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Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Gminę Mała Wieś

Wydawca : 
Urząd Gminy w Małej Wsi, 

ul.Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

Numer siódmy opracowała: 
Ewa Grzelak

Pracownik Urzędu Gminy w Małej Wsi

Aktualności
STOMATOLOGIA

Informujemy, iż w MARCU bieżącego roku 
zostanie otwarty nowoczesny, 

w pełni wyposażony, prywatny gabinet dentystyczny 
w Ośrodku Zdrowia w Małej Wsi 

przy ul. Kolbego 13.
Na miejscu m.in. zdjęcia RTG zębów.

Zapisy w rejestracji w przychodni od marca,
tel. (024) 231-40-37

Lek. Stom. Maciej Dudziak

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów w Gminie Mała Wieś

1 marca 2014 roku 
15 osób rozpoczeło Prace Społecznie

Użyteczne w Małej Wsi.
Prace społecznie użyteczne to instrument rynku pracy
skierowany do osób bezrobotnych. Organizowane są
one przez gminę w jednostkach organizacyjnych po-
mocy społecznej, organizacjach lub instytucjach sta-
tutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Wyko-
nywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na
podstawie porozumienia zawartego między starostą a
gminą.
Na prace społecznie użyteczne  zostały skierowane
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześ-
nie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w kontrak-
cie socjalnym, indywidualnym programie usamo-
dzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej
lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjal-
nego.

str. 2
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Wójt Gminy Mała Wieś- 
Andrzej Barciński Lider Samorządowy

PNSA 2013

Oklaski, błysk fleszy, przemó-
wienia, podziękowania to
wszystko podczas Gali V

Edycji Polish National Sales Awards
gdzie emocje sięgnęły zenitu wieczo-
rem 27 listopada 2013r.
Zaskoczenia  i radości na twarzy Pana
Wójta Andrzeja Barcińskiego nie da
się  ukryć na żadnym ze zdjęć. To
wielki zaszczyt znaleźć się w  takim
miejscu i w takim gronie- w gronie
ludzi biznesu, a zostać laureatem  to
już nie lada wyróżnienie.
W uzasadnieniu komisji sędziowskiej
czytamy, że „laureat dał się poznać
jako charyzmatyczny i nieustępliwy
lider, który potrafi integrować miesz-
kańców wokół realizowanych celów”.
Gala PNSA jest wydarzeniem eksklu-
zywnym i każdego roku odbywa się w
wykwintnym miejscu, ma oprawę
adekwatną do rangi tego wydarzenia.
Tym razem ludzie sprzedaży – w sze-
rokim tego słowa znaczeniu -  i przy-
jaciele PNSA spotkali się w hotelu
HYATT REGENCY Warsaw. Głów-
nym punktem uroczystości było ogło-
szenie laureatów oraz wyróżnionych

w V edycji konkursu Polish National
Sales Awards 2013. Nagrody wrę-
czono w 18 kategoriach konkurso-
wych.
Do finału kategorii „lider samorządo-
wych” zakwalifikowała się  Joanna
Augustowska Dyrektor  Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Słup-
nie oraz Andrzej Barciński Wójt
Gminy Mała Wieś, który został laurea-
tem tej kategorii. 

Jaka jest tajemnica sukcesu najlep-
szych? Najważniejsze są dwa czyn-
niki: dobre wyniki i etyka w działaniu.
Patronat honorowy nad konkursem
Polish National Sales Awards objął Ja-
nusz Piechociński-Wicepremier i Mi-
nister Gospodarki, a wydarzenie
poprowadziła Prezes Zarządu PNSA
Elżbieta Pełka i Jacek Rozenek.

E.G

zdj. z archiwum PNSA

"Kwiat Powiatu" 2013

Wdniu 24 stycznia 2014 roku
na Spotkaniu Noworocz-
nym zostaliśmy nagrodzeni

nagrodą Starosty Płockiego „Kwiat
Powiatu” w kategorii Impreza Roku.
Nagrodzone i wyróżnione zostały XV
Dożynki Powiatu Płockiego, których
gospodarzami byliśmy we wrześniu.
Na Ręce Wójta Gminy Mała Wieś
Pana Andrzeja Barcińskiego oraz
Przewodniczącego Rady Gminy Pana
Alfreda Szymczaka,  Marszałek Woje-
wództwa  Mazowieckiego Pan Adam
Struzik wręczył statuetkę „Kwiat Po-
wiatu” oraz dyplom stanowiący po-
twierdzenie przyznania nagrody.

E.G.
zdj. z archiwum Starostwa Powiatowego w Płocku
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1lutego 2014 roku w Podgórzu, w
gminie Mała Wieś  odbyła się
niezwykła uroczystość – Pan

Piotr Stanisław Kossowski obchodził
100 rocznicę urodzin.
Z życzeniami i gratulacjami przybyli
goście w osobach – Kierownik Dele-
gatury Placówki Zamiejscowej w
Płocku Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Warszawie – Pan  Rado-

sław  Lewandowski,
Wójt Gminy Mała
Wieś – Pan Andrzej
Barciński, Kierownik
Urzędu Stanu Cywil-
nego w Małej Wsi –
Pani Krystyna Nowa-
kowska oraz Przed-
stawiciel Placówki
Terenowej  KRUS w
Wyszogrodzie – Pan
Henryk Wudarczyk
oraz licznie zgroma-
dzona najbliższa ro-
dzina Dostojnego Jubilata.
Z okazji niezwykłej rocznicy urodzin
przekazano Jubilatowi najszczersze
gratulacje i życzenia zdrowia,  radości
i serdecznej opieki na dalsze lata
życia. Nie każdemu dane jest przeżyć
tak piękne urodziny, doczekać tak sę-
dziwego wieku. Szczególne podzięko-

wania należą się również opiekunowi
Dostojnego Jubilata - synowi   Panu
Kazimierzowi Kossowskiemu, bo bez
jego opieki i pomocy godziwe życie
starszej osoby byłoby trudne.

