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Fabryka Materiałów Budowlanych w Małej Wsi

S

zanowni Państwo z wielką
przyjemnością informujemy, że
3 lipca ﬁrma HCH System zakupiła grunty byłej „Cukrowni Mała
Wieś”, tzw. „Spławy buraczane” –
ponad 5 ha gruntów z zabudową
(m.in. magazyn o powierzchni 1300m
kw).
Firma została założona przez Andrzeja i Jerzego Haintze, którzy w
oparciu o swoje doświadczenie naukowe i szeroką wiedzę o rynku budowlanym opracowali nowatorski
system konstrukcji budynków. System
HCH opiera się na unikalnym, ekonomicznym w produkcji zestawie prefabrykatów budowlanych z perlitu,
które łączy się ze sobą w sposób precyzyjny bez użycia żadnych dodatkowych spoiw. Produkt cechuje się
doskonałymi właściwościami: jest
energooszczędny, ekologiczny, ekonomiczny w produkcji oraz w montażu.
W przeciwieństwie do tradycyjnej
technologii budowania, pozwala
znacznie przyspieszyć proces realizacji inwestycji, a związku z tym znacznie obniżyć koszty budowy domu.
Technologia ta zmniejsza również
koszty jego utrzymania. Ściana wykonana w technice HCH nie wymaga

na zdj. Założyciele ﬁrmy “HCH System” Pan Andrzej i Jerzy Haintze

użycia dodatkowej warstwy izolacji
termicznej, zachowując jednocześnie
parametry domu energooszczędnego.
Według opinii Instytutu Techniki Budowlanej z września 2012, system murowania HCH spełnia kryteria
charakteryzujące produkt innowa-

cyjny. System jest chroniony polskimi
i międzynarodowymi patentam.
Firma HCH System dostała już pozwolenie na pobudowanie w Małej
Wsi fabryki materiałów budowlanych
opartych o wykorzystanie skały perlitowej (magmowej). Uzyskała również
doﬁnansowanie przedsięwzięcia z
PARP w wysokości 20 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu fabryka w
Małej Wsi ma docelowo produkować
2 tysiące domów rocznie i zatrudniać
kilkadziesiąt osób.
Jest to dla naszej gminy wielka szansa
na ożywienie gospodarcze, po okresie
marazmu spowodowanego zamknięciem cukrowni, a przede wszystkim liczymy na miejsca pracy.
A.B.

Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Gminę Mała Wieś
Wydawca :
Urząd Gminy w Małej Wsi,
ul.Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
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Poseł na Sejm RP Pan Piotr Zgorzelski

