wałyśmy powiat płocki na Dożynkach skierowany do społeczności lokalnej 3 rajdów rowerowych. A co jeszcze
Województwa Mazowieckiego, pre- „Przez żołądek do serca - warsztaty przyniesie nowy 2016 rok? Wiadomo,
zentując stoisko z potrawami regional- kulinarne w gminie Mała Wieś”, rea- że w kwietniu dwudniową wycieczkę
nymi.
lizowany w ramach programu Działaj do Poznania.
Stowarzyszenie było też partnerem lokalnie współﬁnansowanego przez Dla Malw 2016 będzie to rok pracoprojektów realizowanych przez GCK. Polsko - Amerykańską Fundację Wol- wity, bo już mają mnóstwo ciekawych
Działalność skierowana była także na ności. Na ten cel pozyskaliśmy 4000 pomysłów.
turystykę rodzinną i prezentacje kuli- zł.
I.J.
narne, jak również pomoc społeczną W czasie zebrania przyjęta została
(m.in. zbiórkę ﬁnansową na rzecz cho- również uchwała w sprawie programu

str.11
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Hotel dla bezdomnych psów w Małej Wsi

„Gdy człowiek nauczy się szanować
nawet najmniejsze stworzenie,
wtedy nikt nie będzie musiał uczyć
go, jak kochać drugiego człowieka.
Współczucie dla zwierząt jest ciasno
powiązane z dobrem ludzkiego charakteru i śmiało można powiedzieć,
że ten który jest okrutny w stosunku
do zwierząt, nie może być dobrym
człowiekiem”(Albert Schweitzer).
esteśmy grupą wolontariuszy
działającą przy Hotelu dla Bezdomnych Psów w Małej Wsi. Traﬁają tu zwierzęta, które straciły dom
i opiekę, bo zawiodła ludzka wrażliwość. Są tu bestialsko porzucone
szczenięta jak i stare psy, które służyły
człowiekowi całe życie. Bezradne
i schorowane, potem okazały się niepotrzebne. Zwierzę skrzywdzone (podobnie jak człowiek) potrzebuje dużo
czasu, miłości i cierpliwości, aby
znów zaufać.
Nasza praca na rzecz Hotelu uświadomiła nam, jak wielka jest skala tego
problemu i jak dużo pracy jeszcze
przed nami. Przede wszystkim staramy się zaspokajać ich podstawową
potrzebę: kontakt z człowiekiem.
Zabieramy je na spacery, bawimy się
z nimi, przytulamy. Z naszej inicjatywy powstał duży, ogrodzony wybieg, na którym psy mogą się wspólnie
bawić i zaspokajać potrzebę ruchu.
Staramy się aby możliwie szybko
znajdowały nowe, ciepłe domy. Utrzy-

J

zdj. z archiwum własnego wolontariuszy hotelu dla bezdomnych psów

mujemy kontakty z nowymi właścicielami służąc im radą, a w przypadku
zaistnienia problemów – także
pomocą.
Obowiązująca ustawa o ochronie
zwierząt w bardzo wielu przypadkach
nie jest przestrzegana; nie ma bowiem
jasno określonych organów zobowiązanych do egzekwowania jej zapisów.
Dlatego też duża liczba zwierząt żyje
w skrajnie złych warunkach, jest niehumanitarnie traktowana i bezmyślnie
rozmnażana. Wszystko to powoduje,
że mamy coraz więcej bezdomnych
psów a schroniska są przepełnione.
Tą sytuację może zmienić tylko edukacja społeczeństwa i uświadomienie,
że zwierzęta tak jak i my są żywymi,

czującymi istotami a ich życie, jak
każde, zasługuje na szacunek.
Wszyscy powinniśmy być świadomi
odpowiedzialności za los udomowionych przed wiekami zwierząt. Każdy
z nas może przyczyniać się do jego poprawy. Wystarczy otworzyć się na
współczucie i nie pozostawać obojętnym na dostrzeżoną krzywdę i złe
traktowanie.
Na 2016 rok, przy współpracy
z Gminnym Centrum Kultury MultiOsada, w ramach powstającego tu koła
przyrodniczo-ekologicznego, przygotowujemy aktywny program edukacji
nie tylko dla dzieci i młodzieży.
Zainicjowaliśmy również spotkanie
z sołtysami naszej gminy, na którym
dyskutowaliśmy jak wspólnie możemy poprawić los zwierząt i zapobiegać bezdomności. Chcemy je
kontynuować.
Chcemy także nawiązać współpracę
z osobami lub instytucjami, które
prowadza podobną działalność na
swoim terenie aby wymienić się doświadczeniami. Bo razem możemy
więcej i skuteczniej.
Można nas znaleźć na FB – Hotel dla
Bezdomnych Psów – Mała Wieś.
Wolontariusze

zdj. z archiwum własnego wolontariuszy hotelu dla bezdomnych psów
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Nie Zgadzaj Się Na Przemoc

Jesteś świadkiem przemocy?

Nie możesz udawać , że to nie Twoja
sprawa. Zgłaszając problem odpowiednim służbom, wcale nie narażasz
się na długotrwałe przesłuchania i formalności MOŻESZ ZGROBIĆ TO
ANOMIMOWO.

Dlaczego To Jest Takie
Ważne?

Ponieważ działania zewnętrzne osób
zaprzyjaźnionych mogą przyczynić się
do szybszego wyjścia osoby krzywdzonej
z
sytuacji
przemocy.
Ponieważ sprawca widząc, że oﬁara
ma wsparcie, może poczuć się mniej
pewnie. Reagowanie bliskich może
być dla niego sygnałem, że jednak coś
jest nie w porządku z jego zachowaniami.

Marzec 2016

Im więcej osób
zareaguje
- tym lepiej!
GDZIE NALEŻY ZGŁOŚCIĆ FAKT
STOSOWANIA PRZEMOCY?
- do pomocy społecznej
- oświaty
- ośrodka zdrowia
- policji
- gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych

NIE CZEKAJ!!!
REAGUJ!!!