E.M.

100-latek w Naszej Gminie

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

WOŚP w Małej Wsi

12stycznia w Polsce i na
całym świecie już po raz
22  Wielka Orkiestra Świą-

tecznej Pomocy zbierała pieniądze na
zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i
godnej opieki medycznej seniorów.
Również w tym roku WOŚP zagrała w
MałejWsi. Dzieki Państwa hojności
zebrano 16 598,57zł.
Zainteresowanie i udział w koncercie
był duży, wolontariuszy zbierających
pieniądze  można było spotkać na
całym terenie Gminy Mała Wieś.
Rekordziści zebrali następujące
kwoty:

Wiktoria Rososińska 1444,09 zł
Martyna Kurowska 491,33 zł

Klaudia Bauman 472,56

Ta świetna inicjatywa, ogólnopolska
akcja charytatywna, z dobrą zabawą
od lat jednoczy Polaków. Umożliwia
zebranie z roku na rok coraz więk-
szych sum pieniędzy. Gromadzone
przez lata środki przeznaczane są na
próbę uzdrawiania tego, z czym nie

może poradzić sobie polskie państwo.
Wielu chorych zostało zdiagnozowa-
nych i wyleczonych dzięki sprzętowi
pochodzącemu z darów WOŚP. Nawet
w naszych rejonowych szpitalach, w
wielu miejscach widać przyklejone
serduszka, przypominające, kto zaku-
pił ten sprzęt.
Sukces Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy nie byłby możliwy bez
ciężkiej społecznej pracy wielu osób
dobrej woli.
Sztab, który zorganizowany był przez
GOK Mała Wieś liczył 49 wolontariu-
szy. Wśród nich była nie tylko mło-
dzież, na którą zawsze można liczyć

przy organizacji takich imprez, ale
również seniorzy, którzy z uśmiechem
zachęcali do kosztowania własnoręcz-
nie zrobionych  pączków.
Pozostaje się cieszyć, iż  w Gminie
Mała Wieś jest  grupa ludzi, która za-
wsze angażuje się w pomoc na rzecz
innych osób. Miejmy również na-
dzieję, że za rok, już w 23 finale
WOŚP uda się zebrać jeszcze więcej.
Życzę, żeby zebranej kwocie przybyło
przynajmniej jedno zero na końcu.

E.G.

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy
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Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

1marca obchodzony jest Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Z tej okazji Wójt

Gminy Mała Wieś - Andrzej Barciń-
ski, wziął udział w uroczystości
uczczenia pamięci żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego z lat 1944-
1956, w Starych Gałkach.
W uroczystościach uczestniczyła ro-
dzina Zygfryda Kulińskiego – jednego
z siedmioosobowej grupy „Wyklę-
tych”, członkowie Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów,
harcerze ze Szkoły Podstawowej w
Małej Wsi, strażacy z jednostki OSP
Mała Wieś i OSP Stare Gałki, oraz
mieszkańcy Gminy Mała Wieś. 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie
Ponownie spotykamy się w miejscu,
gdzie przed laty, stoczył swoją ostatnią
potyczkę z siłami komunistycznego re-
żimu oddział NZW dowodzony przez
sierżanta  Wiktora Stryjewskiego
„Cackę”. Dzisiejsze spotkanie jest na-
stępstwem uroczystości, jaka miała tu
miejsce 7 września ubiegłego roku –
odsłonięcia tego pomnika.  Przypomi-
nam, że była to lokalna inicjatywa.
Spotykamy się po to, aby oddać hołd
„żołnierzom wyklętym”, aby pokazać,
że pamięć o nich jest wciąż żywa. To
Oni walczyli i ginęli za wolną  Polskę,
a w zamian za to nazywano ich „ban-
dytami”, natomiast na cześć ich
oprawców pisano wiersze, śpiewano
pieśni i stawiano monumentalne po-

mniki. Jeśli ich nazywano bandytami,
to kim była cała rzesza „ubeków”, mi-
licjantów i ormowców, którym nowa –
praktycznie sowiecka – władza pozwa-
lała na wszystko? Nie zapominajmy o
katowniach „ubeckie”, na Rakowiec-
kiej, na Zamku Lubelskim i wielu in-
nych miejscach, nie zapominajmy o
„żołnierzach wyklętych”  nie zapomi-
najmy za co ich wyklęto – za ich od-
wagę, patriotyzm i niezłomność.
Jeszcze raz powtórzę to co powiedzia-
łem 7 września podczas uroczystości
odsłonięcia pomnika.   „Szanowni
Państwo, zwróćcie uwagę, jak obrzyd-
liwe kłamstwa i propaganda zniewo-
liły umysły wielu Polaków. Jak łatwo z
ludzi przyzwoitych, odważnych i uczci-

wych zrobić „bandytów”, a ich
oprawcom stawiać pomniki”. Ten me-
chanizm obserwujemy nadal – zwróć-
cie uwagę ilu pseudopatriotów –
również i lokalnych – posługuje się
kłamstwem, manipulacją  i demago-
gią, jak próbują nam wmawiać, wręcz
przekonywać nas do „FAŁSZYWEJ
PRAWDY” – ich prawdy.  My wiemy
dlaczego spotykając się tu i teraz – w
Starych Gałkach – po to aby pochylić
czoła  i oddać hołd żołnierzom NZW,
sierżanta Wiktora Stryjewskiego. W
nierównej walce zginęli tu: Elżbieta
Kozanecka „Basia”, Jan Kłobukowski
„Janek” i Ludomir Peczyński „Wła-
dek”, na Rakowieckiej zaKATOWANO
dowódcę oddziału Wiktora Stryjew-
skiego „Cackę”, Wacława Michal-
skiego „Gałązkę” oraz Zygfryda
Kulińskiego „Albina”, przeżyła jedy-
nie  ciężko ranna w potyczce Janina
Samoraj „Celinka”. W ten sposób od-
dajemy cześć „wszystkim żołnierzom
wyklętym” -  bo dzięki  takim, jak ONI
przetrwał w narodzie duch prawdzi-
wego patriotyzmu i przyzwoitości.
Walczyli i ginęli – za Boga za Honor,
za Ojczyznę! Cześć ich pamięci !!! -
mówił podczas uroczystości w Starych
Gałkach Wójt Gminy Mała Wieś An-
drzej Barciński.