W

ybory do Sejmu i senatu w
czerwcu 1989r. dobitnie
pokazały, że czas na nadejście „nowego”, czas na gruntowna reformę naszego państwa, która się
wkrótce dokonała. Tamte entuzjastyczne wybory to dopiero początek
naszej trudnej drogi ku demokracji,
drogi,
którą
nadal
idziemy.
Najważniejsze było wówczas przeprowadzenie reformy samorządowej i
szybkie nauczenie się samorządności,
którą co prawda mieliśmy we krwi, ale
w stanie uśpienia. Kilkadziesiąt lat
rządów komunistycznych skutecznie
doprowadziło do zniewolenia serc i
umysłów części naszego społeczeństwa. Toteż aby ich uwolnić z tego letargu, aby zerwać pęta niewoli
(szeroko pojętej niewoli), konieczne
były zdecydowane działania, ale nie
prowadzące do rozlewu krwi, jak to
się dzieje dzisiaj na Ukrainie.
Wprowadzona u nas w życie reforma
samorządowa stała się silnym funda- na zdj. Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski
jestem Waszym przedstawicielem w
mentem III Rzeczpospolitej i dała
Sejmie RP, byłem przez wiele lat radmożliwości samodzielnego rozwoju
nym w Powiecie Płockim, stąd wiem
samorządów terytorialnych. To radni i
jak wielka presja i odpowiedzialność
wójt mogli decydować o inwestycjach
spoczywa na ludziach, którzy są przez
gminnych, o lokalnych priorytetach, a
Was wybrani.
nie sekretarze komitetów PZPR.
Popatrzmy na nasze Mazowsze, przyKolejnym niezwykle ważnym kropomnijmy sobie jakie było 25 lat temu
kiem w kierunku rozwijania lokalnej
– czy się zmieniło? To efekt naszej
samorządności, a tym samym i pańwspólnej pracy, naszej aktywności, nastwa polskiego było nasze wejście do
szych działań na rzecz lokalnej spoUnii Europejskiej. Motorem napędołeczności.
wym miast i gmin stały się fundusze
To efekt działań samorządów, a przede
unijne, dzięki którym zmieniło się diawszystkim Samorządu Województwa
metralnie ich oblicze.
Mazowieckiego z jego wieloletnim liZa największe bogactwo, jakiego doderem Marszałkiem Adamem Struzipracowaliśmy się przez ostatnie 25 lat,
kiem, pod którego zarządem
uważam jednak rozwój kapitału ludzMazowsze stało się regionem znanym
kiego, rozbudzenie w narodzie samow całej Unii Europejskiej. Toteż nie
rządności, gospodarności i chęci do
ma w tym nic dziwnego, że właśnie
rozwoju. Ze społeczeństwa stłamszoteraz, na kilka miesięcy przed wybonego, pogrążonego w marazmie i zrerami samorządowymi nasiliły się
zygnowanego, szybko staliśmy się
ataki na Marszałka Struzika, co jest
społeczeństwem ludzi przedsiębiorzwykłą grą polityczną opozycji maczych, nastawionych na rozwój i coraz
jącą na celu przejecie władzy. Przejęczęściej tryskających optymizmem.
cie władzy i co dalej? – ano, nie
Pamiętajmy jednak, że do każdego
wiadomo. Niestety, takie są „uroki”
rozwoju, do każdych zmian, potrzebni
demokracji, nawet Ci, pozbawieni jasą liderzy, ludzie, którzy będą nas rekiegokolwiek pomysłu na rządzenie, a
prezentować. Szanowni Państwo, sam

raczej zarządzanie, rwą się do władzy
wykorzystując wszelkie dostępne
środki, w tym kłamstwo, populizm i
czcze obietnice.
Popatrzcie na swoje podwórko, popatrzcie, jak z każdym rokiem zmienia
się (pozytywnie) Wasza Gmina –
nowe boiska, place zabaw, świetlice,
wyremontowane szkoły a przede
wszystkim coraz lepsze drogi.
Wszyscy wiemy, że dzisiaj sam budżet
gminny nie zapewni środków na lokalne inwestycje, trzeba wiele pracy,
zaangażowania, mądrości i zaradności, aby pozyskać dodatkowe ﬁnanse.
Szczególnie było to trudne w tej – dobiegającej końca – kadencji, kiedy
środki unijne z rozdania 2007-2014
zostały – prawie całkowicie – rozdysponowane do końca 2010r. Dlatego
gratuluję Wójtowi i Radzie Gminy, że
mimo tak niewielkich możliwości,
osiągnęli w tej kadencji tak wiele.
Życzę Wam, aby Wasze plany związane z zagospodarowaniem dawnej
Cukrowni Mała Wieś wkrótce się
zmaterializowały.
Poseł na Sejm RP
Piotr Zgorzelski
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Projekt Dla Bezrobotnych

