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Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Małej Wsi

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 179/16/2013 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 28 marca 2013r
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego informuje,
że na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi 

został wybrany Pan Mirosław Dudziak.

Przewodniczący Komisji Konkursowej 
Mirosław Banach

Aktualności

Wszystkie osoby chętne, potrzebujące pomocy 
serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad ( terapii) w Punkcie

Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi
09-460 Mała Wieś, ul. Płońska 4 

(BUDYNEK GOPS)
Tel. (24) 269–79–62

Tu otrzymasz bezpłatną pomoc w zakresie:
- nadużywania alkoholu

- uzależnień od alkoholu i narkotyków
- przemocy domowej

- problemów okresu dojrzewania i innych...

ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK 
GODZ. 12.00 – 15.00

Urząd Gminy w Małej Wsi informuje, iż wybrana w drodze przetargu firma, która będzie odbierała odpady komunalne z terenu
Gminy Mała Wieś to 

SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. ul. Przemysłowa 31, 09- 400 Płock.
Ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłata w przypadku segregowanych odpadów komunalnych
wynosi 7 zł  od osoby na miesiąc. Natomiast opłata w przypadku niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi 12 zł od osoby
na miesiąc. Opłata obowiązuje wszystkie osoby zamieszkujące posesję (nie tylko zameldowane). W związku z niezłożeniem przez
wszystkich mieszkańców deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi termin ich złożenia został prze-
dłużony do końca czerwca 2013 roku. W przypadku nie złożenia deklaracji w wyżej wymienionym terminie Urząd Gminy zobo-
wiązany jest  poinformować Urząd Skarbowy oraz wszcząć postępowanie administracyjne zgodnie z tym co nakazuje wszystkim
Gminom w Polsce nowa „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
Harmonogram zbiórki odpadów oraz szczegółowe informacje na temat sposobu segregacji zostaną przekazane Mieszkańcom  tuż
po otrzymaniu ich od firmy odbierającej odpady komunalne. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wprowadzenia nowego

systemu gospodarki odpadami 
można uzyskać:

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mała Wieś (pokój nr 2),
w godz. pon-pt. 7.00-15.00 

dzwoniąc na numer 24 269 79 65
wysyłając e-mail na adres odpady@malawies.pl

„Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.

Termin 30.06.2013 r. na złożenie deklaracji
jest ostateczny!!! 

Zatem zapraszamy do pobrania druków de-
klaracji i prosimy o niezwłoczne jej złoże-

nie. 
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Dnia 9 maja 2013r. oddano do użytkowania drogę gminną Wilkanowo – Kieł-
tyki.
W wyniku tej inwestycji zostały poprawione parametry techniczne tej drogi, co
powoduje zmniejszenie zapylenia i hałasu oraz poprawił się komfort jazdy. Poza
tym otworzył się nowy ciąg komunikacyjny- wymieniony odcinek znajdował sie
pomiedzy drogami asfaltowymi. Gdyby nasi sąsiedzi z Bodzanowa zrobili jesz-
cze 380m drogi w Cybulinie, to rzeczywiście mamy “obwodnicę Małej Wsi”.  

Dnia 7 maja 2013r. dokonano odbioru (choć sa usterki do usu-
nięcia)  świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie. Nowa elewacja, nowe okna,
wycyklinowana podłoga jak również nowy kominek  to tylko niektóre z
elementów modernizacji świetlicy wiejskiej w Węgrzynowie. 
Również cały teren działki, gdzie znajduje się świetlica został ogrodzony
i zagospodarowany, wszystko to razem wygląda naprawdę ładnie i z pew-
nością będzie wizytówką Węgrzynowa.

Inwestycja została sfinansowana w 80% ze środków unijnych w
ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie
operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Firma, która wykonała tą inwestycję, to – Modern Dom Ryszard
Górski Skierniewice, a Inspektorem Nadzoru z ramienia Gminy był Pan
Krzysztof Gawin.

Dnia 22 kwietnia 2013r. został oddany naprawiony i wyre-
montowany przejazd przez kanał na drodze w miejscowości Dzie-
rżanowo. Stary przepust sie zarwał, co wymagało natychmiastowego
działania..
Przepust został sfinansowany ze środków własnych  Gminy Mała Wieś.

Remont  tego potężnego przepustu był planowany pod koniec
roku 2013, ale awaria przyspieszyła jego wykonanie. 

Droga gminna Wilkanowo-Kiełtyki

Świetlica wiejska w Węgrzynowie

Przepust na drodze gminnej w Dzierżanowie

na zdj.świetlica wiejska w Węgrzynowie

na zdj. kanał na drodze w miejscowości Dzierżanowo

na zdj.droga gminna Wilkanowo-Kiełtyki

Zakończone inwestycje

Droga gminna Chylin- Zakrzewo
Dnia 27 maja 2013r. oddano do użytkowania wyremontowaną drogę
w m. Zakrzewo – Chylin.
W wyniku przeprowadzonych prac została wyremontowana droga, która
była w bardzo złym stanie. Informacja dotyczy drogi gruntowej, którą
częściowo wyżwirowano (2km), a odcinki najgorsze utwardzono tłucz-
niem kamiennym. Trudno- nie wszędzie powstaną drogi asfaltowe.
Proszę nie mylić tej  inwestycji z drogą asfaltową, którą  dopiero robimy.
Mamy tu na myśli drogę prowadzącą z Chylina do Zakrzewa i Ciesiel.
Jest to droga gruntowa, tylko w swoim początkowym odcinku wybruko-
wana. Niestety dość zaniedbana i przyspażająca mieszkańcom dużo kło-
potów. Dlatego konieczne było wyżwirowanie, a na odcinkach
najgorszych położenie warstwy odsączającej, tłucznia kamiennego i po-
spółki.

zdj. z geoportalu
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19 kwietnia 2013r. to data,
która w zapisze się w historii Szkoły
Podstawowej w Podgórzu.
O godzinie 11.30  rozpoczęła się Ce-

remonia Otwarcia XV Mazowieckich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, po której
odbyły się finały sztafetowych biegów
przełajowych. Bohaterami  imprezy
byli uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjalnych, z 8 rejonów woje-
wództwa mazowieckiego: Ciechanów,
Legionowo, Ostrołęka, Radom,
Siedlce, Sochaczew, Warszawa  oraz
drużyna gospodarzy – Płock.
Na początku uroczysta defilada w
rytm Marsza Radeckiego poprowa-
dziła ok. 600 zawodników na boisko
szkolne, gdzie uczniowie naszej
szkoły wspierani przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Małej Wsi zaprezento-
wali artystyczny pokaz sportowych
umiejętności. Gromkie, wielokrotne
brawa towarzyszyły udanym wystę-
pom. Następnie Pan Andrzej  Barciń-
ski Wójt Gminy Mała Wieś -
gospodarz imprezy,  przyjął  meldunek
o gotowości uczestników do rozegra-
nia XV Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej od przedstawiciela
Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego
Związku Sportowego Pana Wojciecha
Lewandowskiego, po czym dokonał
otwarcia zawodów i powitania gości.
Życzenia zwycięstwa dla najlepszych
i gratulacje dla nauczycieli i trenerów
przekazał Pan  Jan Dorosiewicz Prezes