M.B

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś
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Program edukacji ekonomicznej
“Na własne konto” realizowany
w Gimnazjum z Oddziałem In-

tegracyjnym im. Anny Nakwaskiej w
Małej Wsi ul. Jana Kochanowskiego
17  09-460 Mała Wieś na podstawie
umowy o współpracy w ramach pro-
gramu ”Na własne konto” zawartej w
dniu 4 listopada 2013 roku pomiędzy
Fundacją pod nazwą Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej Counter-
part Fund a Gminą Mała Wieś .
Program jest realizowany przez Fun-
dusz  za pośrednictwem Fundacji na
rzecz Rozwoju Wsi ,,Polska Wieś
2000” im. Macieja Rataja  oraz we
współpracy i wsparciu finansowym
Narodowego Banku Polskiego . 
Głównym pomysłodawcą i głównym
wykonawcą jest Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej.
Program ma na celu przybliżenie wie-
dzy ekonomicznej uczniom gimnaz-
jów z terenów wiejskich. Ma także
kształtować wśród nich postawę
przedsiębiorczą oraz pomagać w wy-
borze ścieżki edukacyjnej, a w przy-
szłości – zawodowej. W programie
bierze  udział 15 uczniów gimnazjum
z klas I-III zakwalifikowanych do pro-
gramu. Realizacja programu odbywa
się  w II etapach:
Etap I programu realizowano  w okre-
sie od 17 do 21 lutego 2014 roku (30
godzin zajęć dydaktycznych z zakresu
wiedzy ekonomicznej). Uczniowie
mieli możliwość poznania i zrozumie-
nia pracy banku.  Pracownik banku za-
poznał młodzież z nowościami
technologicznymi. Uczniowie mieli

możliwość przetes-
towania płatności te-
lefonem .
Zajęcia w I Etapie
programu prowa-
dziły: Anna Solka
nauczyciel matema-
tyki w Gimnazjum z
Oddziałem Integra-
cyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej
Wsi oraz studentka  -

Angelika Wielgus.
W ramach Programu uczniowie będą
uczestniczyć w zajęciach z przedsię-
biorczości i ekonomii. W trakcie
pierwszego tygodnia ferii zimowych,
poprzez zabawę i gry edukacyjne
uczestnicy programu poznali podsta-
wowe pojęcia i narzędzia ekono-

miczne, które w założeniu umożliwią
im lepszy start w dorosłe życie.  Za-
równo nauczyciel jak i student przed
rozpoczęciem zajęć  uczestniczyli w
konferencji, na której trenerzy przed-
stawili i omówili zagadnienia i narzę-
dzia programu.
Zajęcia  bazowały na
5 modułach Moduł I.
Podstawa przedsię-
biorcza,  Moduł II.
Aktywność gospoda-
rza, Moduł III. Pie-
niądze i bankowość, 
Moduł IV. Oszczę-
dzanie i inwestowa-
nie,
Moduł V. Media,
marketing i reklama.

Etap II W okresie

dwóch miesięcy od zakończenia ferii
zimowych i nie dłużej niż do 15 maja
2014 roku w gimnazjum odbędzie się
20 godzin zajęć pozalekcyjnych. W
tym okresie gimnazjaliści złożą wizytę
u lokalnych przedsiębiorców. Poznają
sposób pracy gabinetu wetenaryjnego,
dowiedzą się jakie trudności miał
przedsiębiorca zakładając i planując
swoją działalność. Uczniowie będą
mieli również możliwość porozma-
wiania z właścicielem sklepiku szkol-
nego, którego odwiedzają na
przerwach. 
Podczas II semestru uczniowie wyko-
rzystują zdobytą wiedzę w praktyce
przygotowując pracę konkursową -
młodzieżową gazetkę ekonomiczną
skierowaną do społeczności lokalnej
oraz mini biznes plan jej wydania.

Uczniowie w ga-
zetce opiszą swoje
wizyty u lokalnych
przedsiębiorców,
wywiady z Wój-
tem gminy Mała
Wieś, poruszą
także problemy
e k o n o m i c z n e
gminy widziane
ich oczyma. Auto-
rzy najlepszyh prac
zostaną zaproszeni

na finał konkursu do Warszawy, gdzie
będą rywalizować o roczne stypendia
edukacyjne. Także trzymamy kciuki
za naszych Gimazjalistów.

J.N.

Program edukacji ekonomicznej 
,,Na własne konto”

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś
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Wpierwszym gminnym kon-
kursie na najpiękniejszą
Szopkę Bożonaro-

-dzeniową wzięły udział wszystkie
placówki oświatowe działające na te-
renie Gminy Mała Wieś tj.: Szkoła
Podstawowa w Dzierżanowie, Szkoła
Podstawowa im. Wincentego Hipolita
Gawareckiego w Małej Wsi, Niepub-
liczna Szkoła Podstawowa im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w
Orszymowie,  Szkoła Podstawowa w
Podgórzu, Gimnazjum z Oddziałem
Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej
w Małej Wsi, Społeczne Liceum
Ogólnokształcące w Małej Wsi. Wy-
branie najpiękniejszej szopki było nie
lada wyzwaniem, dlatego też Wójt
Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński
powołał komisję konkursową. W skład
komisji weszli: ks. kanonik Grzegorz
Jęndrzejewski proboszcz  parafii pw.
Św. Floriana w Orszymowie, ks. Ed-
ward Kuzak proboszcz parafii p.w. Św.
Maksymiliana Kolbego w Małej Wsi,
Ks. Krzysztof Jerzy Kosewski pro-
boszcz parafii p.w. Św. Piotra i Pawła
w Zakrzewie Kościelnym, Alfred
Szymczak Przewodniczący Rady
Gminy Mała Wieś, Iwona Paradowska
- Olkowska Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Zakrzewie Kościelnym,
Zdzisław Wiśniewski twórca ludowy,
Waldemar Rypiński twórca ludowy,
Dorota Wilk przedstawiciel Banku
Spółdzielczego w Małej Wsi.