Spotkania grupy AA
Zachęcamy wszystkie osoby borykające się
z problemem alkoholowym
do spotkań grupy AA.
Mitingi odbywają się w niedzielę
o godzinie 16:00

Więcej informacji uzyskają państwo
pod nr. tel (024) 269-79-79
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Nowinki z Bajkowego Przedszkola
z Oddziałem Integracyjnym w Małej- Wsi.

‘’Nigdy nie trać cierpliwościto jest klucz, który otwiera drzwi’’.
[Antoine de Saint Exupe.]

iesiąc grudzień był dla nas
wszystkich bardzo gorącym, wyjątkowym i najbardziej
lubianym
przez
dzieci
miesiącem. Od pierwszych dni w powietrzu unosił się zapach nadchodzących świąt.
Już 3 grudnia przedszkolaki wybrały
się na wycieczkę do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl
pt. ‘’Królewna Śnieżka’’. Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań sztuką teatralną poprzez
bezpośredni kontakt z teatrem i aktorami. Dzieci oglądając spektakl doświadczyły wielu przeżyć.
Z ogromnym zainteresowaniem śledziły losy bohaterów- dobrej i pięknej,
lecz niestety znienawidzonej przez złą
macochę Śnieżki oraz 7 wesołych
krasnali, którzy dostarczyli dzieciom
niezapomnianych emocji. Kolejny
dzień przyniósł nam również wiele
radości, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do MultiOsady w celu obejrzenia znanej baśni autorstwa Braci
Grimm pt. ‘’Czerwony Kapturek’’.
W przedstawieniu tym poza grą aktorską mogliśmy podziwiać także
piękne i pomysłowe dekoracje oraz
rekwizyty. Przedstawienie bardzo nam
się podobało gdyż odkryło znane nam
wątki baśni, i wniosło pozytywne odczucia oraz dużą dawkę dobrego humoru. Jak to w baśniach zwykle
bywa, wszystko dobrze się skończyło.
Po powrocie do przedszkola czekała
nas kolejna miła niespodzianka. Była
to wizyta Seniorów ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów w Małej
Wsi, którzy z okazji ‘’Mikołajek’’ obdarowali nas słodyczami.
W dniu 9 grudnia dziecko z grupy
II przygotowane pod kierunkiem Pani
Alicji Winosławskiej wraz ze swoim
tatą wzięło udział w międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd organizowanym przez Przedszkole w Miszewie.
Miłosz i jego opiekun zaprezentowali
pastorałkę pt. „Bosy Pastuszek”.
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zdj. z archiwum własnego Przedszkola
Ich wysiłek został doceniony, otrzy- mandarynki. Rodzice zaś przygotomali bowiem pamiątkowe dyplomy, wali dla swych pociech słodki poczęsupominki oraz gromkie brawa. Pasto- tunek. Takie podniosłe chwile nie
rałka uzyskała wielką aprobatę pub- tylko utrwalają dzieciom znajomość
liczności.
tradycji i zwyczajów świątecznych,
Ważnym wydarzeniem była uro- lecz również, co najważniejsze
czystość z okazji nadchodzących wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.
Świąt Bożego Narodzenia, która od- Podziękowania składamy rodzicom
była się na terenie Szkoły Podstawo- za zaangażowanie, za piękny występ
wej w Małej Wsi. W świąteczną i odwagę.
atmosferę wprowadzili nas tym razem
Betlejemskie Światło Pokoju – to
rodzice oraz personel przedszkola, już tradycja naszego przedszkola ,że
którzy w scenerii bożonarodzeniowej harcerze ze SP w Małej Wsi przed
zaprezentowali ’’Bajkowe Jasełka’’, Świętami Bożego Narodzenia dzielą
przypominając w ten sposób wydarze- się ze wszystkimi „Betlejemskim
nia sprzed 2 tysięcy lat, kiedy to Światłem Pokoju”. Światło pokazuje
w Betlejem narodziło się Boże Dzie- długą drogę z Betlejem, aż do Polski.
ciątko. Na widowni zasiadły dzieci Dociera z rąk słowackich skautów,
oraz zaproszeni goście. Postacie którzy przekazują je polskim harcez bajek odwiedziły Jezusa w stajence, rzom w Tatrach. Następnie harcerze
przyjmowane były przez Józefa i Ma- roznoszą je po całym kraju, docierają
ryję. Każda z nich niosła ze sobą prze- do ważnych urzędów, instytucji i kosłanie
dotyczące
pozytywnych ściołów. W tym roku druh Krzysztof
wartości, jakimi powinny kierować się Dębski wraz ze swoją drużyną odwiedzieci w życiu rodzinnym i społecz- dzili nasze przedszkole przekazując
nym. Uroku przedstawieniu dodały wraz z życzeniami na ręce Pani dyrekkolędy, które przepełniły wszystkich tor Alicji Białeckiej lampion z Betleświąteczną radością i sprawiły, ze po- jemskim Światłem Pokoju.
czuliśmy magię zbliżających się
Na stałe w kalendarzu przedszkoŚwiąt. Mimo lekkiej tremy wszystko lom wpisał się również udział dzieci
przebiegło pomyślnie, dorośli perfek- w akcji na rzecz Wielkiej Orkiestry
cyjnie przygotowali się do odgrywania Świątecznej Pomocy. W tym roku
biblijnych ról. Uśmiechy na twarzach dzieci z grupy III przygotowane przez
dzieci były dla rodziców i nauczycieli Panią Elżbietę Budek zaprezentowały
najlepszym przykładem, że warto było przybyłej publiczności swoje umiejętpoświęcić trochę czasu na próby, żeby ności wokalne i taneczne. Dzięki
potem zobaczyć radość w oczach swo- takim wydarzeniom uświadamiamy
ich pociech. Wielką atrakcją wieczoru najmłodszym, ze okazywanie pomocy
było również spotkanie ze św. Miko- innym jest niezwykle istotne, gdyż
łajem, który obdarował dzieci prezen- niewielkie rzeczy mogą dla kogoś znatami. O dzieciach również pamiętał czyć wiele.
pan Wójt, przekazując im słodkie
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Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzani są
szczególnymi dowodami miłości. W
dniu 22 stycznia w grupie pierwszej i
drugiej, 25 stycznia w grupie trzeciej
oraz 29 stycznia w grupie czwartej
zorganizowana została uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci
od samego rana z niecierpliwością
czekały na zaproszonych gości. Licznie przybyłe babcie i dziadkowie mieli
okazję podziwiać swoje pociechy w
specjalnie dla nich przygotowanym
programie artystycznym. Dzieci bardzo przeżywały występ, ale pod czujnym okiem nauczycielek pięknie
recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem
ocierane łzy świadczyły o miłości i zadowoleniu z ukochanych wnuków.
Były prezenty przygotowane przez
dzieci, życzenia, słodki poczęstunek
przygotowany przez mamy, były też
wielkie emocje, bo nie na co dzień
można gościć tak dostojnych gości.
W dniu 23 stycznia dzieci z grupy
II i III pod opieką Pani Elżbiety Budek
i Alicji Winosławskiej w Dziennym
Domu Senior – Wigor w Małej Wsi
uświetniły swym występem uroczystość jubileuszu
50-lecia pożycia
małżeńskiego 7 par z terenu naszej
gminy. Spisały się na medal, w po-
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zdj. z archiwum własnego Przedszkola
dziękowaniu
otrzymały gromkie Karnawał to okres zabaw, wesela i rabrawa a także mnóstwo słodyczy od dości. Nasze przedszkole wychodząc
gospodarza uroczystości Pana Zyg- naprzeciw tradycjom corocznie orgamunta Wojnarowskiego Wójta Gminy. nizuje „Bal Karnawałowy”, który w
Dzień 28 stycznia również był dla nas tym roku odbył się 29 stycznia i jest
dniem wyjątkowym, ponieważ mie- atrakcją bardzo lubianą przez dzieci.
liśmy przyjemność gościć w naszym Dzieci bardzo chętnie wcieliły się w
przedszkolu seniorów ze Stowarzysze- ulubione postaci bajkowe. W tym dniu
nia Rencistów i Emerytów z gminy przedszkolaki przebierały się za swoMała Wieś. Dzieci z całego przed- ich ulubionych bohaterów bajek oraz
szkola miały okazję powtórnie zapre- postaci, które szczególnie je fascynują.
zentować program artystyczny, który Wśród dziewczynek dominowały
przygotowały na uroczystość Święta księżniczki i wróżki. Chłopcy zamieBabci i Dziadka. Zacni goście zostali nili się w rycerzy, Spidermenów, Batrównież obdarowani przez przedszko- manów, piratów i wiele innych
laków drobnymi upominkami w których nie sposób wymienić. Wszystpostaci słoników oraz zaproszeni na kie dzieci z ochotą brały udział w zasłodki poczęstunek.
bawach i konkursach. Odbyła się
prezentacja strojów. Wybrano króla i
królową balu. Muzyka inspirowała nas
do szalonej zabawy. Pełni pozytywnej
energii pląsaliśmy w parach, kole oraz
korowodach. W trakcie karnawałowej
zabawy można było posilić się słodką
przekąską, napić soczku, jak również
zrobić pamiątkową fotkę. W tym dniu
uśmiech gościł na twarzach dzieci
przez cały czas, mimo wielkiego zmęczenia. Oby każdy dzień przynosił
tyle radości. Minęło pół roku wspaniałej zabawy i owocnej nauki, za moment ferie zimowe. Bardzo lubimy
zimę. Niestety, ta obecna jest dość
dziwna. Prawie nie było śniegu, ale
my bardzo sprytne ‘’Pszczółki’’ wykorzystamy nawet mały śnieg, by się pobawić w śnieżki i ulepić bałwana.

