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Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Mała Wieś
Miejscowość

Meble i inne odpady
Wielo-gabarytowe

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyte
opony

Mała Wieś

02.12.2013

02.12.2013

02.12.2013

04.12.2013

04.12.2013

04.12.2013

Lasocin, Dzierżanowo, Główczyn,
Liwin, Rąkcice, Murkowo

Kiełtyki, Ściborowo, Perki, Stare
Święcice, Nowe Święcice,
Nakwasin
Borzeń, Wilkanowo, Orszymowo
Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo
Niździn, Nowe Gałki, Stare Gałki,
Brody Małe, Węgrzynowo
Chylin, Zakrzewo, Kupise

Brody Duże, Podgórze Parcele,
Podgórze, Przykory

03.12.2013

03.12.2013

03.12.2013

06.12.2013

06.12.2013

06.12.2013

11.12.2013

11.12.2013

11.12.2013

10.12.2013
16.12.2013

10.12.2013
16.12.2013

10.12.2013
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Odsłonięcie Pomnika Żołnierzy Wyklętych
w Starych Gałkach

7

września 2013 r. w miejscowości Stare Gałki odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika
pamięci aresztowanych i wymordowanych “Żołnierzy Wyklętych”. W uroczystościach uczestniczyli senator RP
Marek Martynowski, poseł na Sejm
RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki
Michał Boszko, Wójt Gminy Mała
Wieś Andrzej Barciński, rodzina Zygfryda Kulińskiego–jednego z siedmioosobowej
grupy
„Wyklętych”,
Burmistrzowie, Wójtowie ościennych
Gmin, przedstawiciel burmistrza
miasta Płońska, Radni oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy gminy Mała
Wieś.
Pomnik w Starych Gałkach
powstał, by uczcić pamięć oddziału
Wiktora Stryjewskiego pseudonim
„Cacko”, który 8 lutego 1949 r. został
otoczony przez ponad 300 osobowy
oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrzneg, Milicji Obywatelskiej i
ORMO. Trójka “Żołnierzy Wyklętych” zginęła podczas wymiany ognia,
pozostali traﬁli do ubeckich więzień.
Po uroczystej Mszy Świętej Polowej,
którą odprawił ks. kan. Tomasz Mazurowski – proboszcz paraﬁi Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie,
nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego ostatniej bitwie
oddziału Narodowego Zjednoczenia

zdj. z archiw.własnego UG

zdj. z archiw.własnego UG

Wojskowego dowodzonego przez
Wiktora Stryjewskiego ps. „Cacko”, 8
lutego 1949r.
Żołnierze wyklęci, zapomnieni dla
nich wojna nie skończyła się 1945
roku. Zamiast nagród i zaszczytów
czekała ich poniewierka, głód i wykluczenie poza nawias państwa, na które
się nie godzili. Przyszło im pędzić
"Wilczy żywot" jak Major "Łupaszka"
- dowódca 5 Brygady Wileńskiej Armii
Krajowej. "Zapora", który na ofertę
proponowanej amnestii powiedział
„Amnestia jest dla złodziei a my jesteśmy Wojsko Polskie” i tysiące bez-

imiennych żołnierzy na Józeﬁe Franczaku pseudonim "Laluś" kończąc"
Wołają o pamięć, pamięć która tak
trudno przedziera się do przestrzeni
publicznej.
Samorząd powiatu płockiego wtedy,
kiedy byłem jeszcze Starostą ufundował tablicę poświęconą żołnierzom
wyklętym Mazowsza. Dzisiejsza uroczystość to kolejny etap w sztafecie pamięci o tych bohaterach. Cześć im i
chwała..! – mówił podczas uroczystości w Starych Gałkach Poseł na Sejm
RP Pan Piotr Zgorzelski.
E.G

str. 3

N

XV Dni Gminy Mała Wieś

asze tegoroczne Święto
Gminne miało trojakie znaczenie. XV Dni Gminy Mała
Wieś połączone były z Płockimi Dożynkami Powiatowymi oraz Piknikiem Zbożowym Krajowej Rady Izb
Rolniczych.
Gospodarzami uroczystości byli Starosta Płocki Michał Boszko , Wójt
Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński
oraz Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz
W uroczystościach wzięli udział m.in.
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Olgierd Dziekoński,
Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski,
Posłanka na Sejm RP Julia Pitera, Posłanka na Sejm RP Elżbieta Gapińska,
Senator RP Marek Martynowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik, Wicestarosta Płocki Jan
Ciastek, Prezes Krajowej Rady Izb
Rolniczych Wiktor Szmulewicz, Dyrektor płockiej Delegatury Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Michał Twardy, Kierownik
Delegatury
Placówki
Zamiejscowej w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Radosław Lewandowski,
Radni Rady Powiatu Płockiego, Radni
Gminy Mała Wieś, Burmistrzowie i
Wójtowie Gmin, Sołtysi, Rolnicy, a
także licznie zgromadzeni mieszkańcy
Gminy Mała Wieś i Powiatu Płockiego.
Listy z gratulacjami i specjalnymi życzeniami dla rolników Ziemi Płockiej