ezrobocie na wsi rośnie wolniej niż w miastach, lecz
osoby z małych miejscowości
mają dużo trudniej znaleźć pracę i to
wśród nich jest więcej długotrwale
bezrobotnych, niż w miastach, połowa
z nich nie skończyła jeszcze 40 lat.
Walka z bezrobociem to wielkie wyzwanie dla władz Gminy, to ciągłe poszukiwanie możliwości stworzenia
jakichkolwiek miejsc pracy. Od ubiegłego roku Wójt rozpoczął starania,
żeby projekt dla bezrobotnych, którego Liderem jest ﬁrma „Gwarancja”
z Poznania, był realizowany właśnie w
Naszej Gminie. W czerwcu br. została
podpisana umowa, która pozwoli 52
osobom podnieść swoje kwaliﬁkacje
zawodowe, tj.26 osobom w projekcie
„Gminne Centrum Umiejętności i Motywacji” i 26 w projekcie „Gminne
Centrum Umiejętności i Motywacji do
30 roku życia".
"Gminne Centrum Umiejętności i Motywacji” oraz „Gminne Centrum
Umiejętności i Motywacji do 30 roku
życia" to dwa projekty realizowane
przez Biuro Consultingowo-Handlowe
„Gwarancja” z Poznania reprezentowana przez Fundację „Żyjesz Pomóż
Innym” a Gminą Mała Wieś. Projekt
ten skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu Gminy Mała Wieś, którego celem jest pomoc w podniesieniu
ich kwaliﬁkacji zawodowych i uświadomienie, że w każdym wieku można
zacząć budować swoją drogę kariery.
Każdy uczestnik projektu
"GCUiM” oraz „GCUiM do 30 roku
życia” bierze udział w szkoleniach takich jak: “Aktywni na Rynku Pracy”,
“Asertywność”, “Informatyka” oraz
“Język angielski”. Po zakończeniu
szkoleń przejdą kursy zawodowe,
dobrane według ich potrzeb, które
będą przepustką do rozpoczęcia półrocznego stażu. Każdy uczestnik,
który przejdzie szkolenia i kurs zawodowy ma zagwarantowany półroczny
staż, którego miesięczne stypendium
wynosi 1500zł netto. Cały projekt aktywizacji jest oparty na indywidual-
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nym podejściu do każdego z uczestników, od pierwszego dnia rozpoczęcia projektu dobierane są metody i
narzędzia w celu szybkiego powrotu
uczestników projektu na rynek pracy i
otrzymania zatrudnienia. Dla każdego
bezrobotnego dedykowany jest indywidualny doradca ds. zatrudnienia,
psycholog jak również radca prawny,
na których porady i pomoc mogą liczyć przez cały okres trwania projektów tj. do końca czerwca 2015 roku.
Wójt Gminy Mała Wieś Pan Andrzej
Barciński od samego początku angażuje się w przebieg projektu, osobiście
wybrał się na spotkanie do Biura Consultingowo-Handlowego do Poznania,
aby na spotkaniu z Prezesem „Gwarancji” Panem Janem Guss przedyskutować warunki uczestnictwa naszych
mieszkańców w projekcie. Dzięki
temuę wszystkie kursy zawodowe odbędą się w Małej Wsi, co na pewno
ułatwi udział w nich uczestnikom projektu, ponieważ nie każdego stać jest
na codzienny dojazd do Płocka, no i
przede wszystkim połączenia komunikacyjne temu nie sprzyją.

Z początkiem lipca 2014 roku swoją
szanse otrzymało 26 osób, jest to 13
osób z projektu „GCUiM” oraz 13
osób z „GCUiM do 30 roku życia”. Są
to pierwsze grupy, których rekrutacja
odbyła się z końcem czerwca i początkiem lipca br. Kolejne 26 osób rozpocznie zajecia we wrześniu. Projekt
cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, na pozostałe 26 miejsc zgłosiło się 60 osób, co oznacza, że nie
wszyscy otrzymają potwierdzenie
udziału w projekcie.
Z wielką radością przyglądamy się zaangażowaniu uczestników, szczególnie cieszymy się z zaangażowania
osób starszych, cieszy nas ich zapał i
chęć nauczenia się czegoś nowego.
Z informacji uzyskanych z Fundacji
„Żyjesz Pomóż Innym” wiemy już, że
możemy liczyć na kolejne tego typu
projekty realizowane w partnerstwie.
“Dobra współpraca z Wójtem i odpowiedzialnymi za projekt pracownikami Urzędu daje dobre rokowania na
kolejne lata.”
E.G.