zdj. z archiwum własnego Przedszkola

A.B.
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Szkoła Podstawowa im.Hipolita Gawereckiego
w Małej Wsi

lub Historyczno -Rowerowy
wystartował (dosłownie) wraz
z nowym rokiem szkolnym
2014/15 wyjeżdżając 4 września na
swój pierwszy rajd. Klub przy Szkole
Podstawowej im.Hipolota Gawereckiego w Małej Wsi. Pierwotny skład
klubu to osiemnaścioro piątoklasistów,
którzy nie tak dawno zdobyli karty rowerowe. Wkrótce dołączyła do nich
dziewiętnastka z szóstej klasy. Pierwotne logo klubu (obecnie już
w nowszej wersji) to połączenie sylwetki kolarza z husarskimi skrzydłami
wzorowanymi na odznace 1 Dywizji
Pancernej gen. St. Maczka.
Liga Hi-Ro to połączenie przyjemności jazdy rowerem i zamiłowania do
historii regionalnej. Pomysł jest tak
prosty, że aż dziwne, że dotąd na niego
nie wpadliśmy. Miłośnicy dwóch
kółek poznają dzieje swojej okolicy
i Mazowsza przy okazji zdobywając
punkty za przejechane kilometry i walcząc o tytuły i nagrody. Historia czai
się na każdym kroku: mogą to być
muzea, okazałe zabytki, ale również
przydrożne kapliczki czy starsi ludzie
chcący podzielić się wspomnieniami.
Punktowane są również rajdy mające
na celu udział w imprezach rowerowych, historycznych, patriotycznych,
związanych z lokalnymi tradycjami
(można więc pojechać choćby na
przysłowiowy odpust, byleby na rowerze).
Liczymy, że wspólne jeżdżenie zaowocuje w przyszłości propozycjami
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zdj. z archiwum własnego Klubu Historyczno-Rowerowego

nowych historycznych tras rowerowych, a turystom ułatwią zwiedzanie
tablice informacyjne ustawione przy
szlakach. Praca nad nimi to szansa na
udział w projekcie osób niepełnosprawnych lub słabszych kondycyjnie,
które mogą zdobywać punkty dla swojej drużyny niekoniecznie jeżdżąc
na rowerach. Pamiętajmy, że Liga jest
rowerowa, ale i historyczna. Jeżdżąc
na rowerze można manifestować radość życia, ale i patriotyzm, choćby
przez strój lub wystrój rowerów.
Nie wstydźmy się zatknąć na swoim
"góralu" biało-czerwoną chorągiewkę.
Oczywiście warto też pamiętać o bezpieczeństwie. Dla wytrwałych - nagrody i poczucie, że jest się
prawdziwym „hero". „Jeżeli kochać,
to nie indywidualnie". Znacznie przyjemniej zachwycać się okolicą z siodełka roweru w grupie, dlatego
proponujemy rywalizację drużynową.
Zapraszamy uczniów szkół podstawo-