Szkolnego Związku Sportowego War-
szawy i Województwa Mazowiec-
kiego.
Przy dźwiękach Hymnu Olimpij-
skiego na wysoki maszt dumnie po-
wędrowała Flaga Olimpijska. 
Zawodnicy i sędziowie złożyli ślubo-
wania, a Znicz XV Mazowieckich
IMS zapalił wielokrotny medalista
biegów przełajowych, absolwent
Szkoły Podstawowej w Podgórzu
Piotr Ząbek.  O 11.50 w rytm wcześ-
niej wspomnianego marsza zawod-
nicy, opiekunowie i goście
przemaszerowali na piękne, leśne,
przyszkolne tereny gdzie rozpoczęła
się rywalizacja najlepszych na Ma-
zowszu drużyn szkolnych w sztafeto-
wych biegach przełajowych.
Wszystkie startujące drużyny otrzy-

mały pamiątkowe dyplomy, a zwy-
cięzcy piękne puchary i oryginalne
medale Igrzysk. 
Organizatorami zawodów byli: 
1.Szkolny Związek Sportowy War-
szawy i Województwa Mazowiec-
kiego
2.Płocki Szkolny Związek Sportowy
3.Urząd Gminy Mała Wieś
4.Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Składam serdeczne podzięko-
wania Panu Andrzejowi Barciń-
skiemu, Wójtowi Gminy Mała Wieś,
Panu Wojciechowi Lewandowskiemu
członkowi zarządu Płockiego Szkol-
nego Związku Sportowego, Panu Mar-
kowi Szczurowskiemu i Beacie
Ostrowskiej nauczycielom  SP Podgó-
rze,  Pani Elżbiecie Śmigielskiej kie-
rownikowi GOK, uczniom klasy IV, V,
VI naszej szkoły, pozostałym nauczy-
cielom i pracownikom szkoły, rodzi-
com uczniów, strażakom i ratownikom
medycznym z OSP z Małej Wsi, Pod-
górza i Zakrzewa, opiece medycznej z
SPZOZ z Małej Wsi, kierownictwu i
pracownikom ZGKiM oraz gminy  za
pomoc w przygotowaniu  i  przepro-
wadzeniu XV Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej.

Iwona Sobótko
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Podgórzu

XV MAZOWIECKIE 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ -

PODGÓRZE 2013

na zdj.uczniowie szkoły podstawowej w Podgórzu, zdj.z arch.własnego UG MałaWieś

na zdj.uczestnicy Igrzysk, zdj. z arch.własnego UG Mała Wieś
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Dzień Strażaka w Naszej Gminie

W całej Polsce druhny i dru-
howie 4 maja świętowali Międzyna-
rodowy Dzień Strażaka, tradycyjnie
obchodzony w dniu, któremu patro-
nuje Święty Florian .
Strażacy z Naszej Gminy Uroczyście

Świętowali i modlili się 3 maja w Ko-
ściele Św. Floriana w Orszymowie
podczas Uroczystości Odpustowych.
Uroczystość tą uświetniała Orkiestra
Dęta z Rębowa.
W uroczystościach uczestniczył Za-
rząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Małej Wsi, Druhny i Druhowie, Radni
Gminy, a także Wójt Gminy Mała
Wieś  Andrzej Barciński, Sekretarz
Gminy Mirosław Banach oraz Starosta
Płocki  Michał Boszko, który wręczył
odznaczenia za zasługi dla poża-
rnictwa i składał Naszym Druhom ser-
deczne gratulacje i życzenia wraz z
podziękowaniami za ofiarność i trud
ponoszony w wypełnianiu swoich
obowiązków. Życząc Im, by służba
drugiemu człowiekowi była zawsze

źródłem osobistej satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

E.G

na zdj. Starosta Płocki Pan Michał Boszko
podczas wręczania odznaczeń

zdj. z archiw.własnego UG

Mogiła Harcerzy 
w Zakrzewie Kościelnym

Na mogile harcerzy zamor-
dowanych 11 września 1939r. i po-
chowanych na cmentarzu
parafialnym w Zakrzewie Kościel-
nym zostały wykonane prace re-
montowe. Zakres prac obejmował
całkowitą rozbiórkę starego nagrobka
oraz budowę nowego nagrobka z bia-
łego piaskowca według nowej koncep-
cji. Całkowity koszt realizacji zadania
wyniósł 25 000 zł. Na ten cel pozys-
kaliśmy środki z budżetu Wojewody
Mazowieckiego – dotację celową w
kwocie 12 500 zł.
W wyniku tych prac powstała nowa,
piękna mogiła. Poprzedni nagrobek
został wykonany w 1981 roku . Był
już w bardzo złym stanie, płyty z las-
tryko zaczynały pękać i rozsypywać
się. Nie było możliwości przeprowa-
dzenia żadnych prac naprawczych czy
rekonstrukcyjnych, jedyną właściwą
decyzją było pobudowanie nagrobka
od podstaw.
Mogiła wpisana jest do ewidencji
miejsc pamięci narodowej Gminy
Mała Wieś. E.M.

na zdj. mogiła zbiorowa Harcerzy w Zakrzewie Kościelnym zdj.z archiw.własnego UG Mała Wieś,

na zdj. mogiła zbiorowa Harcerzy w Zakrzewie Kościelnym, zdj.z archiw.własnego UG Mała Wieś



Historia naszej gminy sięga
swoimi korzeniami głębokiego śred-
niowiecza – ślady wczesnośrednio-
wiecznego osadnictwa odkryto w
Święcicach, Podgórzu i Arciszewie.

Wieść gminna niesie, że w Orszy-
mowie stał zamek książęcy, a w Wil-
kanowie(„pod dębiną”)są pozostałości
po jakiejś „starożytnej” budowli.