D

25 lat Wolnych Wyborów

nia 4 czerwca obchodziliśmy
25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów w niekomunistycznej Polsce. Cała uroczystość
odbyła się w kościele paraﬁalnym w
Małej Wsi. Wcześniej jednak odbyły
się w gimnazjum krótkie prelekcje na
temat komunistycznej rzeczywistości.
Uczniowie dowiedzieli się, jak doszło
do pierwszych, częściowo wolnych
wyborów. Opowiedziano historię
Okrągłego Stołu, sytuację w dawnym
PRL-u oraz pobieżnie przedstawiano
życiorys Tadeusza Mazowieckiego.
Każdy z uczniów otrzymał małą
ulotkę z krótką informacją o wolnych
wyborach. Wszystkie te działania
miały na celu przygotowanie nas do
głównej uroczystości.
O 12.45 spod Gimnazjum wyruszył
poczet sztandarowy, za nim Rada Pedagogiczna i reszta uczniów. O 13.00
rozpoczęła się Msza Święta, na której
byli obecni dyrektorzy szkół z terenu
Gminy wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej. Nie zabrakło
również w tak ważnym dniu, Wójta
Gminy Mała Wieś- Pana Andrzeja
Barcińskiego, Radnych, Sołtysów i
innych zaproszonych gości. Po Mszy
Św. Wójt Gminy Pan Andrzej Barciński przedstawił sytuację, jaka pano-

wała w Małej Wsi w 1989 roku.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: Ia, IIIc i IIIb z
Gimnazjum pod kierunkiem Pani
Krzemińskiej. Cała uroczystość nie
byłaby tak piękna, gdyby nie występ
szkolnego chóru, który wykonał kilka
pieśni patriotycznych. Podniosłego
charakteru dodała obecność nie tylko
pocztu sztandarowego Gimnazjum, ale
również Szkoły Podstawowej. Po
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Mszy Świętej uczniowie wrócili do
szkół. W Gimnazjum w Małej Wsi
można było jeszcze podziwiać wystawę poświęconą 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce.
Dzień po tych uroczystościach odbył
się rajd w formie gry terenowej z
okazji obchodów 4 czerwca. Wzięli w
nim udział przedstawiciele wszystkich
szkół naszej Gminy oraz podopieczni
DPS-u w Zakrzewie. Podzieleni na
grupy wykonywali różne zadania i
odpowiadali na pytania. Odbyły się
również testy sprawnościowe, które
żadnej z grup nie przyniosły najwiekszej trudnosci. Wszyscy uczestnicy zabawy byli zwycięzcami – otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
W ramach obchodów Roku Wolności
uczniowie Gimnazjum wziełi udział w
konkursie informatycznym pod tytułem ,,25 lat przemian 1989 – 2014”.
Aktywne uczestnictwo w uroczystościach pozwoliło zastanowić się młodemu pokoleniu nad tym, czym jest
patriotyzm i wolność. Zmusiło do reﬂeksji nad tym, jak długo trzeba było
walczyć o demokrację i czy teraz ją
szanujemy?
N.B. i J. L.
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Setne Urodziny Mieszkanki
Gminy Mała Wieś

maja 2014 roku mieszkanka Gminy Mała Wieś
Pani Irena Markiewicz obchodziła niezwykłą uroczystość – 100
rocznicę urodzin.
Z życzeniami i gratulacjami do Gminy
Myszyniec, gdzie Jubilatka przebywa
czasowo udał się Zastępca Wójta
Gminy Mała Wieś – Pan Mirosław Banach i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi – Pani Krystyna
Nowakowska. W uroczystości wzięli
również udział: Burmistrz Miasta Myszyniec – Pan Bogdan Glinka, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w
Myszyńcu – Pani Krystyna Pawłowska, Przedstawiciele Placówki
KRUS w Ostrołęce oraz najbliższa rodzina Dostojnej Jubilatki. Z okazji niezwykłej rocznicy urodzin przekazano
Jubilatce najszczersze gratulacje i ży-

W

czennia zdrowia, radości i serdecznej
opieki na dalsze lata życia. Nie każdemu dane jeprzeżyć tak piękne urodziny, doczekać tak sędziwego wieku.
Szczególne podziękowania należą się

również rodzinie Dostojnej Jubilatki bo bez ich opieki i pomocy godziwe
życie starszej osoby byłoby trudne.
E.M

agregat prądotwórczy, motopompę
szlamową, turbowentylator oddymiający oraz ubrania specjalne typu
NOMEX. Druhowie z Zakrzewa Kościelnego otrzymali jak do tej pory:
agregat prądotwórczy, motopompę
szlamową i pływającą, oraz
czekają na pozostały sprzęt.
Programem jest również objęta jednostka OSP w Starych
Gałkach, która otrzyma
sprzęt w sierpniu.