Komisja podczas długich i burzliwych
obrad, pierwsze miejsce przyznała
szopce wykonanej przez Szkołę Pod-
stawową w Podgórzu. Drugie miejsce
przyznano szopce wykonanej przez
Szkołę Podstawową w Dzierżanowie,
natomiast trzecie przez Gimnazjum z
Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz
rozdanie nagród odbyło się 30 grudnia
2013 roku podczas Sesji Rady Gminy
Mała Wieś. Szkoła Podstawowa w
Podgórzu za zajęcie pierwszego
miejsca otrzymała tablicę interak-

tywną z zestawem, za drugie miejsce
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
otrzymała telewizor, zaś Gimnazjum z
Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi za trzecie
miejsce otrzymało aparat fotogra-
ficzny. Dla pozostałych szkół ufundo-
wano nagrody pocieszenia w postaci
aparatów cyfrowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
szkołom za udział w konkursie. 

J.N.

Pierwszy konkurs na najpiękniejszą 
Szopkę Bożonarodzeniową

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieśzdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś
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Uchwałą Nr 268/XXXII/2013
radni naszej gminy w dniu
30 grudnia 2013 r. uchwa-

lili budżet Gminy Mała Wieś na
2014 rok.
Przyjęty przez Radę Gminy budżet
na rok 2014 zakłada po stronie do-
chodów kwotę 18.020.432 zł, po
wydatkach 18.199.805 zł. Źródłem
pokrycia deficytu w wysokości
179.373 zł będą przychody pocho-
dzące z zaciągniętych kredytów.  
Wśród dochodów gminy Mała
Wieś 92,2 % stanowią dochody
bieżące w wysokości 16.618.456zł,
zaś udział dochodów majątkowych
wynosi 7,8 %, co czyni kwotę
1.401.976 zł. 
Głównym źródłem dochodów
gminy jest subwencja ogólna, która
stanowi 48,6 % dochodów ogółem
(tj. kwota 8.749.458 zł), następnie
dochody własne gminy, które
kształtują się na poziomie
6.150.583 zł (tj. 34,1 %) i dotacje
celowe zaplanowane w kwocie
3.120.391 zł (tj. 17,3 %). 
Większość gminnych pieniędzy 
tj. 90,4 % przeznaczona jest na wy-
datki bieżące w kwocie

16.455.499zł, zaś wydatki na inwe-
stycje stanowią 9,6 % ogółu wydat-
ków (1.744.306 zł).
Przedstawiona na wykresie struk-
tura wydatków wskazuje, że naj-
bardziej kosztochłonne zadanie
gminy to oświata, gdyż na utrzy-
manie szkół i placówek oświato-

wych planujemy wydać 47,8 %
wydatków ogółem (tj. kwotę
8.695.778 zł), w dalszej kolejności
pomoc społeczna (16,0 %) i admi-
nistracja (12,5 %).
Rzeczywiste wykonanie wydat-
ków, jak i dochodów może nie-
znacznie odbiegać od założeń
przyjętych przy projektowaniu bu-
dżetu. Możliwości inwestowania
wzrastają dzięki efektywnemu wy-
datkowaniu środków na realizację
zadań bieżących, jak również przy-
czynić się mogą do tego ze-
wnętrzne, obce źródła
finansowania, które uzupełnią
ograniczone środki budżetowe
gminy.
Więcej informacji o uchwalonym

budżecie na rok 2014 r. 
na stronie internetowej

www.malawies.bip.org.pl
w zakładce Budżet

M.S.
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Co w trawie piszczy? Czyli co się dzieje w Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Małej Wsi?

Po wspaniałych Dożynkach Po-
wiatowych w Małej Wsi
wszystkie organizacje  wyci-

szyły swą działalność, aż do 16 listo-
pada. W tym dniu odbył się uroczysty
Bal Seniora PZERiI w Małej Wsi.
Uroczystość rozpoczęła Przewodni-
cząca związku, która  przywitała za-
proszonych gości oraz wszystkich
zgromadzonych. 
W Balu Seniora uczestniczyli: Prze-
wodnicząca powiatowa PZERiI Jad-
wiga Korneszczuk, Starosta Płocki
Michał Boszko, przedstawicielka
Banku Nadwiślańskiego Barbara
Szkop, przewodniczące kół PZERiI z
Miszewa Murowanego - Jadwiga Bo-
rowska, z Bodzanowa - Janina Ma-
licka, z Wyszogrodu - Teresa
Kamińska oraz Wójt Gminy Mała
Wieś Andrzej Barciński z Żoną. Warto
podkreślić, iż  Wójt oraz Rada Gminy
są jednymi z najpoważniejszych spon-
sorów PZERiI w Małej Wsi. Bardzo
ważnym wydarzeniem podczas uro-
czystości było wręczenie trzech zło-
tych odznak zasłużonych dla PZERiI,
odznaki otrzymały: Pani Anna Kamiń-
ska, Pani Halina Nowacka i Pani Ha-
lina Sobańska. 
Serdecznie gratulujemy! 
Kolejną uroczystością zasługującą na
uwagę mieszkańców jest spotkanie
Andrzejkowe oraz Wigilia PZERiI w
Małej Wsi. Na związkową Wigilię
przybył Wójt Gminy Mała Wieś  An-
drzej Barciński, Ks. Proboszcz parafii
Mała Wieś Edward Kuzak oraz Radny
Powiatu Płockiego Apolinary Grusz-
czyński. Po krótkim powitaniu wszyst-
kich zgromadzonych, życzenia złożył
Wójt Gminy oraz Ks. Proboszcz. Uro-
czystość wigilijną uświetnił chór mło-
dzieży z Gimnazjum w Małej Wsi pod
batutą Pani Anny Sadkowskiej. Mon-
taz słowny do przedstawienia przygo-
towała Pani Edyta Utkowska.
Podczas spotkania wigilijnego odczy-
tano również wiersz okolicznościowy
o Bożym Narodzeniu autorstwa Pana
Waldemara Rypińskiego.
Godna uwagi jest współpraca jaka po-