Najstarszą osadą naszej gminy  jest
zapewne Orszymowo – informacja o
nim pochodzi z połowy XIIIw.  Praw-
dopodobnie w XI wieku powstał tu
gród obronny lub strażnica stanowiąca
element systemu obronnego Mazow-
sza, chroniącego ludność przed ciąg-
łymi napadami Litwinów, Prusów i
Jaćwingów. Niestety ich najazdy do-
prowadziły wkrótce do całkowitego
zniszczenia orszymowskiego grodu.
Jakie mogły być dalsze losy Orszy-
mowa gdyby nie jego zniszczenie?
Trudno powiedzieć, ale zawsze można
puścić wodze fantazji.
Gród został zniszczony, pozostało po
nim  jedynie wzniesienie zwane „kop-
cem” i liczne opowieści przekazywane
z ust do ust, ale kościół został ponow-
nie odbudowany, przetrwała też para-
fia Orszymowo.

W połowie wieku XV właścicie-
lami dzisiejszej Małej Wsi i okolic
była rodzina Małowieskich herbu
Gozdawa, którzy dali osadzie nazwę
Maławieś – jednoczłonową, dopóki
urzędnik carski nie podzielił jej na po-
czątku XX w.
W XVIII wieku osada stała się włas-
nością rodu Nakwaskich z Nakwasina
herbu Prus II „Wilcze kosy”. Na-
kwascy prawdopodobnie byli potom-
kami uciekinierów z Prus, którzy pod
koniec XIII w. uciekając przed krzy-
żackimi prześladowaniami schronili
się na Ziemi Wyszogrodzkiej. Znowu
puszczając wodze wyobraźni możemy
sobie wyobrazić, jak dziadowie Na-
kwaskich stanęli w 1258 r. pod mu-
rami Orszymowa, jak pustoszyli
Wyszogród i Płock. Po przybyciu na
Mazowsze osiedli prawdopodobnie w
Nakwasinie, stając się wiernymi pod-
danymi książąt płockich, wkradli się
w ich łaski i wkrótce dostąpili wielu
zaszczytów. 

Największy majątek zgromadził Kle-
mens Nakwaski, poseł na Sejm Rzecz-
pospolitej, fundator kościoła w Kępie
Polskiej i figury Św. Jana Nepomu-
cena w Małej Wsi. Spośród jego dzieci
najbardziej znany był Franciszek Sa-
lezy Nakwaski – żołnierz insurekcji
kościuszkowskiej, prefekt Departa-
mentu Warszawskiego w dobie Księ-
stwa Warszawskiego, senator i
wojewoda Królestwa Polskiego.
Wreszcie mąż jednej z najbardziej
znanych kobiet doby Księstwa War-
szawskiego – Anny z Krajewskich Na-
kwaskiej, pisarki, działaczki
społecznej i pedagoga (była wizyta-
torką szkół żeńskich w Księstwie War-
szawskim). To ona założyła w
Małejwsi park w stylu angielskim z
pięknym dworem i stawami, bogatym
drzewostanem i świątynią dumania.
Tutaj przeżywała mocno rozstanie z
jedynym synem Mirosławem Henry-
kiem, który musiał uciekać z rodziną
do Szwajcarii (później Francji) przed
prześladowaniami władz carskich, za
udział w Powstaniu Listopadowym. W
tym parku powstawały kolejne strony
pamiętnika Franciszka Salezego Na-
kwaskiego („Pamiętniki życia”)spisy-
wane ręką jego wnuczki Karoliny
Walewskiej. W małowieskim dworze
zgromadził ogromny księgozbiór mąż
Karoliny Cyprian Walewski, niestety
po śmierci żony sprzedał majątek Ale-
ksandrowi Przeździeckiemu – history-
kowi i archeologowi, którego
własnością były m.in. ruiny zamku w

Ojcowie. Kolejnymi właścicielami
Małej Wsi byli Białosukniowie, a w
międzywojniu Zygmunt Kittel –
ostatni włodarz majątku. Kittel to bar-
dzo ciekawa postać, Mała Wieś była
tylko niewielkim epizodem jego burz-
liwego życia.  Działacz niepodległo-
ściowy, współorganizator i dowódca
Powstania Wielkopolskiego w Gnieź-
nie, po odzyskaniu niepodległości sta-
rosta gnieźnieński, następnie dyrektor
cukrowni Żnin. Podejrzewam, że
zakup majątku Mała Wieś był w jakiś
sposób związany z miejscową cu-
krownią, być może tutaj chciał reali-
zować swoje pasje (unowocześnianie
cukrownictwa), może miał być jej dy-
rektorem?

Mała Wieś wszystkim kojarzy się z
cukrownią, której niestety już nie ma.
Zbudował ją Stanisław Sonnenberg,
właściciel włości Kijany (dzisiejszy
powiat łęczyński na lubelszczyźnie),
gdzie na podwalinach dawnego zamku
zbudował piękny neorenesansowy
pałac. Korzenie rodziny Sonnenber-
gów tkwią w Hesji dokładnie w Wies-
baden. Historią tej zacnej rodziny
zajmuje się Jadwiga Zonnenberg,
która w poszukiwaniu korzeni Son-
nenbergów w Polsce, dotarła do nieja-
kiego Zyndrama z Myszkowic -
głównodowodzącego wojsk polsko-li-
tewskich pod Grunwaldem. Wymie-
niony Zyndram był potomkiem
osiadłych na ziemiach polskich Son-
nenbergów.

Najkrótsza historia Gminy Mała Wieś
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Cukrownia Mała Wieś przeżyła zawie-
ruchę I wojny światowej, przeżyła
II wojnę światową, rządy komunis-
tyczne – niestety zmogła ja Unia Eu-
ropejska. 
Większość miejscowości naszej
Gminy ma za sobą chlubną historię,
ale zajmę się tylko niektórymi, historię
pozostałych znajdziecie Państwo na
stronie internetowej Naszej Gminy.

Dzierżanowo, które bierze nazwę
od Dzierżanowskich herbu Grzymała
wielokrotnie zmieniało swoich właści-
cieli, aż w XIX wieku dostało się w
ręce wymienianego wcześniej rodu
Małowieskich – ich piękny, wykonany
z piaskowca pomnik znajduje się przy
kościele w Orszymowie. Na Początku 
XX wieku dziedzicami włości Dzie-
rżanowo  zostali Stefan i Helena z
Chamskich Mieczkowscy. W tym
miejscu odsyłam Cię Czytelniku do
bardzo ciekawego opracowania pióra
Zbigniewa Mieczkowskiego (syna He-

leny i Stefana) p.t. „Horyzonty
wspomnień”, gdzie zawarta jest histo-
ria rodu Mieczkowskich herbu Za-
błoba vel Zagroba, oraz nieco
ciekawej historii miejscowego zie-
miaństwa.