zdj.z archiwum własnego UG

zdj. z archiwum własnego UG

nadesłali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba, Poseł
na Sejm RP-były Wicepremier Waldemar Pawlak, Poseł na Sejm RP Maciej
Małecki, Wojewoda Mazowiecki
Jacek Kozłowski.
Msza Święta odbyła się w Kościele
Paraﬁalnym Św. Maksymiliana Kolbe
w Małej Wsi. Po uroczystej Mszy
Świętej i poświęceniu wieńców symbolizujących pomyślne zebranie plonów, ruszył korowód dożynkowy
ulicami Małej Wsi na plac przed
Szkołą Podstawową, gdzie rozpoczęła
się część oﬁcjalna uroczystości. Korowód prowadzili Czwarty Pułk Strzelców Konnych, trzy piękne bryczki z
końmi Państwa Jachimiak, Kopońskich i Piątkowskich oraz Orkiestra
Dęta ze Starej Białej pod przewodnictwem Pana Grzegorza Dębskiego. Ob-
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rzęd dożynkowy wykonał Zespół
Pieśni i Tańca „Masovia”, natomiast
dożynkowy chleb władzom gminy i
powiatu przekazali Starostowie Dożynek Teresa Domańska i Andrzej Pielat,
rolnicy z Gminy Mała Wieś.
Atrakcji podczas sobotnich i niedzielnych uroczystości nie brakowało. W
niedzielę czekały na nas zarówno suto
zastawione regionalne stoły z pysznymi potrawami zbożowymi, przygotowanymi przez mieszkanki Gminy
Mała Wieś, jak również nagrody sﬁnansowane ze środków Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów
Zbożowych, które można było wygrać
biorąc udział w konkursach na temat
znajomości zbóż. Rozdano również tysiące gadżetów promujących tegoroczny Piknik zbożowy KRIR.
Hostessy częstowały gości pamiątkowymi chlebkami dożynkowymi oraz
dorodnymi jabłkami i gruszkami z małowieskich sadów. Występowały
świetne zespoły muzyczne, m.in. Gabi
Gold, Masters, LOKA, Raggafaya, Ex
Bolo, Mazaki, Kolory, Andre.
W sobotę koncert zespołu MASTERS
przyciągnął ponad 2 tysiące widzów, a
wokalista Zespołu LOKA na kolanach
śpiewał przed Naszą I Miss Polski na
wózku inwalidzkim Olgą Fijałkowską.
Sobotnia zabawa taneczna z zespołem
ANDRE trwała do 2.00 w nocy, a w
niedziele tradycyjnie nasze dożynkowe pląsy zakończył o 24.00 zespół
Ex Bolo.
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Jak co roku w sobotę mieli
szanse spotkać się wszyscy pasjonaci,
fanatycy i posiadacze motocykli, aczkolwiek trudno teraz powiedzieć czy
większe zainteresowanie zlotu było
wśród samych motocyklistów czy
może raczej wśród gości, którzy w
bardzo licznym gronie z niecierpliwością czekali na wjazd motocyklistów i
samochodów zabytkowych na plac
przed szkołą. W naszym zlocie uczestniczyło ok. 150 pojazdów- z roku na
rok jest Was coraz więcej, aż miło pomyśleć co się będzie działo za rok.

Pamiętajmy jednak, że tradycyjnie tegoroczne Dni Gminy rozpo- zdj. z archiw.własnego UG
częła sesja historyczna, która wraz z
wystawą nosiła tytuł "Historia PRLu".
Zwycięscy konkursów:
Licznie przybyła publiczność miała
Konkurs
fotograﬁczny:
możliwość obejrzenia przedpremiero„Tam gdzie Rośnie Zboże”
wej projekcji ﬁlmu "Historia Roja",
pierwszego ﬁlmu fabularnego o żołnierzach wyklętych. Twórcy, po
wstrzymaniu nagrań, prowadzą akcję
"Ratujemy Roja" zbierając środki na
dokończenie
realizacji
ﬁlmu.
Po otwarciu wystawy, przy wspólnej
herbatce wspominano uroki życia w
czasach PRLu.
I miejsce- TABLET
Grażyna Szyperek, Podgórze
II miejsce- WIEŻA
Wiktoria Sielczak, Nowe Gałki
III miejsce- NAWIGACJA-GPS
Marek Wieczorek, Mała Wieś
Konkurs rysunkowy:
” Od ziarna do chleba”

zdj. z archiw.własnego UG

Podczas niedzielnego Pikniku
zbożowego zostały rozstrzygnięte
wcześniej ogłoszone konkursy: kulinarny, fotograﬁczny i rysunkowy. Nagrody wręczyli Wójt Gminy Mała
Wieś Andrzej Barciński oraz Prezes
KRIR Wiktor Szmulewicz.
Zaskoczenia na twarzach zwycięzców
nie dało się ukryć.