Władze Gminy podkreślają, że dzięki
jednostkom OSP ulokowanym na naszym terenie, zachowane jest kryterium czasowe pozwalające skutecznie
likwidować zagrożenia oraz minimalizować ich skutki na obszarze naszej
gminy. Strażacy z jednostek OSP wykonują zadania z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa technicznego,
ratownictwa medycznego i ekologicznego, a zakres ich działania ogranicza
jedynie posiadany sprzęt.
M.B.

Sprzęt Ratowniczo–Gaśniczy
Dla Jednostek OSP

ójt Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński, działający
we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, w ramach programu:
„Zakup sprzętu ratowniczego” przekazał Jednostkom Ochotniczych Straży
Pożarnych w Małej Wsi oraz w Zakrzewie Kościelnym sprzęt ratowniczo-gaśniczy
Sprzęt jest w 50% ﬁnansowany ze
środków WFOŚiGW w Warszawie.
Został przekazany dla jednostek OSP
w Małej Wsi oraz w Zakrzewie Kościelnym, podczas zawodów strażackich, które odbyły się 6 lipca 2014 r.
na boisku sportowym im. Rafała Kozickiego przy ul. Piekarniczej 3
Jednostka z Małej Wsi otrzymała:
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Gminne Centrum Kultury w Małej Wsi

J

ak rok rocznie, tak i w tym roku
organizujemy Dni Gminy Mała
Wieś, ale tym razem będą one połączone z Gminnym Świętem Plonów,
jak przystało na typowo rolniczą
gminę. Termin, jaki sobie wyznaczyliśmy, to 12,13 i 14 września, czyli tydzień po połączonych dożynkach
powiatowych i wojewódzkich w Staroźrebach. Dokładny program naszych wrześniowych uroczystości
podamy - jak zwykle na stronie internetowej – na początku września.
Podczas naszego gminnego święta
chcemy uroczyście otworzyć nową
siedzibę Gminnego Ośrodka Kultury,
a wkrótce Gminnego Centrum Kultury, które osiądzie w dawnym biurowcu cukrowni. Budynek ten jest
właśnie w trakcie remontu. Gmina zakupiła go na początku tego roku za

sumę 350 tyś. zł, na remonty zaplanowaliśmy sumę 146 tyś. zł. „Biurowiec” ma 450 m2 powierzchni i
usytuowany jest na 40 arowej działce,
daje to w przyszłości możliwość zorganizowania dużego placu zabaw,
organizowania imprez okolicznościowych, zarówno plenerowych, jak i wewnątrz budynku. Wszyscy wiemy,
jakie warunki panują w obecnym budynku GOK-u, odpadające suﬁty, stara
instalacja elektryczna wymagająca
wymiany i ciasnota. Zrobiony w 2008
lub w 2009 roku projekt remontu i niewielkiej rozbudowy GOK-u (wielkość
działki ogranicza możliwość rozbudowy), przewidywał wydatek na ten
cel ponad 650 tyś. zł (dokumentacja
do wglądu w Urzędzie Gminy). Rozważaliśmy również pobudowanie nowego budynku na działce gminnej

pomiędzy BS i parkiem, ale minimalne koszty oscylowały w granicach
1 mln zł, a wykorzystując doﬁnansowanie na tzw. „domy pasywne”, nasze
koszty przekroczyły by w/w sumę.
Godna siedziba dla Gminnego Centrum Kultury to bardzo ważny element
nie tylko naszego wizerunku, ale
przede wszystkim miejsce, z którego
będzie korzystać wielu mieszkańców
naszej gminy. Umieścimy tam GOK,
Bibliotekę, nasze największe stowarzyszenia, oraz Gminne Centrum Komunikacji (zamiast dawnego GCI).
Zapewne nurtuje Państwa pytanie co
Gmina zrobi ze starym budynkiem
GOK-u – są tylko dwa wyjścia sprzedaż lub wydzierżawienie na działalność gospodarczą, ale o tym
zadecydują nasi Radni.
A.B.