Z pięknych parków i worów
pozostało nam niewiele – park w
Małej Wsi po wstępnej rewitalizacji
(ponownie jest piękny), zaniedbany
dwór w Główczynie (koniecznie
trzeba się nim zająć) oraz jodłowy
dwór w  Podgórzu, którego niepewne
losy nas niepokoją.  Dlaczego w okre-
sie tzw. PRL-u wycięto drzewa par-
kowe i zniszczono piękne, zadbane
ongiś dwory będące pomnikami kul-
tury narodowej?  Odpowiedź jest pro-
sta – nowa zakompleksiona i
prymitywna władza PRL-owska dobi-
jała niemych świadków swoich
zbrodni. Niszczono piękne pomniki
mazowieckiej architektury, dając lu-
dziom obrzydliwe socrealistyczne
maszkarony, w dodatku hołubiące

bandyckie organizacje, czyniąc ze
zwykłych łapserdaków bohaterów na-
rodowych , a z bohaterów zbrodniarzy
(schwytany w Gałkach w 1949r. Wik-
tor Stryjewski ps. „Cacko”, żołnierz
NZW walczący z komunistycznym re-
żimem). Pamiętajmy, że aby zniszczyć
naród wystarczy zabrać mu jego his-
torię, toteż nie może na to pozwolić.
W myśl tej dewizy powstał w naszej
Gminie „Społeczny Komitet Fundacji
Pomnika Upamiętniającego Ostatnią
Bitwę NZW Oddziału Wiktora Stry-
jewskiergo  ps.„Cacko” w Starych
Gałkach 8 lutego 1949r.”.  Wkrótce
powstanie w Starych Gałkach
skromny pomnik, przez budowę któ-
rego oddamy cześć „żołnierzom wy-
klętym”.
Dbajmy o to co pozostało z naszej his-
torii, uczmy się historii – wszak to
nauczycielka życia -  i nie dajmy się
oszukiwać fałszywym prorokom.

A.B.
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Informujemy, że w okresie
od dnia 3 września 2012 roku w
Szkole Podstawowej w Dzierżano-
wie,  Szkole Podstawowej im. Win-
centego Hipolita Gawareckiego w
Małej Wsi i w Szkole Podstawowej
w Podgórzu realizowany jest pro-
jekt pn: ,,Nauka i zabawa to super
sprawa,, - współfinansowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX. Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych w systemie
oświaty 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych  . Projekt jest finanso-
wany w 100 % ze źródeł zewnetrz-
nych.
Ogółem w projekcie biorą udział 3

szkoły podstawowe i 119 uczniów z
klas I-III.            
W ramach projektu w szkołach podsta-
wowych dla dzieci  klas I-III  realizo-
wane są:       
I. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
dla uczniów Szkół Podstawowych w
Dzierżanowie, w Małej Wsi oraz  w
Podgórzu. Odbywają się tam między
innymi zajęcia dla dzieci z trudno-
ściami w czytaniu i pisaniu w tym dla
dzieci zagrożonych rozwojem dysek-
cji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiejętności  matema-
tycznych, zajęcia rozwijające zainte-
resowania uczniów szczególnie
uzdolnionych ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-
przyrodniczych i  uczniów szczególnie
uzdolnionych artystycznie oraz  zaję-
cia dla dzieci z wadami postawy (gim-
nastyka korekcyjna).
Zajęcia pozalekcyjne realizują nauczy-

ciele danej szkoły bezpłatnie ( w ra-
mach godzin z art. 42 KN ).

II. Doposażenie szkół w pomoce dy-
daktyczne.
Baza dydaktyczna szkół podstawo-
wych wzbogaciła się o  drobne po-
moce dydaktyczne potrzebne do
realizacji w/w zajęć tj:  farby, kredki,
abecadła, gry edukacyjne, zręczno-
ściowe, teatrzyki, kukiełki, mozaiki,
mikroskopy, stacje meteorologiczne,
globusy, bryły geometryczne, zestawy
klocków, klocki konstrukcyjne, maty
do ćwiczeń, kręgle, materace, duże
klocki piankowe, ringo, poduszki sen-
soryczne, instrumenty muzyczne, tab-
liczki mnożenia, liczydła,  programy
multimedialne i itp. oraz min. o laptop,
tablicę multimedialną oraz telewizor
LCD 42 cale.

J.N

PROJEKT 
EDUKACYJNY 
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„My i nasi reprezentanci- partnerstwo w
każdej sprawie”

Od trzech lat w Szkole Pod-
stawowej w Podgórzu realizujemy
projekt „Z Małej Szkoły w Wielki
Świat”. Zajęcia odbywają się w każdy
piątek w dwóch grupach wiekowych
w ramach dwóch kompetencji: spo-
łeczno- obywatelskiej i matema-
tyczno- przyrodniczej.
Kolejne projekty pozwalają nam się
rozwijać i nabywać różnorodne umie-
jętności. W trakcie zajęć nigdy się nie
nudzimy. Dowód?
Od kilku tygodni na zajęciach „ My i
nasi reprezentanci.- partnerstwo w
każdej sprawie” prowadzonych przez
panią Beatę Ostrowską rozwijaliśmy
naszą wiedzę na temat form reprezen-
tacji i wpływu obywateli na działania
samorządu. Poznawaliśmy zasady
funkcjonowania instytucji samorządo-
wych, organizację pracy radnych i
wójta. Dowiedzieliśmy się, w jaki spo-
sób możemy wpływać na bieżące
działania samorządu i postanowiliśmy
zaangażować się, na miarę naszych
możliwości rzecz jasna, w sprawy
gminy. Jako przyszli pełnoprawni oby-
watele my także odpowiadamy za
życie publiczne i również naszym
obowiązkiem jest  podnosić jego ja-
kość. Rok temu realizując projekt „Jak
wpływać na gminę?” przeprowadzi-

liśmy wśród mieszkańców ankietę na
temat stanu naszej gminy. Uzyskane
wyniki pozwoliły nam ocenić  stopień
zadowolenia jej mieszkańców. Najni-
żej ocenione  zostały wówczas: stan
dróg oraz dostępne formy spędzania
wolnego czasu. Nie możemy  wpłynąć
na  poprawę  jakości naszych dróg,
spróbowaliśmy więc rozwiązać   nieco
drugi problem. W naszej wsi trudno o
atrakcyjne formy rozrywki, gdyż nie
mamy świetlicy, żadnego  ośrodka
kultury ani nawet  miejsca, w którym
mogliśmy się spotkać. Na dodatek
ostatnio zlikwidowano nam nawet bib-
liotekę publiczną (na szczęście jej
księgozbiór pozostał w naszej biblio-
tece szkolnej) . Tak więc pozostaje
nam jedynie szkoła. Jednak, by móc tu
spędzać wolny czas inaczej niż na lek-
cjach, potrzeba nieco pomysłu i inicja-
tywy. Tych nie  brak ani nam, ani
naszym nauczycielom. W najbliższym
czasie planujemy na  przykład mara-
ton filmowy i nockę w szkole. Nie
mamy jednak telewizora. Dlatego też
postanowiliśmy go w jakiś sposób  po-
zyskać. W tym celu napisaliśmy pety-
cję do Wójta Gminy Mała Wieś Pana
Andrzeja Barcińskiego z prośbą o jego
zakup. Zebrawszy odpowiednią ilość
podpisów ( 77 uczniów, rodziców i