I miejsce- TABLET
Emilia Cios-Zakrzewo KościelneII miejsce-WIEŻA
Klaudia Czerniejewska, Mała Wieś
III miejsce- APARAT CYFROWY
Mateusz Kurpiewski, Stare Święcice

Konkurs kulinarny:
„Najlepsza potrawa zbożowa”

I miejsce- MIKROFALÓWKA
Teresa Cieślak, Lasocin
II miejsce- ODKURZACZ
Kokosińska Katarzyna- Mała Wieś
III miejsce
TIM Jeznach-Niździn
Suszarka do grzybów
Wanda Dębska, Sebastian Kupisiak,
Julia Kupisiak- Mała Wieś
Krajalnica
Anna Kurpiewska-Stare Święcice
Maszynka do mięsa

Każdy uczestnik konkursów otrzymał
drobny upominek za pomysł i chęć
uczestnictwa.
Wszystkie zdjęcia biorące udział w
konkursie fotograﬁcznym są dostępne
na stronie internetowej urzędu
www.malawies.eu w zakładce „Galeria Zdjęć”
E.G.
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Szlachetna Paczka w Małej Wsi

S

zdj. z archiw.własnego UG

ZLACHETNA PACZKA to
ogólnopolski projekt pomocy
rodzinom żyjącym w trudnej
sytuacji materialnej. Co roku angażuje
w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.
Wolontariusze, czyli Super W szukają
rodzin w potrzebie, następnie spotykają się z nimi, diagnozują ich sytuację, poznają konkretne potrzeby i
podejmują decyzję o włączeniu do
projektu.

Darczyńcy przygotowują konkretną
pomoc dla konkretnej rodziny.
Dobroczyńcy, angażując się ﬁnansowo, dają swoją energię dobroci,
dzięki której system SZLACHETNEJ
PACZKI może skutecznie działać.
Rodziny w potrzebie oprócz konkretnej pomocy otrzymują nadzieję na lepsze jutro i impuls do zmiany.
Przedstawicielem SZLACHETNEJ
PACZKI na terenie miejscowości jest
LIDER. To osoba, która przeszkolona
i wspierana przez Stowarzyszenie
WIOSNA organizuje projekt w swojej
miejscowości. Do jego zadań należy

m.in. rekrutacja i zarządzanie zespołem wolontariuszy, pozyskanie adresów potrzebujących rodzin, nadzór
nad spotkaniami wolontariuszy z rodzinami, a także organizacja zaplecza
logistycznego projektu.
Mała Wies także przyłączyła sie do
tego szlachetnego celu. Mamy już
Lidera i grupę SuperW, który pełni nadziei i pozytywnej energi całym soba
angażują się w ten projekt. Słyszałam
jednak równiez ich obawy, marwią się
jak na ich wizyty zareagują rodziny,
czy aby napewno odbiorą odpowiednio ich szrzere intencje i chęć bezinteresownej pomocy.
Mają również
obawy czy uda się znależć ludzi
szczerego serca którzy pomogą zrobić
paczki dla najbardziej potrzebujących
rodzin i tym samym pomogą im sprawic że pokaże się uśmiech na twarzach dzieci odbierając zabawkę czy
kurtkę na zimę.
Wolontariusze ze Szlachetnej Paczki
w Małej Wsi przeszli pierwszy etap szkolenie dla SuperW.
Wiedzą już czym jest mądra pomoc, w
jaki sposób włączyć rodzinę do projektu oraz jak się zachować podczas
spotkania Wolontariusz - Rodzina.
E.G.

DOPOSAŻENIE GIMNAZJUM
W POMOCE MULTIMEDIALNE

zdj. z archiw.własnego UG

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej
Wsi wzbogaciło się o kolejne pomoce
multimedialne
.
Doposażono 2 sale lekcyjne w tablice
interaktywne wraz z projektorami i

głośnikami oraz laptopami dla nauczycieli a także 2 sale lekcyjne w ekrany
elektryczne , projektory z uchwytami,
głośniki i laptopy dla nauczycieli .
Szkoła otrzymała także 2 laptopy ,
wizualizer
i
ekran
elektryczny
.
Koszt zakupu
pomocy multimedialnych wyniósł ogółem 39
999,00 złotych .
Środki w całości pochodziły
z
budżetu zdj. z archiw.własnego UG

Gminy Mała Wieś . Instalacja pomocy
multimedialnych oraz szkolenia dla
pedagogów realizowane były w okresie wakacji .
J.N.
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Sportowa Jesień
w Podgórzu