zdj. z archiwum własnego Klubu Historyczno-Rowerowego

wych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ale również drużyny rodzinne, paraﬁalne, koleżeńskie,
emeryckie, słowem wszystkich kochających historię i rowery.
Co się udało zrobić? Patronat nad
naszą akcją objęło Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz znana na europejskich rynkach ﬁrma Vitesse
z Wyszogrodu, kochająca jazdę rowerem i produkująca stroje dla rowerzystów. W drugim roku swojej
działalności Klub Hi-Ro ma za sobą
około dziesięciu rajdów (jeden z noclegiem) z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi, Szkoły
Podstawowej w Rębowie oraz Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
w Małej Wsi. Daje to łącznie kilkaset
przejechanych kilometrów. A oprócz
tego: spotkania z profesjonalnymi kolażami, malowanie rowerów z okazji
Dnia Ziemi, trening jazdy na monocyklu, odwiedziny w sąsiednich szkołach, podsumowanie I edycji Ligi
Hi-Ro, kurs instruktorów rowerowej
turystyki kwaliﬁkowanej dla nauczycieli, warsztaty modelarskie, wieczornica
historyczna
poświęcona
Polskiemu Państwu Podziemnemu.
A ostatnio warsztaty historii regionalnej - wspólnie z panią Małgorzatą
Kwiatkowską z Muzeum Mazowieckiego uczniowie z Małej Wsi i Podgórza zajmowali się planowaniem tras
wycieczek rowerowych. Do zobaczenia na szlakach.
klub-hiro.webd.pl
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Młodzież w naszej szkole
nie nudziła się …

Ferie zimowe to chyba dla wszystkich
młodych ludzi, którzy się uczą, wyczekany czas na odpoczynek. Wszak
w odczuciu uczniów są to takie połowinki, które dzielą rok szkolny na dwa
semestry. Ferie to odpoczynek
po pracy, ale i naładowanie akumulatorów na kolejne miesiące nauki.
Niestety, mieszkamy na wsi, więc dostęp dzieci i młodzieży do wszelkich
atrakcji jest ograniczony. Szczególnie,
kiedy aura nie sprzyja zabawom na
śniegu.
Jak co roku ciekawą propozycję zimowego wypoczynku przygotowała
Krajowa Rada Izb Rolniczych, która
dzieci rolników zabrała na dziesięciodniowe zimowiska do Białego
Dunajca koło Zakopanego. Oprócz
nauki jazdy na nartach i snowboardzie,
odbywały się piesze wędrówki, bitwy
na śnieżki, wodne zabawy na termach. Był też kulig z ogniskiem.
Z Małej Wsi wyjechała grupa 20 osób
(nie tylko z naszej gminy, ale i sąsiednich). Uczestników wyjazdu najbardziej zaskoczył śnieg, którego u nas
na Mazowszu próżno wyglądaliśmy.
Niestety, tylko nieliczni mogli ten czas
spędzić na zorganizowanych koloniach czy rodzinnych wyjazdach.
Dlatego w Gimnazjum w Małej Wsi
czas ten był przerwą od zajęć lekcyjnych, ale nie edukacyjnych.
Tegoroczna oferta stworzona przez
nauczycieli była na tyle różnorodna,

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum w Małej Wsi

że każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.
Już w pierwszym dniu ferii – w poniedziałek gimnazjaliści licznie wzięli
udział w wycieczce do Płocka. W programie coś dla ducha – ﬁlm w kinie,
ale i coś dla ciała – zajęcia rekreacyjne
na lodowisku. Ci wytrwalsi postanowili na koniec pospacerować nad
Wisłą i zajrzeć na molo. No a na koniec po takim wysiłku małe co nieco
na ząb. Humory wszystkim dopisywały i o to chodziło. Tymczasem
w szkole również odbywały się zajęcia. Uczniowie klas trzech rozwiązywali testy egzaminacyjne, a koledzy
z klas pierwszych i drugich uczestniczyli w grach i zabawach interaktywnych. Był to również czas wytężonej
pracy naszych szkolnych dziennikarzy, którzy czynili ostatnie szlify
specjalnego wydania gazetki Flesz

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum

Gimnasion . Młodzi adepci szkolnego
koła teatralnego pracowali nad
nowym przedstawieniem - kryminałem „Morderstwo odbędzie się”.
Sportowcy mogli wziąć udział w międzyszkolnym
turnieju „Dzikich
drużyn” w piłkę nożną. Tu frekwencja
była szczególnie duża – w bojowe
szranki stanęło około 50 uczestników
podzielonych na 8 drużyn: 2 ze szkół
podstawowych, 3 gimnazjalne i 3 ponadgimnazjalne. Wygrani w każdej
kategorii otrzymali puchary. Specjalnie dla dziewcząt został zorganizowany także turniej w piłkę siatkową
i również zwycięskie drużyny otrzymały puchary.
Przy takiej ofercie wyjazdów i zajęć
dodatkowych dwa tygodnie minęły
gimnazjalistom bardzo szybko.
I.J.
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Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Uczniowie naszej szkoły już po raz
kolejny biorą udział w projekcie edukacyjnym „Mistrzowie Kodowania”,
którego głównym celem jest upowszechnienie nauki programowania
w polskich szkołach. W ramach zajęć
dzieci uczą się programowania