nauczycieli) złożyliśmy petycję na
ręce wicewójta Pana Mirosława Bana-
cha, w trakcie naszej oficjalnej wizyty
w Urzędzie Gminy Mała Wieś w dniu
26.04.2013 r. Przy okazji zadaliśmy
kilka pytań chcąc dowiedzieć się, jaką
drogą formalną przechodzą sprawy
czy wnioski obywateli i w jaki sposób
funkcjonuje urząd gminy. Pan wice-
wójt udzielił nam wyczerpujących od-
powiedzi. 
Pozyskana w trakcie spotkania wiedza
bardzo nam się przyda w przyszłości,
kiedy  to już na poważnie będziemy
wpływać na jakość życia społeczno-
obywatelskiego naszej ojczyzny tej
dużej i tej małej. Wiemy, że każdy
obywatel w demokratycznym kraju
ma prawo do komunikowania się ze
swoimi reprezentantami i przedstawie-
nia im swojego stanowiska. W ten
sposób wszyscy możemy uczestniczyć
w procesach podejmowania decyzji.
Uwierzcie nam, to naprawdę skutkuje!
My w efekcie naszych działań mamy
w szkole nowy telewizor. Nasi repre-
zentanci stanęli na wysokości zadania.
Dziękujemy im za to serdecznie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Podgórzu-realizatorzy projektu
„Z Małej Szkoły w Wielki Świat” 

,, My i nasi reprezentanci- 
partnerstwo w każdej sprawie’’
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Jednym z ważniejszych zadań
komórki organizacyjnej urzędu
Gminy zajmującej się zarządzaniem
kryzysowym, mającym decydujący
wpływ na efektywność prowadzonej
akcji ratowniczej i udzielenie po-
mocy poszkodowanej ludności w
wypadku zagrożeń jest wykrywanie
zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmo-
wanie, które polega na:
a)uzyskaniu informacji o zbliżaniu się
lub stwierdzenia faktu zaistnienia na
określonym terenie niebezpieczeństwa
dla zdrowia i życia ludzi związanego
ze stosowaniem środków rażenia, wy-
stąpienia klęsk żywiołowych, awarii
obiektów technicznych, skażeń che-
micznych (toksycznymi lub bojowymi
środkami trującymi), promieniotwór-
czych (reaktorów jądrowych, broni
jądrowej), zakażeń biologicznych, po-
wodzi i pożarów lub innych podob-
nych zdarzeń;
b)określaniu rodzaju, miejsca, skali i
skutków zaistniałych zagrożeń oraz
oznaczaniu stref niebezpiecznych;

c)ostrzeganiu i alarmowaniu ludności
o zbliżającym się niebezpieczeństwie
oraz informowaniu o zalecanych zasa-
dach postępowania (zachowania się)
obywateli w określonej sytuacji.

Wykrywanie zagrożeń oraz ostrze-
ganie i alarmowanie ludności jest rea-
lizowane w ramach Systemu
Wykrywania i Alarmowania (SWA),
który przygotowuje się w czasie po-
koju, a rozwija w razie zaistnienia
nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i śro-
dowiska w czasie pokoju lub podczas
podwyższania gotowości obronnej
państwa, tworzony w obronie cywilnej
(jako formacje OC);
Część sił i środków SWA dyżurują-
cych w czasie pokoju, tj:
- służba dyżurna Państwowej Straży
Pożarnej;
-służba dyżurna Policji;
-specjalistyczne laboratoria;
- zautomatyzowane urządzenia pomia-
rowe;
tworzą System Wczesnego Ostrzega-
nia (SWO).

Do ostrzegania i alarmowania lud-

ności  w Gminie Mała Wieś wykorzys-
tuje się:
a)system SMS ( baza użytkowników
systematycznie aktualizowana);
b)pojedyncze systemy alarmowe
(strażnice OSP);
c)regionalna prasa;
d)regionalne rozgłośnie radiowe i
ośrodki telewizyjne;
e)urządzenia  nagłaśniające na pojaz-
dach ;
f)zastępcze środki alarmowe (dzwonki
alarmowe, gongi, dzwony kościelne).

R.R

Sposoby Ostrzegania I Alarmowania 
O Zaistniałych Zagrożeniach

Asystent rodziny przez
pewien czas wspiera rodzinę, aby
w przyszłości samodzielnie po-
trafiła pokonywać trudności ży-
ciowe, zwłaszcza dotyczące
opieki i wychowania dzieci.

W czasie wspólnych działań z człon-
kami rodziny: 
-pomaga odnaleźć to, co w Was dobre,
co potraficie i kto oraz gdzie może
Wam pomóc,
-doradza jak pielęgnować niemowlę,
opiekować się i wychowywać dzieci,
żeby były szczęśliwe i słuchały pole-
ceń rodziców, 
-pomaga w codziennej organizacji
dnia rodziny, znajdowania sposobów
spędzania wspólnego czasu  rodziny,
-pokazuje  jak sprawnie wykonywać
obowiązki domowe, 
-doradza jak zarządzać pieniędzmi,
-informuje jak działają urzędy, pla-
cówki wsparcia rodziny i dziecka, 
-wyjaśnia jak wypełniać dokumenta-
cję oraz realizować sprawy urzędowe, 
-wspiera w kontaktach z pracowni-

kami szkoły, przedszkola, sądu, po-
radni, przychodni, policji, urzędów i
innych instytucji, 
-pomaga podnieść kwalifikacje zawo-
dowe i znaleźć pracę, 
-chroni dzieci przed niebezpiecznymi
zachowaniami dorosłych.

Asystent rodziny spotyka się
z rodziną w ich domu, czasami towa-
rzyszy im również  w drodze do insty-
tucji. Prowadzi dokumentację,
doradza oraz pisze sprawozdania z
wykonanych działań. Współpracuje z
różnymi instutucjami działającymi dla
dobra całej rodziny. Jednak najważ-
niejszym zadaniem asystenta rodziny
jest dbanie o to, żeby dzieci czuły się
dobrze i bezpiecznie w rodzinnym
domu.