OWIATOWE SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
PODGÓRZE 08.10.2013r.

zdj. z archiw.własnego UG

W kalendarzu imprez sportowych
Szkoły Podstawowej w Podgórzu już
od dawna zapisały się na stałe coroczne „leśne zawody” biegających
młodych sportowców. Październik i

U
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listopad bowiem to miesiące, w przeprowadzane są imprezy sportowe
przyciągające coraz więcej uczestników.
Sportową jesień w Podgórzu rozpo- dzicielski przy Szkole Podstawowej w
częły eliminacje w sztafetowych bie- Podgórzu, Posterunek Policji w Wygach przełajowych w kategoriach szogrodzie.
dziewczęta i chłopcy szkół podstawo- Opiekę sędziowską sprawowali sęwych, a następnie szkół gimnazjal- dziowie zawodowi pod kierunkiem
nych. w zawodach wzieło udział prawi sędziego głównego Macieja Dobrzepół tysiąca dzieci i młodzierzy z terenu niaka.
powiatu płockiego.
I.S.
Organizatorami tego
wspaniałego biegu było:
Starostwo Powiatowe w
Płocku, Płocki Szkolny
Związek Sportowy oraz
Szkoła Podstawowa w
Podgórzu.
Swoim
wsparciem służyli również: Urząd Gminy
Mała Wieś, Ochotnicze
Straże Pożarne z Zakrzewa i Małej Wsi,
Ośrodek Zdrowia w
Małej Wsi, Komitet Ro- zdj. z archiw.własnego UG

Zostań Partnerem Programu
„Gminna Karta Seniora"

rząd Gminy w Małej Wsi
poszukuje partnerów chętnych do wzięcia udziału w
Programie „Gminna Karta Seniora”.
Program skierowany ma być do osób
powyżej 65 roku życia mieszkających
na terenie Gminy Mała Wieś. Seniorzy
będą mogli korzystać z ulg, zniżek,
promocji i ofert, które są przygotowane dla nich przez instytucje oraz
ﬁrmy. Każdy mieszkaniec Gminy
Mała Wieś, który ukończył 65 lat, będzie mógł korzystać z przygotowanych ofert, poprzez okazanie Karty
Seniora, w punktach wskazanych
przez organizatora.
Jeżeli Twoja ﬁrma posiada ofertę skierowaną do Seniorów,jeżeli może zaoferować
rabaty,
zniżki
na
usługi/produkty, darmowe wejścia lub

inne promocje,jeżeli chcesz stworzyć
wizerunek
ﬁrmy przyjaznej
Seniorom - zgłoś
się do nas!
Warunkiem przystąpienia do programu
jest
wyrażenie
woli
współpracy
na
rzecz seniorów i
przedstawienie oferty z atrakcyjnymi
dla seniorów zniżkami i promocjami.
W zamian za udzielenie rabatów oferujemy bezpłatną promocję w środowiskach senioralnych, na stronach
internetowych oraz materiałach promocyjnych wydawanych przez Urząd
Gminy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Małej
Wsi ul. Jana Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś pok. Nr 4 lub
pod nr tel. 24/269-79-68 ,
e-mail: ewidencja@malawies.pl
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Czyli co się dzieje w Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi?

N

zdj. z archiw.własnego UG

a dużą uwagę zasługuje uroczyste śniadanie w ZERiI z
okazji Dnia Matki. Imprezę
zafundowali dwaj sponsorzy - Pan
Wójt Andrzej Barciński oraz pomysłodawca całej akcji „Mama” Pan Waldemar Rypiński. Podczas uroczystego
śniadania odczytane zostały dwa wiersze „Czaromne słowo Mama” oraz
„Mama”. Chór młodzieży z Gimnazjum w Małej Wsi pod batutą Pani
Anny Sadkowskiej i opieką Pani Dyrektor – Jadwigi Milewskiej odśpiewał
kilka utworów muzycznych o
„Mamie” umilając przy tym śniadanie
. Na uroczystość z okazji Dnia Matki
zaproszono również gości - Przewodniczącą Środowiskową z Wyszogrodu
Panią Teresę Kamińską oraz Panią
Annę Stanowską i Panią Agnieszkę
Socińską ze Stowarzyszenia Malwa w
Małej Wsi. Dziękujemy za przybycie
i myślimy, że to nie ostatnie wspólne
przeżywanie uroczystości.
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczył również w wycieczce rowerowej do Kościoła w
Orszymowie, której pomysłodawcą
był Pan Waldemar Rypiński. Wokół
Kościoła w Orszymowie znajdują się
rzeźbienia stacji Drogi Krzyżowej,
które są wspólną pracą Państwa Haliny i Henryka Nowackich - członków
ZERiI. Pan Henryk wykonał rzeźbienia, natomiast Pani nadała kolor rzeźbie. Zachęcamy do obejrzenia
przepięknie wykonanej Drogi Krzyżowej.
Rok 2013 to rok Żołnierzy Wyklętych.
Z racji tak wielkich wydarzeń w miejscowości Stare Gałki postawiono tab-