wstała pomiędzy młodzieżą gimnaz-
jalną, Dyrekcją Gimnazjum w  Małej
Wsi a Seniorami PZERiI. Współpraca
ta zasługuje na pełen szacunek i poka-
zuje, że granice wiekowe pomiędzy
młodzieżą a seniorami nie istnieją.
Związek Emerytów Rencistów i Inwa-
lidów bardzo dziękuje za wspaniały
występ chóru i liczy na dalszą współ-
pracę. 
Ważnym wydarzeniem dla PZERiI
była także wystawa prac plastycznych
i malarstwa w Banku Spółdzielczym
w Małej Wsi. Prace autorstwa Pani
Elżbiety Szymańskiej, Waldemara Ry-
pińskiego i Zdzisława Wiśniewskiego
można było oglądać od 16 grudnia
2013 do końca 2013 roku. Autorzy
prac bardzo dziękują Zarządowi
Banku Spółdzielczego w Małej Wsi za
zainteresowanie się ich twórczością
oraz za możliwość zorganizowania
wspaniałej wystawy. 
Rok 2013 zakończyła zabawa sylwe-
strowo - noworoczna w siedzibie PZE-
RiI. Wszyscy członkowie pragną
złożyć Wójtowi Gminy Mała Wieś,
Radzie Gminy, pracownikom Urzędu
Gminy oraz mieszkańcom gminy
spóźnione życzenia noworoczne:
zdrowia, szczęścia oraz spełnienia
wszystkich marzeń!
Polski Związek Emerytów Rencistów
i Inwalidów 2014 rok rozpoczął swoje
działania od zbiórki pieniędzy na rzecz
dzieci i osób starszych podczas XXII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, który odbył się 12.01.2014r.

Członkowie związku - Pani Elżbieta
Szymańska, Pani Henryka Kowalska,
Pani Halina Nowacka i Pan Zdzisław
Wiśniewski, przekazali swoje prace na
aukcje, a uzyskane pieniądze zasiliły
konto WOŚP. 
Dziękujemy za przekazane prace, po-
święcenie i chęć pomocy na rzecz
dzieci i ludzi starszych.

RyWal

Marzec 2014

“Dziadkowie i wnuki w zimę”

Gdy śnieg bielutki pada
Gdy pada puszysty śnieg.

Dzieci wrzeszcząca gromada.
Po śniegu urządza bieg.

Zima jak to zima.
Nie wszyscy ją lubią.

Dzieciaki ze wspaniałą miną
Na śniegu się czubią.

Starsi w czapach i kożuchach
W ciepłych butach na spacerze.
Po śniegu jak czołg każdy bucha
Męcząc się przy tym szczerze.

Dwie grupy i jakież inne. 
Dzieciaki biegające wokół

Starsi spokojni jakby niewinni
Lubiący ciszę i spokój.

Jedni bez drugich żyć nie umieją
Dziadkowie bez wnuków jak bez ręki.

Dzieci bez dziadków smutnieją
Dziadkowie zaś w wnukach szukają

wyręki.

RyWal

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś
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ZGKiM Sp. z o.o. w Malej Wsi

-Wykonanie przepustu wraz z studnią
zbiorczą wód deszczowych odwadnia-
jącą obiekt Wspólnoty Mieszkaniowej
ul. Gawareckiego  4 w Małej Wsi
- Wykonanie wraz z posadowieniem
wiaty przystankowej oraz adaptacją te-
renu pod zajazd autobusowy w miejs-
cowości Chylin celem zapewnienia
naszym mieszkańcom schronienia
przed niekorzystnymi warunkami at-
mosferycznymi, a w szczególności
bezpieczeństwa naszych najmłod-
szych dzieci wysiadających i wsiada-
jących z terenu zajezdni do autobusów
gminnych.
-Niwelacja pobocza drogi gminnej w
miejscowości Nakwasin/Główczyn.
- Naprawa dwóch zasuw na sieci
głównej wodociągowej w miejscowo-
ści Niździn.
- Wykonanie przepustu pod drogą
gminną w miejscowości Chylin wraz
z  odnowieniem części cieku wod-
nego.
- Remont dachu w obiekcie należą-
cego do Gminnego Zasobu Mieszka-
niowego Nakwasin 36 A.
- Naprawa sieci wodociągowej głów-
nej w miejscowości Podgórze polega-
jąca na wymianie części
uszkodzonego wodociągu.

- Udrożnienie przepustu pod drogą
gminną w miejscowości Arciszewo
zastawionego zaporą wykonaną przez

bobry.
- Remont pokrycia dachu
Szkoły Podstawowej w Dzie-
rżanowie wraz z  wymianą
systemu rynnowego oraz ob-
róbkami blacharskimi.
- Remont przejazdu przez ciek
wodny położony na drodze
gminnej w miejscowości Chy-
lin.

-Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi
wykonał szereg prac adaptacyjnych
nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Dzierżanowo użyczonej
przez Gospodarstwo Rolne w Dzierża-
nowie Sp. z o.o. na potrzeby „Placu
Sportu i Rekreacji”, który znacznie
odmienił wizerunek zaadaptowanego
miejsca.

STYCZEŃ 2014
W miesiącu styczniu zima przypo-
mniała nam o swoim istnieniu poprzez
obfite opady śniegu oraz siarczysty
mróz. Silny wiatr nawiewał śnieg z pól
na drogi tworząc zaspy, co utrudniało
mieszkańcom gminy przemieszczanie
się. Ciężka sytuacja jaka wystąpiła na
naszych drogach spowodowała, iż do
pracy został skierowany cały sprzęt
ZGKiM Sp. z o.o. oraz firm współpra-
cujących. W sytuacjach zagrożenia

życia lub zdrowia uruchomiliśmy tele-
fon alarmowy czynny całą dobę, nasi
mieszkańcy zgłaszali konieczność do-
jazdu karetki pogotowia, hospicjum
oraz potrzeby wyjazdu do lekarza.

-  Miały miejsce również awarie prze-
pompowni ścieków w Małej Wsi, w
związku z powyższym apelujemy do
mieszkańców Gminy korzystających z
kanalizacji o nie wrzucanie do niej od-
padów z gospodarstw domowych ta-
kich jak : waty, pieluchy, resztki
materiałów i tekstyliów . Powoduje to
w najgorszej sytuacji uszkodzenia
pomp oraz uniemożliwia prawidłowe
funkcjonowanie instalacji kanalizacyj-
nej, naprawy powstałe z następstw ta-
kiego postępowania są bardzo
kosztowne i pracochłonne generują
koszty, które mogłyby być przezna-
czone na prace konserwatorskie, a nie
jak wynika z zaistniałych sytuacji re-
montowe. M.W.

W czwartym kwartale 2013 roku ZGKiM Sp. z o.o. w
Małej Wsi wykonał  następujące zlecenia:

zdj. z archiwum własnego ZGKiM Sp. z o.o.

zdj. z archiwum własnego ZGKiM Sp. z o.o. zdj. z archiwum własnego ZGKiM Sp. z o.o.
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Trochę historii OSP

Ochotnicza Straż Pożarna to or-
ganizacja społeczna składa-
jąca się z grupy ochotników,

przeznaczona w szczególności do
walki z pożarami, klęskami żywioło-
wymi i innymi miejscowymi zagroże-
niami. Na terenie naszej Gminy
funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: OSP Brody Duże,
OSP Dzierżanowo, OSP Mała Wieś,
OSP Mała Wieś przy SUR, OSP Or-
szymowo, OSP Podgórze, OSP Stare
Gałki oraz OSP Zakrzewo Kościelne. 
Jedną z najstarszych jednostek na te-
renie Gminy Mała Wieś jest OSP Or-
szymowo. Jednostka ta powstała w
1921 roku i liczy 32 druhów. Tylko
siedem lat młodszą jednostką jest OSP
Mała Wieś, która została powołana w
1925 roku pod kierownictwem Dyrek-
tora Cukrowni Mała Wieś Józefa Mo-
nastarskiego oraz Członków Zarządu.
Jednostkę tę tworzy ogółem 55 człon-
ków, w tym 11 kobiet oraz 44 męż-
czyzn. Również jednostka OSP
Dzierżanowo należy do najstarszych
jednostek na terenie Gminy Mała
Wieś. Powstała ona w 1927 roku i
liczy w swoich szeregach 17 ochotni-
ków. Rok później, czyli w 1928 roku
swoją działalność rozpoczęła jed-
nostka OSP Podgórze, która składa się
z 22 druhów. Ochotnicza Straż Poża-
rna w Brodach Dużych powstała 1956
roku. Głównym inicjatorem jej zorga-

nizowania był Krzemiń-
ski Dionizy, sekretarz
Gromadzkiej Rady Naro-
dowej w Podgórzu. Do
jednostki w Brodach Du-
żych należy 28 ochotni-
ków. Dla jednostki w
Starych Gałkach rok
2014 to rok, w którym
druhowie będą święto-
wać 50-lecie założenia
OSP w Starych Gałkach.
Jednostka powstała w
1964 roku, dzięki Naczelnikowi rejo-
nowemu z Małej Wsi Ob. Wacławowi
Kuczmarskiemu. OSP w Starych Gał-
kach liczy 60 członków, w tym 19 ko-
biet i 41 mężczyzn. Dwoma
najmłodszymi jednostkami na terenie
Gminy Mała Wieś są OSP Zakrzewo
Kościelne oraz OSP Mała Wieś przy
SUR. Jednostka z Zakrzewa Kościel-
nego zawiązała się w 1968 roku z ini-
cjatywy ówczesnego kierownika
Szkoły Podstawowej w Zakrzewie -
Mirosława Brzeskiego. Jednostkę
OSP tworzy 25 ochotników. OSP Mała
Wieś przy SUR powstała w 1979 roku
z inicjatywy byłego Dyrektora Spół-
dzielni Dh Mieczysława Twardow-
skiego  i liczy ogółem 47 członków, w
tym 13 kobiet i 34 mężczyzn.

M.B.
Aktualności

Jednostki OSP z Małej Wsi, Starych
Gałek oraz Małej Wsi przy SUR rok

2014  rozpoczęły bardzo pracowicie.
Od 1 stycznia do 20 lutego uczestni-
czyły w 6 zdarzeniach, w tym 4 poża-
rach i 2 miejscowych zagrożeniach.  
Początek roku 2014 to czas zebrań
sprawozdawczych jednostek za 2013
rok. Druhowie OSP z naszej gminy
podsumowali działalność statutową i
finansową za rok 2013, a także przed-
stawili harmonogram działań na 2014
rok. Na zebraniach zostały poruszane
również sprawy finansowe jednostek,
udział w szkoleniach i akcjach ratow-
niczych członków OSP, zakup sprzętu,
umundurowania oraz średniego samo-
chodu bojowego dla OSP Stare Gałki.
Warto wspomnieć, iż głównym celem
jednostki Mała Wieś na najbliższy
2014 rok  jest wyremontowanie bu-
dynku garaży po dawnej Cukrowni i
stworzenie „prawdziwej” Remizy
OSP Mała Wieś .