N.K.

Kim jest asystent rodziny i co robi?
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„Wesoła wiosna”

Ziemia już w zieleń owinięta
Spowita śmiejącym słońcem

Nikt zimy nie pamięta
Nadchodzą dni gorące

Płatki śniegu w ostatnim locie
Nieraz szaro i wietrzenie

Tafelki lodu skrzą się na błocie
To nie będzie trwać wiecznie

Wiosna już zadba o piękno
Podniesie główki kwiatów do góry

Aż tęczą kolorów pękną
Z nieba przepędzi szare chmury

Wiosna dla zimy jest bezlitosna
Czyści po zimie wszystkie śmieci

Chce mieć czysto na świecie wiosna
Bo wszystko widać gdy słońce świeci

Chce chodzić z kwiatów wianku
Zaglądać w okna słońcem
Każdego dnia o poranku

Z melodią o wiośnie mówiącej.
RyWal

„Nowe twarze w Zarządzie Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi”

Po zebraniu sprawozdaw-
czo- wyborczym, które odbyło się w
październiku ubiegłego roku do za-
rządu weszły dwie panie „Nowe w
Zarządzie”. Odeszli zaś dwaj pano-
wie. W zarządzie związku będą teraz
same panie. Inaczej mówiąc panie
przejęły ster zawiązku w swoje ręce.
Ten prężny związek radził sobie nie-
źle, choć kryzys panujący we wszyst-
kich dziedzinach życia odbijał się
również na nim. Panie podjęły więc
trudne zadanie podtrzymywania prac i
działań związku przynajmniej w tej
samej kondycji co w poprzednim

okresie. Za sobą mają udział w WOŚP
i zbiórce pieniędzy na jej konto. Za
sprzedaż wspaniałych pączków
zebrano 260 złotych. Może to mało,
ale dla emerytek bardzo dużo. Na-
stępna impreza to Dzień Kobiet-
święto wewnętrzne w związku. Była
kuchnia Polska i wspaniałe jej smaki.
Było wesoło  i sympatycznie.

Trzymajmy więc za kobiecy Zarząd
ZERiI kciuki, aby związek rósł w siłę
i wiodło mu się jak najlepiej.

RyWal

GKS Spójnia Mała Wieś 
-wiosenne rozgrywki

Meczem z Iskrą Kozłowo
piłkarze GKS Spójnia Mała Wieś
rozpoczęli wiosenną rundę rewan-
żową A klasy okręgu płockiego.
Nie było to porywające widowisko,
nerwowość w poczynaniach obu dru-
żyn była bardzo widoczna. Było sporo
sytuacji „podbramkowych” zarówno z
jednej, jak i drugiej strony. Mecz za-
kończył się remisem 3:3. Kolejny
mecz Spójnia rozegrała z drużyną
Orkan Lelice, która zajmowała ostat-
nie miejsce w tabeli po rundzie jesien-

nej. Zwycięstwo było więc przewidy-
walne i mecz zakończył się wynikiem
9:1. Następny mecz został rozegrany
na wyjeździe. Przeciwnikiem naszych
zawodników była drużyna Sparta Mo-
chowo. Zwycięstwo tym razem świę-
towali gospodarze z wynikiem 4:3.
1 maja, także na wyjeździe, przeciw-
nikiem Spójni był zespół Start Pro-
boszczewice, który okazał się lepszy
wygrywając 4:0. 5 maja miał się
odbyć mecz z drużyną Relax Mi-
szewo. Niestety, przeciwnik nie dotarł 

na umówione spotkanie i tym samym
nasza drużyna zdobyła 3 punkty wal-
kowerem...
Powyższa informacja to juz histo-
ria-nasza “Spójnia” jest już w lidze
okręgowej.  gratulujemy piłkarzom
i działaczom GKS “Spójnia”, a w
szczególności Piotrowi Kozickiemu
i Rafałowi Dutkiewiczowi. 

P.F.

na zdj.Seniorki z Związku Emerytów i Rencistów w Małej Wsi, zdj.z arch.własnego UG
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Małej Wsi,   zaprasza do współpracy w
zakresie niżej wymienionych usług:

- asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych
- usługi koparko – ładowarką
-budowa przyłączy wodociagowo-kanalizacyjnych
- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni, koszenie trawników

CZERWIEC 2013

Utrzymanie czystości na terenie
Gminy Mała Wieś

Prace polegały przede wszystkim na: usu-
waniu wyrzucanych przez mieszkańców
oraz osoby przyjezdne odpadów komunal-
nych w pasach przy drogowych dróg na te-
renie naszej gminy.
W tym miejscu apelujemy do mieszkańców
o gromadzenie odpadów komunalnych w
stosownych pojemnikach oraz dbanie o
czystość naszej gminy. 
Z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy szereg
prac z zakresu utrzymania i pielęgnacji zie-
leni na terenie naszej gminy. Znalazły się
wśród m. in. utrzymanie zieleni na skwe-
rach, w parku w Małej Wsi, wycinka za-
krzewień w pasach drogowych dróg
gminnych.

Informujemy mieszkańców naszej gminy
iż ZGKiM Sp.z o.o. w Małej Wsi bądący
100% własnością Gminy Mała Wieś po-
większył tabor asenizacyjny poprzez zakup
ciągnika rolniczego John Deere oraz wozu
asenizacyjnego o pojemności 7 000 litrów,
ponadto przypominamy o posiadanym
przez nas wozie asenizacyjnym o pojem-
ności 2500 litrów. Zapraszamy mieszkań-
ców naszej gminy, do korzystania z
naszych usług polegających na opróżnia-
niu zbiorników bezodpływowych, trans-
porcie i unieszkodliwianiu nieczystości
ciekłych. 

ZGKiM Sp. z o.o. w Małej Wsi brał
czynny udział w przygotowaniach te-
renu przynależnego do Szkoły Pod-
stawowej w Podgórzu do XV
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej Podgórze 2013, wykony-
wano prace porządkowe, wycinkę
zakrzewień, niwelacje terenu, mon-
taż masztu.