licę pamiątkową o likwidacji jednego
z ostatnich oddziałów Wiktora Stryjewskiego pseudonim „Cacko”. Pomysłodawcą upamiętnienia wydarzeń
z przed lat był Pan Marceli Szkopek –
członek ZERiI, który posiada wiele informacji na ten temat, gdyż w tamtych
latach niedaleko zamieszkiwał. Obok
tablicy stanął pomnik poświęcony
ostatniej bitwie oddziału Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego dowodzonego przez Wiktora Stryjewskiego.
Pamięć żołnierzom się należy, gdyż
walczyli aby Polska Polską była. Odsłonięcie pomnika odbyło się 7 września 2013r. w Starych Gałkach, podczas
których nie zabrakło także członków
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Małej Wsi. Uroczystości rozpoczęła Polowa Msza Święta, którą
odprawił ks. kan. Tomasz Mazurowski
– proboszcz paraﬁi Wniebowzięcia
NMP w Bodzanowie w asyście ks. Edwarda Kuzaka - proboszcza paraﬁi
św. Maksymiliana Kolbego w Małej
Wsi. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika, w którym
uczestniczyli senator Marek Martynowski, poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki Michał
Boszko, Wójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński, rodzina Zygfryda Kulińskiego– jednego z siedmioosobowej
grupy „Wyklętych”. Po odsłonięciu
pomnika Żołnierzy Wyklętych harcerze ze Szkoły Podstawowej w Małej
Wsi recytowali wiersze oraz odśpiewali kilka utworów patriotycznych.
Dziękujemy
wychowawcom
i
uczniom za ten patriotyczny czyn.
Dziękujemy również mieszkańcom
Starych Gałek za budowę pomnika i
przygotowanie poczęstunku dla
uczestników uroczystości.
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów uczestniczył również w XV
Dniach Gminy Mała Wieś połączonych z Piknikiem Zbożowym KRIR
oraz Dożynkami Powiatu Płockiego,
które odbyły się 8 września 2013r.
Członkowie związku przygotowali regionalny stół z pysznymi potrawami
zbożowymi. Ponadto związkowcy

mieli także wystawy swoich dzieł.
Malarstwo reprezentował Pan Zdzisław Wiśniewski, a plastykę pod tytułem „Dziwy z lasu” Pan Waldemar
Rypiński. Pan Zdzisław Wiśniewski
zaprezentował się także ze swym zespołem muzycznym „Kapela Brata
Zdzicha”, która grając i śpiewając
umilała czas zgromadzonym gościom.
Podczas uroczystości 8 września Pan
Marceli Szkopek został odznaczony
Brązowym Medalem „Zasłużony dla
Rolnictwa”, a Pan Waldemar Rypiński
brązowym medalem „Zasłużony dla
Sportu”. Zarówno Pan Marceli jak i
Pan Waldemar są członkami ZERiI w
Małej Wsi.
W czasie święta Gminy Mała Wieś
rozstrzygnięte zostały trzy konkursy
KRIR. W konkursie kulinarnym
udział wzięła Pani Teresa Cieślak –
członkini ZERiI w Małej Wsi - zajmując pierwsze miejsce.
Gratulujemy! Emeryci Górą!
Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Małej Wsi otrzymał pisemne podziękowanie od Pana Wójta
Andrzeja Barcińskiego za udział w
XV Dniach Gminy Mała Wieś.
Życzę Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów, aby zawsze tak licznie reprezentował Gminę Mała Wieś
na wszelkich uroczystościach.
„Aby Polska Polską była”
Gdy do nas strzelano
Gdy granice wkroczył wróg
Zażarcie broniąc kraju
Bo Honor, Ojczyzna i Bóg
Z tym hasłem
Na naszych ustach
Z orężem w ręku
Nikt w boju nie ustał

Ile istnień w ziemi leży
Ile krwi wsiąkło w ziemię
Żeby Polska Polską była
Aby żyło polskie plemię

Dziś inaczej się wojuje
Choć też trzeba bronić się
Aby władza nie kłamała
Nie robiła ludziom źle
RyWal
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ZGKiM Sp. z o.o. w Malej Wsi

N

W trzecim kwartale 2013 roku ZGKiM Sp. z o.o. w Małej Wsi
wykonał bardzo dużo zleceń,poniżej przedstawiamy część z nich:

iwelacja pobocza wraz z odtworzeniem rowu przy drodze Gminnej w
miejscowości Chylin.