przez dziadków oraz młodszych gospodarzy. Jednakże, nie był to koniec atrakcji.
W planach zwiedzania były również plac
koło dworku, wiatrak oraz część budynków i terenów, które nadawały całemu
krajobrazowi barw oraz specyﬁcznych folklorystycznych nut.
Jednak najciekawszym punktem wycieczki był pokaz sztuki tworzenia masła.
Pani instruktor zaprezentowała jak wygląda cały proces, zaś potem chętni mogli
spróbować ubijania tegoż produktu, który
uczniowie mogli spróbować z grubą pajdą
chleba. Na pożegnanie Pan Wójt zaprosił
wszystkich uczniów na pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku.
Wizyta w Muzeum Wsi Mazowieckiej w

Sierpcu to nie tylko podróż do przeszłości,
zaskakujące odkrycia, wspaniałe spotkanie z historią i obrzędami byłej wsi mazowieckiej, ale również możliwość integracji
z uczniami ze wszystkich szkół z Gminy
Mała Wieś.
Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za
wyróżnienie i nagrodę, a wszystkich
uczniów zachęcamy do systematycznej
nauki i osiągania jak najlepszych wyników w nauce, aby w przyszłym roku to oni
mogli otrzymać wspaniałą nagrodę.

Wycieczka do Muzeum Wsi Mazowieckiej

D

nia 25 czerwca 2014 roku odbyła
się wycieczka do Muzeum Wsi
Mazowieckiej w Sierpcu. Pomysłodawcą i organizatorem wspaniałego
wyjazdu był Wójt Gminy Mała Wieś - Andrzej Barciński. Wycieczka do Skansenu
w Sierpcu była nagrodą dla uczniów za
najlepsze wyniki w nauce. W wyjeździe
uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w
Małej Wsi oraz Szkół Podstawowych w
Dzierżanowie, Orszymowie, Małej Wsi i
Podgórzu. Grupa wycieczkowiczów, składająca się z czterdziestu dwóch osób wyruszyła rankiem, by jak najwcześniej
dotrzeć na miejsce i poznać uroki polskiej
wsi – jaka była kiedyś.
Pierwszym punktem wycieczki był
objazd bryczką wokół całego Skansenu.
Następnie odbyła się lekcja w terenie,
podczas której uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. Młodsi do
klasy piątej i starsi od klasy szóstej. Młodsza grupa miała lekcję na temat lasu, jego
poszczególnych stref, natomiast starsza
grupa zbierała informacje na temat drzew,
ich liści i owoców. Kolejnym punktem
wycieczki było zwiedzanie chałup. Oprowadzający grupę przewodnik omawiał zastosowanie poszczególnych narzędzi
znajdujących się w zagrodach oraz wskazał izby zamieszkiwane w przeszłości

Paulina Stefaniak
Absolwentka
Szkoły Podstawowej w Podgórzu
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Wianki 2014