F

w intuicyjnym języku Scratch, tworzą
proste skrypty – gry, pokazy multimedialne, historyjki.
Swoje umiejętności w zakresie programowania w I semestrze b.r. szk.
doskonalili uczniowie klasy III, którzy
wspólnie ze swoją Panią Lidią Figurską poznawali tajniki języka
Scratch tworząc proponowane w programie oraz własne projekty. Przygodę
z programowaniem rozpoczęli również uczniowie klasy VI wspólnie

erie zimowe niestety już za nami.
Będziemy je jednak długo wspominali dzięki niezwykłemu wydarzeniu, które miało miejsce 2 lutego 2016.
Tego dnia 72 osoby ze Szkoły Podstawowej w Podgórzu wzięły udział
w wycieczce do Warszawy.
O godz. 7.45 dwoma autokarami
wyruszyliśmy w podróż. Najciekawszym punktem naszej wycieczki była
wizyta na Stadionie Narodowym,
gdzie odwiedziliśmy największą
w Polsce edukacyjną wystawę budowli z klocków LEGO. Na powierzchni 3000m2 zaprezentowano
100 makiet i eksponatów interaktywnych. Zwiedzający z zachwytem oglądali niesamowite, wielkie budowle,
do zbudowania których zużyto kilka
milionów klocków. Na wystawie zobaczyć można m. in.: największego na
świecie człowieka Roberta Wadlow'a
wykonanego w skali 1:1, interaktywną
mapę Europy, makietę przedstawiająca popularne instrumenty muzyczne,

scenki z życia wzięte, stadiony wybudowane na Euro 2012, Pałac Kultury
i Nauki oraz wiele innych. Aż trudno
uwierzyć, że wszystko to powstało
z kloców. Największe zainteresowanie wzbudził pobyt w streﬁe zabaw,
gdzie można było samodzielnie tworzyć budowle z małych i dużych klocków.
Kolejnym punktem wycieczki była
wizyta w Muzeum Techniki i Przemysłu, gdzie czekało nas spotkanie z historią. Najmłodsze dzieci podczas
lekcji muzealnej "Zaradna gospodyni"
poznawały sprzęty gospodarstwa domowego, których używały ich babcie
i prababcie. Uczniowie z klas I i II
uczestniczyli w spotkaniu pt. "Jak
dawniej słuchano muzyki?", podczas
którego po raz pierwszy mieli okazję
posłuchać dźwięków wydawanych
przez pozytywkę czy szafę grającą.
Najstarsi uczniowie podzieleni na
grupy wzięli udział w dwóch spotkaniach: "Halo, czy to Pan Bell?" - his-

Szkole Podstawowej w Podgórzu realizowane są zajęcia
wspomagająco-rozwijające na bazie
zrealizowanego projektu „Otwarte
Przedszkola” dla dzieci w wieku 3-5
lat. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny wg ustalonego
harmonogramu.
Cele główne zajęć to rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, językowych, społecznych i emocjonalnych
oraz wspomaganie rozwoju umysłowego i zdolności twórczych dziecka.

Prowadzący zajęcia Barbara Imbir

Wszystkie dzieci nasze są...

W
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z Panią Moniką Górką.
Obie Panie biorące udział w programie uczestniczyły w specjalnych szkoleniach
prowadzonych
przez
ekspertów, podczas których zdobyły
wiedzę i umiejętności niezbędne do
prowadzenia tego typu zajęć w szkole.
Dzieci w wieku szkolnym wykazują
ogromne zainteresowanie komputerami, dlatego warto je uczyć jak mądrze z nich korzystać.
L.F.

zdj. z archiwum własnego
SP w Podgórzu

toria wynalazku pierwszego telefonu i
jego ewolucji do telefonu komórkowego oraz "Ciekawa ﬁzyka"..
Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Mc Donalds, która również
okazała się ciekawą lekcją ekonomii.
M.G.

Tematyka zajęć realizowana jest w 2
obszarach: edukacji matematycznej
oraz wspomagania rozwoju umysłowego i zdolności twórczych dziecka.
Dzieci uczestniczące w zajęciach biorą
również udział w niektórych imprezach i uroczystościach razem
z dziećmi z oddziału przedszkolnego
i społecznością uczniowską, np. zabawie andrzejkowej, wigilii, choince,
Dniu Babci i Dziadka oraz wycieczkach. Rodzice tych dzieci chętnie angażują się również w życie szkoły.
zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

Oddziale Przedszkolnym
przy Szkole Podstawowej
w Dzierżanowie funkcjonuje 1grupa dzieci w wieku 3-6 lat,
która posiada salę wyposażoną w kolorowe meble, zabawki i pomoce dydaktyczne stosowne do wieku
i potrzeb dzieci.
Zajęcia odbywają się w godzinach
od 8.00 do 13.00, prowadzone są różnorodnymi metodami pobudzającymi
dzieci do aktywności i kreatywności.
Oddział pełni funkcję kształcącą,
wychowawczą i opiekuńczą wspomagając rozwój dziecka odpowiednio
do jego indywidualnych potrzeb
i możliwości, także w zakresie języka
obcego. Ponadto oddział tworzy bezpieczne warunki do wspólnej radosnej
zabawy.
Promuje dbanie o zdrowie i higienę,
zachowania przyjazne przyrodzie oraz
buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.
Rozwija kompetencje społeczne,
a także uczy odróżnianie dobra od zła.
Pełni również funkcję doradczą
i wspierającą działania wychowawcze
wobec rodziców.

Wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania dzieci oraz stwarza
wychowankom optymalne warunki
do prawidłowego, wszechstronnego
rozwoju w poczuciu bezpieczeństwa
i zrozumienia.
W naszym oddziale przedszkolnym
każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Rozbudzamy
w nim wiarę we własną skuteczność.
Organizujemy środowisko umożliwiające wychowankom nabywanie kompetencji społecznych i wdrażamy
do zachowań społecznie akceptowanych. Staramy się, aby wychowankowie czuli się u nas bezpiecznie
i komfortowo. Rozbudzamy pozytywne relacje między dzieckiem
a nauczycielem. Przedszkole uczy
dzieci współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na
najważniejszych wartościach.
Nauczyciel monitoruje indywidualny
rozwój każdego wychowanka w czasie
systematycznych obserwacji, w celu
zapewnienia najlepszych warunków
do osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces wspomagania rozwoju
i edukacji dziecka zmierza do osiąg-
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nięcia przez nie gotowości do podjęcia
nauki w szkole.
Nauczyciel bada tę gotowość i w zależności od wyników prowadzi zajęcia
wspomagające i korygujące rozwój
dziecka.
Nasz oddział wspierany jest przez specjalistów: pedagoga terapeutę, logopedę, pielęgniarkę szkolną oraz
nauczyciela języka angielskiego.
Czynnie i aktywnie współpracujemy
z innymi placówkami i Urzędem
Gminy Mała Wieś, biorąc udział
w konkursach i uroczystościach i rozwijając w ten sposób zainteresowania
dzieci.
W ciągu roku szkolnego organizujemy
wiele imprez okolicznościowych oraz
uroczystości. Ostatnio przedszkolaki
miały możliwość zaprezentowania się
podczas Dnia Babci i Dziadka, który
przygotowały wraz z uczniami klas IV
-VI.
U nas zabawa jest nauką, nauka jest
zabawą!
Serdecznie zapraszamy do naszego
oddziału!