W

ykonanie odwodnienia liniowego
odprowadzającego
wody
deszczowe z terenu parkingu przed
Szkołą Podstawową w Małej Wsi.

W

ykonanie remontu przepustu pod
drogą gminną w miejscowości
Dzierżanowo.

O

dnowienie elewacji stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Główczyn.

W

ycinka zakrzewień, odtworzenie
rowu, niwelacja pobocza, proﬁlowanie drogi gminnej łączącej miejscowości Nowe i Stare Gałki.

R
Z

emont przepustu pod drogą gminną w
miejscowości Orszymowo.

akład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej
Wsi wykonał prace dostosowywujące boisko sportowe przy ul. Piekarniczej do wymogów A – Klasy, m.in.: wykonanie

niwelacji terenu wraz podbudowa pod trybuny, wytyczenie płyty boiska wraz z wyznaczeniem
stref
bezpieczeństwa,
uzupełnienia ubytków w murawie.

W
P

ykonano ogrodzenie obiektu
Ośrodka Zdrowia w Małej Wsi.

rzed rozpoczęciem roku szkolnego w
miejscowym Samorządowym Przedszkolu w Małej Wsi osiedliły się osy które
zagrażały naszym najmłodszym miesz-

kańcom, Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi
przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności przystąpił do zabezpieczenia
obiektu przed niebezpiecznymi owadami.
Prace przyniosły bardzo pożądany – pozytywny efekt.

W

ykonanie wraz z posadowieniem
wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej w Małej Wsi celem zapewnienia możliwości naszym mieszkańcom
schronienia przed niedogodnymi warunkami atmosferycznymi w oczekiwaniu na
podróż.

D

bając o zabezpieczenie sztucznej nawierzchni boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Małej Wsi wykonano zabezpieczenie obiektu ogrodzeniem.

P

raca przy obsłudze technicznej Dni
Gminy oraz Powiatowych Dożynek w
Małej Wsi, m.in. wykonano montaż wraz
z posadowieniem trybun, dbano o czystość
i porządek, wspólnie z Jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi przygotowano teren pod miejsca parkingowe.
M.W.
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„Szczepienia są ważne”

Bezpłatne szczepienia w SPZOZ
Mała Wieś przeciwko grypie i cho-

robie meningokowej.

W październiku 2013 roku w
ramach programu proﬁlaktyki w
SPZOZ w Małej Wsi rozpoczną się
bezpłatne szczepienie przeciwko grypie i zakażeniom meningokowym.
Celem programu szczepień przeciw
meningokokom jest
zwiększenie
liczby dzieci zaszczepionych przeciw
meningokokom typu C, a tym samym
zapobieganie zachorowaniom i zgonom z powodu Inwazyjnej Choroby
Meningokowej. Program adresowany
jest do grupy dzieci w wieku od 12 do
24 miesięcy (w drugim roku życia)deklarujących przynależność do SPZOZ
w Małej Wsi, które dotąd nie zostały
uodpornione przeciwko meningokokom typu C.
Szczepienia przeciwko grypie
mają na celu zmniejszenie liczby zachorowań na grypę oraz zapobieganie
powikłaniom grypowym szczególnie
niebezpiecznych dla osób z przewlekłymi chorobami układu krążenia i oddechowego oraz z zaburzeniami
immunologicznymi. Szczepione będą
osoby, które ukończyły 65 lat i są pacjentami naszej przychodni. Wszyscy
zainteresowani będą mogli osobiście
lub telefonicznie umówić termin
szczepienia w rejestracji przychodni
dzwoniąc pod numerem telefonu

24/ 23-14-240
Szczepionka przeciw meningokokom
zapewnia długotrwałą ochronę przed
meningokokami grupy C prowadzącymi do groźnego, gwałtownego zakażenia w przebiegu którego może
dojść do zapalenia opon mózgowo –
rdzeniowych, w przypadku zaś kiedy
bakterie przedostaną się do krwi, powodując zakażenie ogólne organizmu
rozwija się posocznica (sepsa). Przeciw zakażeniom wywołanym przez
meningokoki można się zaszczepić w
każdym wieku i w każdym momencie.
W Polsce według danych opublikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w roku 2012 zgłoszono 237
zachorowań a w roku 2011- 296. Do
spadku liczby zachorowań przyczyniły się niewątpliwie szczepienia przeciwko chorobie meningokowej, które
włączane są w regionalne programy
proﬁlaktyczne.
Inaczej jest ze szczepionką przeciwko
grypie. Szczepienie takie chroni nas
przed zachorowaniem na tę chorobę
tylko przez jeden rok. Spowodowane
jest to dużą zmiennością antygenową
wirusa grypy, który co roku zmienia
swoją budowę i dla naszego układu
odpornościowego wydaje się być zupełnie nowym wirusem. Dlatego co
roku ﬁrmy farmaceutyczne w oparciu
o zalecenia Światowej Organizacji
Zdrowia przygotowują
nowe szczepionki, zawierające
rozszczepione szczepy wirusów,
które mogą nam zagrażać w danym sezonie
zachorowań na grypę.
Jest to choroba o
ostrym przebiegu spowodowana zakażeniem
układu oddechowego
przez wirusa grypy.