Przekazanie samochodu dla OSP Zakrzewo Kościelne

ianki w Gminie Mała Wieś
reaktywowane
zostały
przed 3 laty. W tym roku
odbyły się 21 czerwca przy remizie
OSP w Zakrzewie Kościelnym. Podczas festynu mieszkańcy mogli wziąć
udział w warsztatach plecenia wianków prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w
karaoke oraz zabawie tanecznej prowadzonej przez Zespół ANDRE, aż do
północy.
Jednak najważniejszym elementem
Zakrzewskiej Nocy Świętojańskiej
była ceremonia przekazania i poświęcenia samochodu strażackiego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie Kościelnym, na który jednostka czekała od kilkudziesięciu lat.
Do chwili obecnej samochód marki
Ford Transit służył Gminie Mała Wieś
przy dowożeniu dzieci do Szkół Specjalnych w Płocku.
Na uroczystość przekazania pojazdu
przybyli Wójt Gminy Mała Wieś –
Andrzej Barciński, Sekretarz Gminy
Mała Wieś – Mirosław Banach, Radni
Powiatowi – Wojciech Zmysłowski i
Apolinary Gruszczyński, Przewodniczący Rady Gminy – Alfred Szymczak, Radni Gminy Mała Wieś,
Jednostki OSP w Brodach Dużych,
Małej Wsi, Starych Gałkach oraz
mieszkańcy Zakrzewa i okolicznych
wsi.
Uroczystość rozpoczął Wójt Gminy
Mała Wieś: „Serdecznie witam

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś

wszystkich przybyłych na Zakrzewskie Wianki. Uroczystość ta została
reaktywowana przed trzema laty, a
więc mogę powiedzieć, że witam Państwa na trzecich reaktywowanych
Wiankach Zakrzewskich”, następnie
Proboszcz Paraﬁi w Zakrzewie Kościelnym – Ks. Jerzy Kosewski poświęcił nowy pojazd strażacki.
Uroczystego przekazania samochodu
dla Strażaków w Zakrzewie Kościelnym dokonał Wójt Gminy Mała Wieś
– Andrzej Barciński wraz z Komendantem Gminnym – Zygmuntem Ce-

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś
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bulą. Po przyjęciu kluczyków Naczelnik OSP w Zakrzewie Kościelnym Mateusz Gołębiewski w imieniu Strażaków powiedział: „Dziękujemy za
przekazany naszej Jednostce samochód. Dołożymy wszelkich starań, aby
ten samochód był sprawny i służył naszej społeczności lokalnej”. Po tej ceremonii Strażacy przeprowadzili
prezentację pojazdu, po czym podziękowali za liczne przybycie oraz zaprosili wszystkich zgromadzonych na
strażacką grochówkę.
M.B.

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś
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Karta Dużej Rodziny

d dnia 16 czerwca 2014 r. w
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Małej Wsi ul.
Płońska 4 można składać wnioski o
przyznanie Karty Dużej Rodziny okazując dokumenty potwierdzające wielodzietność (dowody osobiste, akty
urodzenia dzieci).
Z Karty mogą korzystać rodziny z
przynajmniej trójką dzieci, niezależnie
od dochodu.
Karta będzie wydawana bezpłatnie,
każdemu
członkowi
rodziny.
Rodzice będą mogli korzystać z karty
dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia.
W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas or-

zeczenia o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny przewiduje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin zarówno w
instytucjach publicznych, jak i na
usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z ulgowych
biletów na przejazdy pociągami, do
muzeów, galerii i ośrodków sportu,
parków narodowych oraz skorzystają
ze zniżki na usługi hotelowe i gastronomiczne.
Szczegółowy wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu
zamieszczony jest na stronie internetowej:www.rodzina.gov.pl.
Karta Dużej Rodziny to świetny sposób na docenienie roli rodzin wielo-

łode Menedżerki Kultury to
program mentoringowy realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "Ę". Jego
zadaniem jest wpieranie kobiet w
wieku 18- 35 lat, które pracują w instytucjach kultury. Do programu zgłosiło się ponad 150 chętnych z całej
Polski, zostało wybranych jedynie 10.
Jedną z uczestniczek została Natalia
Rakowska, kustosz Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Wsi. Projekt
polegał na tym, że 10 kobiet z 10
miejscowości przez 10 dni, wymieniało się wiedzą i doświadczeniami z
10 mentorkami, co zaowocowało 10
pomysłami na dalszy rozwój instytucji
kultury oraz dalszą współpracą, do
końca roku.
Samo zakwaliﬁkowanie się do programu to już ogromny sukces, ! W
projekcie mentorką reprezentantki z
Naszej Gminy jest Pani Jadwiga Czartoryska- Prezeska Zarządu Fundacji
Orange. To kobieta sukcesu, na wsparcie której i dobre słowo można było liczyć cały czas.
Cennym elementem trwania warsztatów były rozmowy z ludźmi z Funda-

cji, które chętnie dzieliły się wiedzą i
pomysłami, co niebawem zakwitnie u
nas, a także zaowocuje współpracą z
Fundacją. W planach jest stworzenie
w naszej Gminie Pracowni Orange,