M.W.
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W dzisiejszym artykule
pragnę zapoznać  czytelników  z
podstawowymi zasadami funkcjo-
nowania podstawowej opieki zdro-
wotnej.
Reforma opieki zdrowotnej w Polsce,
w tym podstawowej opieki zdrowotnej
rozpoczęła się w 1991 roku. Wprowa-
dzone zmiany umożliwiły realizację
świadczeń podmiotom publicznym,
czyli  samodzielnym publicznym  za-
kładom opieki zdrowotnej i niepub-
licznym zakładom opieki zdrowotnej
utworzonych przez spółki akcyjne, cy-
wilne oraz osobom fizycznym, pry-
watnie praktykującym lekarzom lub
pielęgniarkom. Zakłady opieki zdro-
wotnej rozróżniał organ założycielski.
W chwili obecnej zakłady opieki zdro-
wotnej to podmioty lecznicze będące
lub nie będące przedsiębiorstwem.
Świadczenia zdrowotne mogły być
kontraktowane czyli kupowane. Płat-
nikiem były Kasy Chorych a teraz Na-
rodowy Fundusz Zdrowia.
Podstawowa opieka zdrowotna zdefi-
niowana została jako ,, świadczenia
zdrowotne profilaktyczne, diagno-
styczne, lecznicze, rehabilitacyjne
oraz pielęgnacyjne z zakresu medy-
cyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii,
udzielane w ramach ambulatoryjnej
opieki zdrowotnej”. Świadczenia
zdrowotne to działania służące  profi-
laktyce, zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia w
ramach podstawowej opieki zdrowot-
nej, których udzielają lekarze, pielęg-
niarki, położne poz. Każda z tych osób
musi posiadać  ściśle określone kwa-
lifikacje. Ustawa o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środ-
ków publicznych określa iż, lekarzem
poz może być lekarz posiadający spe-
cjalizację w dziedzinie medycyny
ogólnej, chorób wewnętrznych lub pe-
diatrii  lub specjalista medycyny ro-

dzinnej. Pielęgniarka poz, natomiast
powinna ukończyć szkolenie specja-
listyczne lub kwalifikacyjne w dzie-
dzinie pielęgniarstwa rodzinnego,
pediatrycznego, środowiskowego,
przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych, opieki długoterminowej lub w
środowisku nauczania i wychowania,
pielęgniarstwa zachowawczego, pro-
mocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
Położna poz – to położna, która ukoń-
czyła szkolenie specjalizacyjne lub
kwalifikacyjne w dziedzinie pielęg-
niarstwa rodzinnego, środowisko-
wego, środowiskowo- rodzinnego,
promocji zdrowia i edukacji zdrowot-
nej. Kwalifikacje personelu są jednym
z czynników branych pod uwagę przy
kontraktowaniu świadczeń w poz. W
tym miejscu zaznaczę, iż szkolenie
specjalistyczne trwa 2 lata. Wszystkie
pielęgniarki  pracujące w Małej Wsi
ukończyły kurs kwalifikacyjny z pie-
lęgniarstwa rodzinnego trwający 6
miesięcy. Czas trwania specjalizacji
lekarzy rodzinnych w zależności od
posiadanego stopnia specjalizacji z
medycyny ogólnej trwa,, nie krócej niż
4 lata”. Liczba miejsc na specjalizację
lekarską jest ściśle określona przez
Ministra Zdrowia i nie pokrywa zapo-
trzebowania. Obecnie na rynku pracy
występuje deficyt zarówno lekarzy jak
i pielęgniarek. A średnia wieku perso-
nelu medycznego w Polsce wynosi ok.
49 lat. A w Małej Wsi- 51 lat. Jest to
mało optymistyczna perspektywa. Nie
odbiega jednocześnie od ogólnych
prognoz demograficznych.
W ramach podstawowej opieki zdro-
wotnej kontraktowane są świadczenia
lekarza, pielęgniarki, położnej poz
oraz pielęgniarki w środowisku nau-
czania i wychowania. Podstawą do
udzielania wyżej wymienionych
świadczeń jest zawarcie umowy z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia. Aby
podpisać umowę z NFZ świadczenio-

dawcy muszą uczestniczyć w ogłoszo-
nym postępowaniu konkursowym,
wypełnić szereg warunków. Przede
wszystkim spełniać określone warunki
lokalowe sprecyzowane w rozporzą-
dzeniu ministra zdrowia, posiadać
sprzęt i aparaturę adekwatną do za-
kresu udzielanych świadczeń, przed-
stawić liczbę personelu z
odpowiednimi kwalifikacjami, posia-
dać szereg umów z podwykonawcami.
Wszystkie te czynniki wpływają teo-
retycznie na wysokość kontraktu. W
praktyce od kilku lat stawka kawita-
cyjna na jednego pacjenta nie uległa
zmianie. Wzrosły natomiast wymaga-
nia i koszty utrzymania placówki.
Umowa kontraktowa na określone
świadczenie może być zawarta z jed-
nym świadczeniodawcą czyli  przy-
chodnią.
Pozostałe świadczenia z zakresu neu-
rologii, okulistyki, kardiologii, laryn-
gologii, ginekologii, chirurgii,
onkologii, reumatologii, endokrynolo-
gii, gastrologii, opieki hospicyjnej,
długoterminowej, rehabilitacji itp.
udzielane i kontraktowane są w ra-
mach świadczeń specjalistycznych.
Stanowią odrębną część świadczeń
zdrowotnych, kontraktowanych od-
dzielnie. Do większości tych specjalis-
tów wymagane jest skierowanie od
lekarza poz. W chwili obecnej nie ma
prawnej  możliwości udzielania tych
świadczeń w ramach poz. Zdarzają się
przypadki, iż podmiot leczniczy za-
trudnia lekarzy określonych specjalno-
ści. Jednak w wielu przypadkach
realizują oni świadczenia gwaranto-
wane poz lub udzielają świadczeń spe-
cjalistycznych odpłatnie.
Oczekiwanie więc i głoszenie tezy o
wprowadzeniu usług specjalistycz-
nych do podstawowej opieki zdrowot-
nej jest błędne.

B.K

Zdrowie w pigułce

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi
ul. M. Kolbego 13
09-460 Mała Wieś
tel. (24) 231-40-37 
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W dniach 8-9 kwietnia ucznio-
wie naszego Gimnazjum i SLO wybrali
się na wycieczkę do Oświęcimia   i Kra-
kowa. Głównym celem był udział w
Marszu Żywych.  Znaleźliśmy się wśród
11 tysięcy osób rożnych narodowości  ze-
branych przed bramą  z napisem „Arbeit
macht frei’’. Stąd wyruszyliśmy w stronę
Brzezinki. Trasę zwaną  drogą śmierci
przeszliśmy, aby uczcić pamięć wszyst-
kich pomordowanych, oddać cześć ofia-
rom nazizmu.
Pierwszego dnia wycieczki odwiedzi-
liśmy Wadowice,  gdzie zobaczyliśmy z
zewnątrz Dom Papieski i zwiedziliśmy
kościół. 
Drugiego dnia byliśmy na krakowskim
Kazimierzu. Przewodniczka oprowadziła
nas po starym żydowskim cmentarzu.
Zwiedziliśmy synagogę Remuh.  Pozna-
liśmy obyczaje i tradycje żydowskie.
Udało nam się  też zobaczyć kościół na
Skałce. Na koniec  znaleźliśmy się  w Su-
kiennicach,  gdzie znajduje się wejście do
podziemi. Tu w archeologicznych  war-
stwach zostało zapisane 1000 lat historii
miasta.
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Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym 
im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