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

N

iepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie jako
placówka realizująca Międzynarodowy Projekt SAS zajmuje się nie
tylko realizacją koncepcji partnerstwa
w lokalnym środowisku, ale także aktywizacją społeczności. W związku
z tym w ostatnim czasie odbyło się
kilka ważnych uroczystości m.in.:
Dzień Babci i Dziadka, Choinka
Szkolna oraz Kolorowy Bal Karnawałowy, których głównym celem był
czynny udział w życiu szkoły rodziców, dziadków, krewnych, a także
społeczności lokalnej.
W kalendarzu wydarzeń szkolnych
jedno z najważniejszych miejsc
zajmuje uroczystość poświęcona naszym ukochanym seniorom. Z okazji
święta Babci i Dziadka uczniowie
przygotowali krótki program artystyczny po którym zorganizowano
poczęstunek. Kulminacyjnym elementem dnia była zabawa taneczna, która
pokazała, że różnica wieku pomaga
czerpać radość z życia i doświadczać
samych korzyści zarówno dla dziadków jak i ich wnucząt.
Kolejnym bardzo ważnym dniem
związanym z angażowaniem społeczności lokalnej w proces edukacyjny
była choinka szkolna. Jak co roku
na tą wyjątkową uroczystość przybyły
dzieci wraz z rodzicami, dziadkami
i dalszymi członkami rodziny. Swoją
obecnością zaszczycili nas p. Wójt
Gminy Mała Wieś Zygmunt Wojna-
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zdj. z archiwum własnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie

rowski, p. radny Jarosław Maćkiewicz
z rodziną, ks. Grzegorz Jendrzejewski
oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Orszymowo i Okolic p. Rajmund
Niemirowski. O 13.30 pani dyrektor
powitała zgromadzonych gości i zaprosiła do oglądania bajki przygotowanej przez uczniów oraz opiekunów
p. Magdalenę Cyls ip. Macieja Bojarskiego. Po przedstawieniu rozpoczęła
się zabawa taneczna z DJ, a o godzinie
15.30 przyjechał MIKOŁAJ, który
przywiózł prezenty dla dzieci.
Natomiast dnia 02.02.2016 w Orszymowie odbył się Kolorowy Bal Karnawałowy pod hasłem „Udana zabawa
to fajna sprawa”. Bal był pełen atrakcji i wrażeń szczególnie dla przedszkolaków i rozpoczął się od zabaw
z chustą animacyjną, którym towarzyszyła muzyka dla dzieci.
Przygotowano zawody sportowe z wykorzystaniem rekwizytów: nart jedno-

osobowych, kordonki i beczki sensorycznej. Udało się połączyć świetną
zabawę z ćwiczeniami usprawniającymi równowagę i koordynację ruchową. Dzieciom bardzo podobała się
rozrywka z liną oraz taniec z balonami. Na zakończenie balu odbył się
konkurs na najładniejszy strój, w którym Jury postanowiło nagrodzić
wszystkich uczestników za ich kreatywność i precyzyjne przygotowanie
przebrania. Na zakończenie dla dzieci
i ich opiekunów przygotowano pyszny
poczęstunek.
Bardzo dziękujemy rodzicom, dziadkom oraz członkom społeczności lokalnej, którzy biorą aktywny udział
w życiu szkoły i zapraszamy na stronę
internetową (www.wix.com.pl), facebook i do oglądania nas na youtube.

zdj. z archiwum własnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orszymowie

M.N.
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MultiOsada-tam ciągle sie coś dzieje...

Koncert Wolfa Maila

W

sali kameralnej GCK 21 stycznia odbył się karnawałowy koncert zespołu bluesowego Wolf Mail
Band. Dźwięki utworów własnych
i klasyków białego i czarnego bluesa
znów rozbrzmiały w MultiOsadzie.
Żywe rytmy wciągnęły część widowni
na parkiet. Po koncercie dyrektor
GCK nie krył zadowolenia: "To był
naprawdę dobry koncert, cieszę się,
że rośnie grupa miłośników takich imprez". W kawiarnianej atmosferze,
przy kawie słuchacze mogli także
spróbować wypieków serwowanych
przez SKW Malwa. Jednak na zaplanowaną jako drugą część wieczoru potańcówkę wielu chętnych nie było.

W

Zimowy Turniej

pierwszym tygodniu ferii GCK
zorganizowało Zimowy Turniej
w MultiOsadzie.
Każdy z pięciu dni zajęć przygotowany został w innej tematyce. Zaczęliśmy od zabaw integracyjnych
i gry zagadkowo-sprawnościowej
w pomieszczeniach MultiOsady, przygotowanych przez dyrektora i pracowników. Dzięki temu poznały ich
charakter pracy oraz oswoiły się ze
wszystkimi miejscami. Ćwiczyły kreatywność podczas bajkoterapii. Miały
możliwość przewędrować świat dzięki
wirtualnym spacerom, po różnych
miejscach na kuli ziemskiej. Zajęcia
fotograﬁcznej obróbki zdjęć na komputerze oraz pokaz slajdów z podróży
przybliżyły im sztukę fotografowania.
Dzięki sprzyjającej pogodzie, był również czas na spacer dookoła stawów,
gdzie wszyscy wykonali autorskie
zdjęcia. Podczas zajęć i zabaw teatralnym udało stworzyć się 3 krótkie,
ale barwne i dynamiczne przedstawienia. Natomiast dzięki transmisji online
grupa miała możliwość zobaczyć
prawdziwy spektakl Teatru Muzycznego w Poznaniu pt. „Dookoła karuzeli, czyli dziecko potraﬁ”. Wraz