Z.C.

My dajemy z siebie 100% Ciebie prosimy tylko o 1%

Zwracamy się z prośbą o przekazanie naszej jednostce 1 %
podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% NA OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ

W MAŁEJ WSI
Aby to zrobić należy w pozycji wniosek o przekazanie 1% po-
datku wpisać nazwę OSP, numer KRS oraz wysokość kwoty :

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej

Numer KRS : 0000116212
Dodatkowo w pozycji Informację Uzupełniające należy wpi-

sać :
1 % dla OSP Mała Wieś, ul. Warszawska 31/9, 09-460 Mała

Wieś, woj. mazowieckie

Środki które otrzymamy z przekazania 1% będą przezna-
czone na remont Naszej Remizy. zdj. wykonała Camilla Brzeziński

zdj. z archiwum własnego Urzędu Gminy Mała Wieś
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,,Zdrowe bicie serca ” 
- to hasło określające główny kierunek
działania Światowej Organizacji Zdro-
wia w roku 2013. I choć rok 2013
minął to problem chorób naczynio-
wych jest i będzie w centralnym ob-
szarze podejmowanych działań
zdrowia publicznego, gdyż stanowi
poważne zagrożenie dla populacji
ludzi na całym świecie. 
Choroby układu krążenia  są jedną z
ważniejszych przyczyn utraty zdrowia
i życia. W Polsce zachorowalność i
przedwczesna umieralność  z  powodu
chorób naczyniowo sercowych w tym
udarów mózgu wynosi wśród męż-
czyzn 41%,  a wśród kobiet  52%.
(Dane z Narodowego Programu Zdro-
wia 2007-2015). 
Dzięki  rozwojowi kardiochirurgii,
programom profilaktycznym, akcjom
promujących zdrowy styl życia
zmniejsza się  liczba  zgonów spowo-
dowanych tymi chorobami. Jednak ich
następstwa pogarszają jakość życia,
ograniczają możliwości, utrudniają
pełnienie ról społecznych.
Choroby  układu krążenia  dotyczą za-
równo serca jak i naczyń krwionoś-
nych. Naczynia krwionośne biorą
udział w odżywianiu i oddychaniu

każdej komórki, a tym samym każ-
dego narządu. Upośledzone krążenie
obwodowe wpływa niekorzystnie na
funkcjonowanie mózgu, nerek, płuc,
serca i innych ważnych układów.
Funkcje naczyń upośledza miażdżyca.
Jest to przewlekła, postępująca cho-
roba dotykająca wszystkich tętnic.
Zaczyna się w dzieciństwie i postępuje
wraz z wiekiem. Zmiany miażdży-
cowe zwężają światło tętnic, co zabu-
rza przepływ krwi w naczyniach i
może skutkować niedokrwieniem na-
rządu. Jeśli zmiany miażdżycowe roz-
winą się w tętnicach wieńcowych
może dojść do dolegliwości dławico-
wych, zmiany w tętnicach szyjnych
skutkują niedokrwieniem ośrodko-
wego układu nerwowego, a w przy-
padku pęknięcia blaszki
miażdżycowej- udarem mózgu. Zaję-
cie tętnic kończyn dolnych objawia
się bólami przy chodzeniu. 
Występuje kilka czynników ryzyka
wpływających na rozwój miażdżycy.
Można je podzielić na dwie grupy :
−Niemodyfikowane czynniki ryzyka
rozwoju miażdżycy są uwarunko-
wane genetycznie i nie mamy na nie
wpływu swoim zachowaniem. Zali-
czamy do nich: płeć, głównie narażeni
są mężczyźni, wiek – mężczyźni po-
wyżej 45 roku życia, kobiety powyżej
55 roku życia oraz wczesne występo-
wanie chorób układu krążenia w ro-
dzinie.

-Modyfikowane czynniki ryzyka
rozwoju miażdżycy. Zależą od na-
szego stylu życia, kształtujemy je
własnym zachowaniem. Czynnikami
tymi są:
- Nieprawidłowa dieta
- Mała aktywność fizyczna 
- Palenie tytoniu  
- Nadwaga i otyłość 
- Zwiększone wartości ciśnienia tętni-
czego
- Zwiększone wartości triglicerydów i
lipoprotein o małej gęstości – LDL
- Cukrzyca
-Nieprawidłowe funkcjonowanie

nerek
Namawiam państwa gorąco na pochy-
lenie się nad zagadnieniami  właściwej
diety, zwiększenia aktywności fizycz-
nej, zaprzestania palenia tytoniu, które
predysponują także  do obniżenia war-
tości ciśnienia tętniczego, 
zmniejszenia wartości cholesterolu,
unormo-wania stężenia glukozy we
krwi. Aktywne podejście do spraw
swojego zdrowia zaprocentuje na
wielu płaszczyznach, gdyż występują
ścisłe zależności między poszczegól-
nymi czynnikami rozwoju miażdżycy.
W kolejnych artykułach zapoznam
państwa szczegółowo z wpływem po-
szczególnych  czynników na rozwój
chorób układu krążenia.

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 

Ryc. 1 Choroby układu krążenia.