09 - 460 Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 17
tel.  (24) 231- 41- 01, fax (24) 231- 41 - 01,  gimmw@op.pl

zdj. z arch. własnego Gimnasion

zdj. z arch. własnego Gimnasion

Marsz Żywych

Dzień Pamięci o Holokauście
Dzień Pamięci o Holokauście i zbrod-
niach przeciwko ludzkości obchodzony
jest 19 kwietnia - w rocznicę wybuchu
powstania w getcie warszawskim. Nasza
szkoła uczciła to święto dzień wcześniej -
18 kwietnia.
Zaprosiliśmy przedstawicieli Stowarzy-
szenia „Dzieci Holokaustu” – panią Annę
Drabik i pana Tomasza Prota, którzy opo-
wiedzieli o swoich doświadczeniach wo-
jennych związanych z Holokaustem.
Naszym gościem był też dyrektor Mu-
zeum Wisły w Wyszogrodzie, który
przedstawił krótką historię obecności
Żydów na terenach dawnej ziemi wyszo-
grodzkiej.

Uroczystość rozpoczęła Martyna
Gołębiowska utworem „Szalom” zagra-
nym na trąbce. Pięknie śpiewała nasza so-
listka Sandra Kijoch .
Piosenka „Miasteczko Bełz po wojnie” w
jej wykonaniu była bardzo wzruszająca.
Na zakończenie wystąpiła grupa taneczna
z układem choreograficznym do utworu
„Austeria”. To był jeden z niewielu rados-
nych akcentów  w czasie poważnej uro-
czystości.

Wszyscy obecni zostali zaproszeni do
obejrzenia wystawy i degustacji potraw
kuchni żydowskiej. Na koniec goście wpi-
sali się do szkolnej kroniki.
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Społeczne
Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi

SLO w STAROSTWIE
POWIATOWYM  W

PŁOCKU
Dnia 4 kwietnia 2013 r.

uczniowie klasy I i II Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego w
Małej Wsi udali się z wizytą do Sta-
rostwa Powiatowego w Płocku.
Celem wycieczki było pozyskanie
wiedzy o pracy urzędu i jego wydzia-
łach. Choć znajdowaliśmy się w po-
ważnej placówce rządowej, na miejscu

przywitano nas niezmiernie przyjaź-
nie. Przez całą wizytę mogliśmy czuć
się jak radni, zasiadając na ich miejs-
cach w Sali obrad. Możliwość do-
świadczenia tego zaszczytu nie była
jednak  istotą sprawy: nam przyszłym
lub już pełnoprawnym obywatelom
zostały wyjaśnione działania administ-
racyjne. Poznanie każdego z działań
możliwe było dzięki obecności kom-
petentnych osób – pracowników
urzędu, dla których przebywanie w
tym miejscu jest codziennością. Zapo-

znaliśmy się między innymi z wydzia-
łem komunikacji, edukacji, kultury i
spraw społecznych. Od rzecznika
praw konsumenta dowiedzieliśmy się
jak walczyć o swoje prawa i jak je
chronić.
Oprócz wyniesienia paczek z materia-
łami edukacyjnymi, otrzymaliśmy
również wiedzę i opinię doświadczo-
nych ludzi. 
Dzięki temu kolejne wizyty będą przy-
woływać miłe wspomnienia.

Adrianna Jasińska, 
uczennica klasy I SLO STO w Małej Wsi.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi-SLO
tel: (0-24) 23 - 14 - 011
slomalawies@wp.pl
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„MARSZ ŻYWYCH”
08 kwietnia 2013 roku w

Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu uli-
cami Oświęcimia przeszedł 23
Marsz Żywych. Z byłego obozu
Auschwite do Miejsca Pamięci
Auschwitz- Birkenau przeszło kilka-
naście tysięcy osób. Wśród tego
tłumu trzykilometrową drogą drogę
śmierci pokonała grupa młodzieży z
Gimnazjum i SLO w Małej Wsi. Ja
również mogłam uczestniczyć w tym
ważnym wydarzeniu.
Zanim weszliśmy na teren obozu Pan
W. Żmuda wraz Panem. A. Jeznachem
przeprowadzili krótką lekcje historii,
opowiadając o życiu w obozie i o tym
jak powstała sama idea ,, Marszu Ży-
wych’’. Czekając na rozpoczęcie uro-
czystości zwiedziliśmy baraki, w
których przebywali więźniowie- dziś
ciężko wyobrazić sobie cierpienie
osób tam przebywających.

Wreszcie, po dwóch godzinach ocze-
kiwania, dostaliśmy sygnał, by usta-
wić się w wyznaczonym miejscu. Po
powolnym i bardzo męczącym marszu
dotarliśmy do celu podróży. Część
uczestników wycieczki zwiedziło
Auschwitz-Birkenau, reszta uczniów
udała się do autokaru. Po „Marszu”
pojechaliśmy do Zakonu  Pallotynów.

Zostawiliśmy bagaże, chwilę odpoczę-
liśmy i wycieczki ciąg dalszy. Uda-
liśmy się  do Wadowic, aby zobaczyć
miejsca związane z Janem Pawłem II.
Byliśmy tam około godziny 20.00, a
więc nie udało się nam spróbować
słynnych kremówek.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Kra-
ków. Zobaczyliśmy
cmentarz Żydowski -
jeden z najstarszych
w Polsce. Dowie-
dzieliśmy się między
innymi dlaczego
Żydzi pojawili się w
naszym kraju. Po
obiedzie w restaura-
cji ,, Ariel’’ udaliśmy
się na rynek w Kra-
kowie.  W podziem-
nym muzeum
znajdującym się pod
płytą rynku, pozna-
liśmy historię tego
pięknego miasta. Za-
częło się od zwykłej,
drewnianej wioski,
która spłonęła. Po od-
budowie zaczęła się
rozrastać, aż w końcu
przyjęła formę znaną
nam. 

Dowiedzieliśmy się, że na rynku stały
stragany, na których sprzedawano
wszystko czego potrzebowano. Zmę-
czeni, lecz zadowoleni i bogatsi o cie-
kawsze wspomnienia wróciliśmy do
autokaru. Po długiej drodze powrotnej
w końcu dotarliśmy do domów.

Milena Zyznowska, 
klasa I SLO STO w Małej Wsi.