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
z Panem Zdzisławem Wiśniewskim godz. 11.00 oraz środy o godz. 9.00
samodzielnie wykonały farbami olej- zapraszamy wszystkich zainteresowanymi małe pejzaże, a pod kierunkiem nych! W dniu 16 lutego odbyło się
Kingi Kopeckiej uczestniczyły w za- pierwsze spotkanie Koła literackiego,
jęciach tanecznych zakończonych które zgromadziło duże grono miłośników poezji i poetów. W miłej, reﬂeetiudą.
ksyjnej atmosferze słuchaliśmy
twórczości naszych lokalnych twórców, Pań: Haliny Nowackiej, Doroty
Chojnackiej, Aleksandry Kocik oraz
Pana Waldemara Rypińskiego. Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 5 kwietnia o godz. 16.00!
Działa już także Koła plastyczno-kulinarne, które na ostatnich dwóch spotkaniach skupiło się wokół techniki
decupage. Uczestnicy podczas zajęć
zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada
wykonywali wielkanocne jajko. Niebawem w GCK rozpoczyna także
Zapraszamy
działalność Koło teatralne (19.02) oraz
do kół zainteresowań.
Koło fotograﬁczne (23.02).
Zapraszamy!
tym roku kontynuujemy dziaN.R.
łalność Koła informatycznego
w programie „Nestor w sieci”. Pod hasłem „Lepszy Internet zależy od Ciebie” obchodziliśmy po raz pierwszy z
seniorami Dzień Bezpiecznego Internetu, który ma na celu podkreślenie
roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej sieci.
Do naszych zajęć dołączyły osoby z
Domu Dziennego Pobytu "Senior
Wigor".
Zajęcia odbywają się we wtorki o
zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada

W
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,,Coś was łączy? Zrób test na HIV”

rwa społeczna kampania edukacyjna ,,Coś was łączy? Zrób
test na HIV”. Akcja ta ma na
celu upowszechnienie informacji na
temat HIV/ AIDS, sposobów zmniejszenia ryzyka zakażenia. Zachęca
i umożliwia do poznania swojego statusu serologicznego czyli wykonania
bezpłatnego, anonimowego badania
w kierunku HIV. W Polsce zakażonych HIV jest ok. 30-35 tysięcy osób.
50% z tych osób nie wie o tym. Może
więc nieświadomie stanowić źródło
zakażenia. Dlatego bardzo ważne jest
wykonanie testu w kierunku HIV.
HIV jest to ludzki wirus upośledzenia
odporności rozpoznany w 1983 roku
w USA . Przyczynia się do rozwoju
zespołu nabytego upośledzenia odporności – AIDS. Występuje na całym
świecie. Do zakażenia dochodzi:
- drogą parenteralną poprzez kontakty
homoseksualne i heteroseksualne.
Zakażeniu ulegają osoby młode
w wieku 15-25 lat ze względu na największą aktywność seksualną i częste
zachowania ryzykowne.
- używanie dożylnie narkotyków.
- drogą wertykalną w okresie okołoporodowym- płodu w okresie ciąży,

str. 22

noworodka w czasie porodu i niemowlęcia w czasie karmienia poprzez
mleko matki. HIV można zarazić się
krwią , płynem mózgowo- rdzeniowym, osierdziowym , opłucnowym,
otrzewnowym, wydzielinami z pochwy i szyjki macicy, nasienie i mleko
kobiece.
Zdrowe i nieuszkodzone błony śluzowe są wrotami zakażenia HIV.
Nie zakaża mocz, kał, pot, łzy i ślina
pod warunkiem że nie zawierają krwi.
Nie ma więc możliwości zakażenia
poprzez codzienne stosowanie przedmiotów codziennego użytku takich jak
naczynia stołowe, ręczniki, podanie
ręki.
Do zakażenie nie dojdzie również
podczas kontaktu krwi z nieuszkodzoną, zdrową skórą.
Zakażenie HIV trwa do końca życia.
Przebiega długotrwale w kilku etapach. Rozpoczyna się bezobjawowo,
później dochodzą objawy grypopodobne, ogólne osłabienie, biegunka,
oporne na leczenie zakażenia ze
względu na spadek odporności.
W rozwiniętym AIDS stwierdza się
gruźlicę, nowotwory, wyniszczenie
i zaburzenia ze strony układu nerwowego. Leczenie HIV polega na poda-

waniu leków przeciw wirusowych. Powinno być włączone jak najwcześniej.
Regularne przyjmowanie leków osobom zakażonym może poprawić jakość życia. Osoby zakażone HIV mają
szansę na urodzenie zdrowych dzieci
pod warunkiem że wiedzą o zakażeniu
i poprzez świadome zachowania
zmniejszą ryzyko przenoszenia wirusa.
Dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie zakażenia, a można to uczynić wykonując test w kierunku HIV.
Test na HIV można wykonać anonimowo, bezpłatnie i bez skierowanie
w punkcie konsultacyjno- diagnostycznym w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym w Płocku ul. Medyczna
19 przy Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 1500- 1800. Wykonanie
testu połączone jest z poradnictwem
okołotestowym. Wszelkie informacje
dotyczące zakażenia HIV można
uzyskać
pod numerem telefonu
24 364 62 15, 514 619 483 od poniedziałku do piątku od 730 do14 30.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
ul. M. Kolbego 13
09-460 Mała Wieś
tel. (24) 231-40-37