Październik 2013

Wymaga leczenia objawowego. Prowadzi do wielu powikłań, które mogą
być groźne dla osób z innymi przewlekłymi schorzeniami i z osłabioną odpornością.
W Polsce liczba zachorowań na grypę
i hospitalizacji z nią związanych w sezonie grypowym 2010/2011 wynosiła
955775 w kolejnym roku czyli
2011/2012 -864936. Są to informacje
podane przez GIS na podstawie zgłoszeń z placówek zdrowotnych. W roku
ubiegłym na szczepienie przeciwko
grypie zdecydowało się 5 % Polaków.
W całym kraju rozpowszechniane są
programy bezpłatnych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym. Decyzja
o szczepieniu należy do Państwa.

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

Beata Kamińska
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Gimnazjaliści z Małej
Wsi strażnikami historii
swojego regionu.
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października 2013 roku
Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi obchodziło
swoje święto.
Tego dnia, w 10 rocznicę nadania
szkole imienia, w kościele w Kępie
Polskiej, gdzie spoczywa patronka,
odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
pod przewodnictwem biskupa Piotra
Libery, a następnie dyrektor szkoły
pani Jadwiga Milewska wraz z prapraprawnukiem Anny - prof. Włodzimierzem
Nakwaskim
dokonali
odsłonięcia umieszczonej na ścianie
kościoła tablicy. Dalsza część tego
świątecznego dla gimnazjalistów z
Małej Wsi dnia przebiegła w szkole,
dokąd udali się wszyscy zaproszeni
goście. Dziennikarze szkolnej gazetki
wręczyli numer specjalny „Gimnazjona” poświęcony życiu i twórczości
patronki. Elementem inscenizacji
przygotowanej przez młodzież gimnazjum i szkolny chór był menuet wykonany przez kółko taneczne.
Następnie wójt gminy, historyk i pasjonat historii regionalnej pan Andrzej
Barciński przypomniał postać i twórczość pisarki i pedagoga Anny Nakwaskiej, której mąż – Franciszek
Salezy Nakwaski był szambelanem
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Anna Nakwaska to pisarka żyjąca na
przełomie
XVIII i Gimnasion
XIX w. W literatuzdj.
z arch. własnego

zdj. z arch. własnego Gimnasion

rze zaskarbiła sobie na zawsze miejsce
nie tylko dzięki powieściom, które
tworzyła („Czarna mara”, „Aniela,
czyli ślubna obrączka”), lecz także
dzięki temu, że prowadziła w Warszawie znany salon literacki. Była wnikliwą obserwatorką ówczesnego
społeczeństwa, czego wyraz dała w
swoich pamiętnikach oraz wydanej w
1842 roku książce „Obraz warszawskiego społeczeństwa w dwóch powieściach”. W Małej Wsi, gdzie
zamieszkała po ślubie z Franciszkiem,
założyła park i w 1826 wybudowała
piękny dwór w stylu angielskim. Niestety spłonął w 1915 roku, ale park,
będący po wstępnej rewitalizacji, możemy oglądać po dziś dzień.
W dalszej części uroczystości radny
gminy, nauczyciel i biblioﬁl Włodzimierz Jeznach ze zbiorów prywatnych
przekazał szkole książkę Anny Nakwaskiej „Czarna mara” wydaną w
1848 roku. Ta powieść historyczna to

debiut pisarki. Jest to kronika zamku
książąt mazowieckich, z czasów ,
kiedy na Mazowszu rządzili synowie
Konrada III i Anny Radziwiłł – Stanisław i Janusz. Nakwaska barwnie opisała bogate Mazowsze, mieszkańców
zamku, służbę i życie codzienne na
dworze mazowieckim: zabawy, zajęcia i obowiązki. Nie zabrakło również
wątku romantycznego, kobiecej zazdrości i motywu nieszczęśliwej miłości.
Uroczystości towarzyszyła wystawa
obrazująca 14-letnią historię szkoły.
Młodzież z Małej Wsi, dzięki patronce
związanej z ich miejscowością, pielęgnuje historię swojej małej ojczyzny. A
zainteresowanie to udzieliło się również mieszkańcom gminy, tak licznie
uczestniczącym przed laty w uroczystości nadania imienia, a teraz odsłonięcia
tablicy
upamiętniającej
przedstawicielkę tego znamienitego,
mazowieckiego rodu.