Ryc. 2  Niemodyfikowane czynniki ryzyka roz-
woju miażdżycy

Ryc. 3 Modyfikowane czynniki ryzyka rozwoju
miażdżycy.
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Wywiad z pisarką 
Barbarą Kosmowską

Ola Leonarczyk: Czy kocha Pani to,
co  robi?
Barbara Kosmowska: Kocham to, co
robię, ale pisanie książek nie jest tylko
radością. Jestem bardzo krytyczna,
więc często mam wyrzuty sumienia,
że piszę książkę źle, albo że nie do-
równuję jakiemuś poziomowi w lite-
raturze. Ubolewam, że nie potrafię
promować swojego pisarstwa, bo po-
chodzę z takich czasów kiedy chwale-
nie się nie było jakąś specjalną zaletą
i nawet umieszczanie własnych ksią-
żek na Facebooku, z czym nie mają
problemu moi młodsi przyjaciele pi-
szący.

Witek Jóźwiak: Co Pani sądzi o
tym, że teraz pojawiają się głosy,
żeby wycofać „Pana Tadeusza” z
wykazu lektur, w zamian za książki
nowsze, takie, jak m.in. Pani pisze?

BK: Ja uważam, że literatura – nasza,
narodowa i klasyczna ma sens. Chcia-
łabym, żeby wszyscy młodzi Polacy
wiedzieli, jaka jest nasza narodowa
epopeja. Myślę, że należy mówić
właśnie o epopei narodowej, należy
mówić o fragmentach „Pana Tadeu-
sza” w szkole podstawowej, bo nie
czytając wszystkiego nie możemy
oczekiwać, że ktoś przeczyta epopeję.
Rozsądek mówi mi, że należałoby nie
tyle zmienić kanon, co przesunąć nie-
które pozycje na inne lata czytania
tych książek. Może „Pan Tadeusz” na
maturę, bo to już jest pewnego rodzaju
dojrzałość i wypada nam znać przy-
najmniej tą najważniejszą pozycję

OL: Ma Pani jakiś swój autorytet?
BK: Tak, tak i to właściwie w wielu
dziedzinach te autorytety bywają bar-
dzo różne. Moim autorytetem, takim
literackim zawsze był Tadeusz Róże-
wicz, kiedy pisał poezję, a kiedy prozę
to Wiesław Myśliwski, ale i Bolesław
Prus. To byli wspaniali ludzie, cu-
downi, skromni, a jednocześnie szale-
nie utalentowani.

OL: Jaki jest Pani ulubiony gatunek
muzyki, czego Pani słucha?
BK: Najchętniej Kazika. Żyję muzą,
na której się wychowałam i to są takie
chyba mało znane wam zespoły, jak
Pink Floyd, to było kiedyś, bardzo
dawno. Jeśli chodzi o współczesną

muzykę polską, lubię Możdżera, ka-
pelę Kasi Nosowskiej, Edytkę Barto-
siewicz. Z dawnych polskich
piosenkarek ceniłam jazzujące panie-
Krystynę Prońko i Ewę Bem, ale to już
dawne czasy.

Dziękujemy
BK: To ja wam dziękuję.

Rozmawiali Ola Leonarczyk, Wik-
toria Sielczak, Witek Jóźwiak
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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
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Społeczne

Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi

Lekcja historii z
Henrykiem Wujcem.

13stycznia 2014 roku w pod-
ziemiach szkoły Podsta-
wowej w Małej Wsi

odbyło się spotkanie z Henrykiem
Wujcem- doradcą Prezydenta RP ds.
społecznych, byłym ministrem rol-
nictwa. Gość został zaproszony przez
uczniów Społecznego Liceum Ogól-
nokształcącego STO i Gimnazjum im.
Anny Nakwaskiej w Małej Wsi  na ob-
chody rocznicy wprowadzenia Stanu
Wojennego pod tytułem 
,,Piosenki o wolności i innych waż-
nych sprawach’’. 
Pan Henryk Wujec  został zaproszony
na spotkanie w miesiącu grudniu 2013
roku, lecz z przyczyn niezależnych od
siebie nie mógł dotrzeć w tym termi-

nie.  Z tego powodu spot-
kanie w bardziej kameral-
nej atmosferze obyło się
miesiąc później. Spotkanie
to również było związane
z 25 rocznicą Okrągłego
Stołu i wyborów z 1989
roku. W czasie lekcji his-
torii przygotowanej przez
Wiesława Żmudę i An-
drzeja Jeznacha Henryk
Wujec opowiadał o swojej
działalności w Komitecie
Obrony Robotników, w
NSZZ ,, Solidarność’’, wspominał o
życiu w PRL-u ,oraz o Stanie Wojen-
nym. Henryk Wujec znalazł się wśród
założycieli Wolnych Związków Zawo-
dowych, zasiadał we władzach krajo-
wych i mazowieckich NSZZ 
,, Solidarność’’. 

Mówił o przeżyciach osoby interno-
wanej i więzionej przez ówczesne
władze. Po zwolnieniu z obozu został
sekretarzem Komitetu Obywatel-
skiego i brał udział w Obradach
Okrągłego Stołu. W 1999 roku w rzą-
dzie Jerzego Buzka zajmował stano-
wisko sekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa, a w 2010 roku został do-
radą prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego. Mimo kariery politycznej
nigdy nie zrezygnował ze swojej pasji-
fizyki, którą studiował. 
Dzięki temu interesującemu spotkaniu
uczniowie naszego Gimnazjum i Li-
ceum, a także goście z Liceum w
Czerwińsku poznali bliżej rzeczywis-
tość PRL-u oraz Stanu Wojennego.
Dzięki poznaniu naocznego świadka i
uczestnika przemian politycznych w
Polsce poznaliśmy bliżej historię
współczesną. Wszyscy uczestnicy
spotkania byli zasłuchani w opowieść
Henryka Wujca. Ja również miałam
przyjemność jej wysłuchać i dzięki
temu zostały mi przybliżone te ważne
dla Polaków wydarzenia. 

Milena Zyznowska
Uczennica kl. II SLO STO w Małej

Wsi.

Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące w Małej Wsi-SLO

tel: (0-24) 23 - 14 - 011
slomalawies@wp.pl
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