B.K.
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„Co w trawie piszczy”z życia PZERiI- Mała Wieś

owy Rok rozpoczął się sprzątaniem po Balu Sylwestrowym, na którym bawiliśmy
się w swojej siedzibie przy ul. Piekarniczej. Było wspaniale. Na takie imprezy mamy swój przepis.
Nie umilkły jeszcze rozmowy o balu,
a już przystąpiliśmy do pracy społecznej. Naszym wyzwaniem został
Dzienny Dom Opieki Senior Wigor
w Małej Wsi. Postanowiliśmy odwiedzać pensjonariuszy raz w miesiącu
ze specjalnym programem, który ułożyliśmy wspólnie z kierownikiem tego
obiektu. Pierwsze spotkanie odbyło się
z okazji otwarcia placówki.
Dla uświetnienia tego wydarzenia wystawialiśmy swoje prace artystyczne.
Drugie spotkanie odbyło się w dniu
14.01.2016 r. i poświęcone było Babciom i Dziadkom. Klasa III ze Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi wraz z wychowawczynią Panią Kaliną Cybulską
-Filińską przygotowała wspaniały program artystyczny. Były piosenki, wiersze i tańce na cześć Babci i Dziadka.
Łezki zakręciły się niektórym Babciom, a przyjemnie było również każdemu Dziadkowi. Gorąco dziękujemy
dzieciom i wychowawczyni! Razem
przygotujemy krótki spektakl na inną
okazję, który zapewne będzie wesoły
i ciekawy.
Kolejną imprezą w której wzięliśmy
udział to Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Panie: Jadwiga Rypińska,
Anna Kamińska, Elżbieta Szymańska,
Stanisława Mroczek, Janina Szkopek
serwowały pączki, oponki i pierogi
domowe. Zebrane pieniądze w kwocie
325,00 zł wpłaciły na WOŚP. Może
to nie dużo, ale z wielkiego serca
i szczerości. Dwoje artystów ze
Związku miało swój akcent podczas
ﬁnału Orkiestry: Pani Szymańska
sprzedała w licytacji duże ozdobne
jaja Wielkanocne, a Pan Zdzisław
Wiśniewski przekazał prace malarskie
na loterię. Obraz traﬁł w ręce Pana
Starosty, a drugi do nieznanego nabywcy. Oni też zasilili konto Orkiestry. Przyjemne jest, że emeryci
są również czynnymi społecznikami.

Dużą rangę należy przyznać Balowi
Integracyjnemu, jaki zorganizowało
koło ZERiI w Bodzanowie. Bal ten
odbył się w dniu 22.01.2016 r. w Miszewie w nowo otwartym Domu Weselnym. Były przemowy i życzenia
oraz odznaczenia za całokształt pracy
związkowej. Odznaczenia wręczali:
Szefowa okręgu Pani Jadwiga Korneszczuk, Starosta Płocki Mariusz
Bieniek i Wójt Gminy Bodzanów
Jerzy Staniszewski. Wszystkie odznaczone Panie kwiatami obdarowali:
Pani Teresa Kamińska - szefowa
regionalna i przewodniczący Związku
w Małej Wsi oraz Pan Waldemar
Rypiński. Był to bardzo miły akcent
tego balu. Odznaczone Panie podziękowały za nominację, a były to: Stanisława Mroczek, Janina Szkopek,
Henryka Kowalska, Elżbieta Szymańska, Jadwiga Rypińska, Danuta Wiśniewska. Życzymy Paniom dalszej
owocnej pracy na rzecz związku,
Gminy Mała Wieś i naszego całego
środowiska oraz zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym.
Na tym nie koniec, podjęliśmy współpracę z Dyrekcją MultiOsady w Małej
Wsi. W każdy wtorek spotykamy się
na zajęciach komputerowych. Uczestniczyliśmy w zajęciach dekupażu,
a w dniu 07.02.2016 r. odbył się Bal
Ostatkowy w siedzibie związku.
Zabawa była przednia. Widać, że Seniorzy z Małej Wsi są bardzo aktywni.
Podczas balu odbył się konkurs
na Króla i Królową balu oraz najlepiej
przebranego uczestnika.
16.01.2016 r. odbyło się spotkanie
w MultiOsadzie p.t. „Wieczór Poetycki”. Na pierwszym spotkaniu było
nas 18 osób. Swe utwory prezentowały: Halina Nowacka, Dorota Chojnacka, Ola Kocik i Waldemar
Rypiński. Po każdej prezentacji następowała ożywiona dyskusja na temat
utworów. Było to pierwsze spotkanie
tego typu. Podobne spotkanie z cyklu
„Z muzyką i poezją weselej” odbyło
się 18.02.2016 r. w Domu SeniorWigor. W prezentacji wzięli udział:
muzyka - Zdzisław Wiśniewski i po-
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ezja - Waldemar Rypiński. Pensjonariusze
Domu
Senior-Wigoru
i członkowie Koła ZERiI bawili się zapominając o trudach życia na emeryturze. Te spotkania należycie integrują
nasze grupy. Brawo Emeryci!!!

„Wielka Noc na wiosnę”
Gdy zieleń świat otuli cały
Drzewa kwiatem obsypie
Po trawie kica zajączek mały
Już Wielka Noc! ktoś krzyknie.
Kurczę z jajka się wykluło
Skorupkę pękniętą w koszu
zostawiło.
Kwili żałośnie bo się zgubiło
Choć na świecie pięknie i miło.
Zajączek i kurczę Wielkiej Nocy
znak.
Nowe życie przez Boga dane.
Człowiek tłumaczy to tak
I co roku tradycje są ponawiane.
Po poście bez mięsa i ciast
przekładańca
Bez wspaniałości na naszym
stole.
Gdy zagra muzyka do tańca
Szybko w parach staniemy
w kole.
By wreszcie poczuć że Święta
Jajka na stole i baba Wielkanocna.
Alleluja śpiewane,
wiatr zapamięta
Zanuci przy grobie gdy straż
będzie nocna.
Jezus z martwych wstaje!
Bóg! śmierci pogromca!
Nowe Życie światu daje!
Zmartwychwstanie jaśniejsze
od słońca!
RyWal
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Z błyskiem ﬂesza...

24 Finał WOŚP

Dzień Babci i Dziadka w domu Senior WIGOR

Oﬁcjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

Uroczystości z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego- ZŁOTE GODY
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