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
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Społeczne
Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi

en rok szkolny przynosi ze
sobą kilka modyﬁkacji ...
Uczniowie klasy II liceum realizują nową podstawę programową.
Według niej licealiści w zwiększonym
wymiarze godzin uczą się od dwóch
do czterech przedmiotów. Obowiązkowe pozostały język polski, matematyka, język angielski i wychowanie
ﬁzyczne. Wszystko w ramach przygotowań do zmienionej formuły egzaminu maturalnego, która wejdzie w
życie w 2015 roku. Wtedy to trzeba
będzie obowiązkowo zdawać egzamin
z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz jeden egzamin z tzw. przedmiotów do wyboru
na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo uczeń będzie mógł wybrać do 5
przedmiotów dodatkowych. Zmianie
ulegnie również egzamin ustny z języka polskiego. Zdający będzie losował zadanie egzaminacyjne. Zadanie
składać się będzie z polecenia i tekstu
(w zadaniach stosowane są trzy typy
tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne). Więcej szczegółów na stronach Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Nowy rok, nowe pomysły… Z myślą
o gimnazjalistach przygotowaliśmy
interesujące kierunki kształcenia. W
nowym roku szkolnym 2014/2015
proponujemy kandydatom do naszego
liceum atrakcyjne kierunki: humanistyczny zajęciami z fotograﬁi reportażowej. W w/w klasie rozszerzonymi
przedmiotami są: j.polski, j.angielski,
historia oraz dodatkowe zajęcia z podstaw fotograﬁi.
Kierunek informatyczny z zajęciami z
graﬁki komputerowej skierowany jest
do osób wykazujących zainteresowa-

nie informatyką. Przedmioty rozszerzone to : matematyka, informatyka
oraz zajęcia z graﬁki komputerowej.
Kierunek przyrodniczy z elementami
ﬁzjoterapii kierujemy do osób o zainteresowaniach przyrodniczych. Daje
podstawy do kontynuacji nauki na kierunkach ﬁzjoterapia, ratownictwo meśrodowiska,
ochrona
dyczne,
geograﬁa, turystyka, AWF, biologia,
biotechnologia. Znajomość biologii
umożliwi dalsze zdobywanie wiedzy
w zakresie lecznictwa, rolnictwa czy
nauk pedagogicznych i psychologicznych. Przedmioty rozszerzone to : biologia, geograﬁa oraz zajęcia z podstaw
ﬁzjoterapii.

NOWOŚĆ!!!

Od przyszłego roku szkolnego planujemy otworzyć również nowe typy
szkół:
TECHNIKUM oraz ZASADNICZĄ
SZKOŁĘ ZAWODOWĄ DLA
MŁODZIEŻY .
Tylko u nas nowe kierunki: ZAWÓD
- MURARZ-TYNKARZ . Podejmując
naukę w tym zawodzie uczeń ma możliwość uzyskania kwaliﬁkacji murarskich i tynkarskich, uczy się
odczytywania rysunków technicznych,
ustawiania rusztowań, wykonywania
murów z elementów drobnowymiarowych takich jak kamienie, cegły,
bloczki, pustaki. Uczy się również tynkowania powierzchni ścian i stropów
oraz wykonywania niektórych stropów, schodów i słupów. Na zajęciach
praktycznych szczególną uwagę
zwraca się na rozwój takich cech jak
cierpliwość, rzetelność i umiejętność
pracy w grupie. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą
kontynuować naukę w Liceum Ogól-

nokształcącym dla dorosłych (od klasy
drugiej) lub Technikum Uzupełniającym dla dorosłych oraz uzyskać dodatkowe kwaliﬁkacje w zawodach w
ramach kursów kwaliﬁkacyjnych. Typowymi miejscami pracy murarzy –
tynkarzy są ﬁrmy budowlane oraz zakłady remontowo - budowlane.

ZAWÓD – FRYZJER
Podejmując naukę w tym zawodzie
uczeń ma możliwość uzyskania kwaliﬁkacji oraz umiejętności w zawodzie
fryzjer. Szkolenie praktyczne odbywa
się w zakładach pod kierunkiem mistrzów.
Absolwenci są przygotowani do egzaminu czeladniczego, maja też możliwość dalszej nauki w Technikum
Uzupełniającym dla Dorosłych lub Liceum Uzupełniającym.

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ.
Ten typ szkoły jest szczególnie polecany dla uczniów, którzy pragną zdobyć zawód i przystąpić do egzaminu
maturalnego, a następnie podjąć pracę
zawodową lub kontynuować naukę w
szkole wyższej. Podejmując naukę w
technikum uczeń będzie przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych oraz do
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, które w ostatnich czasach
cieszą się coraz większą popularnością.

GIMNAZJALISTO !!!

ZAPRASZAMY W MURY SLO.

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi-SLO
tel: (0-24) 23 - 14 - 011
slomalawies@wp.pl

str. 12