M
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dzietnych. Karta ma na celu podniesienie prestiżu rodzin 3+ w społeczności
lokalnej, przez podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów.
K.K

Menadżerki Kultury

która będzie służyła zmniejszaniu wykluczenia cyfrowego oraz zwiększaniu
dostępu do technologii i informacji.
N.R.
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Małowiescy emeryci na „Szlaku Orlich Gniazd”

Z

dawać by się mogło, że działalność
PZERiI nieco przygasła, jednak zapewniamy że emeryci ze związku
w Małej Wsi nie próżnują ani chwili.
Spotkania czwartkowe odbywają się sukcesywnie, a działalność swoją opierają na
działaniach statutowych i realizacji planu
pracy, który został stworzony na początku
roku. Na spotkaniach poruszane są tematy, które wpływają na dobre samopoczucie członków związku oraz ich
aktywność w społeczeństwie. Nie obce są
także, tematy kultury i bieżących spraw
dotyczących naszej gminy. Warto pochwalić się, iż do związku przybywają nowi
członkowie, którzy wnoszą w naszą społeczność nowe pomysły do dalszej pracy.
29 maja 2014r. rozpoczął się projekt pt.
„Akademia Seniorów”, na który
z niecierpliwością oczekiwali członkowie.
Projekt ten doﬁnansowany jest z Rządowego Programu Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020. Warsztaty przeprowadzone zostały dla 40
uczestników – emerytów z terenu gminy
Mała Wieś. Celem pierwszego spotkania
było zwiększanie umiejętności z zakresu
budowania relacji międzyludzkic, sposobu
wyrażania uczuć i postaw, z zakresu wymiany informacji pomiędzy członkami rodziny, osobami z najbliższego otoczenia
oraz środowiska lokalnego.
Z pewnością uczestnictwo w tym projekcie przyczyni się do uatrakcyjnienia naszego życia w Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów.
Maj w naszym klimacie to najpiękniejszy
miesiąc, kiedy kipiąca roślinność wręcz
zachęca do wycieczkowych wyjazdów.
Toteż małowiescy emeryci wsłuchując się
w zew natury wybrali się na dwudniową
wycieczkę w jeden z najpiękniejszych zakątków Polski–Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Nie bez kozery wybrany został właśnie ten
region Polski. Po pierwsze ze względu na
urokliwą przyrodę z pofałdowanym krajobrazem i wystającymi gdzieniegdzie
ostańcami, a po drugie z uwagi na dużą
ilość zabytków skupionych na relatywnie
niewielkim obszarze. To tu przebiegał
ongiś słynny „Szlak Orlich Gniazd”, czyli
licznych warowni usytuowanych na bardziej lub mniej stromych wzniesieniach, o
których do dnia dzisiejszego opowiada się
niestworzone historie, a które urzekają
każdego (no może prawie każdego) turystę.
Był jeszcze trzeci powód – jakby bramą
wjazdową na „Szlak Orlich Gniazd” jest
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Częstochowa z Jasną Górą i dokładnie w
tym świętym miejscu rozpoczęło się nasze
zwiedzanie. Częstochowa to najbardziej
znane w Polsce miejsce kultu Maryjnego,
miejsce pielgrzymek ludzi szukających
wsparcia Królowej Polski, proszących Ją
o Boże błogosławieństwo. Wpatrując się
w słynący z wielu cudów obraz większość
ludzi ma wrażenie, że Najświętsza Panienka śledzi nas swoim wzrokiem, patrzy
w naszym kierunku, jednocześnie udziela
się nam spokój emanujący z oblicza Czarnej Madonny. Wychodzimy podbudowani,
jakby silniejsi i lżejsi, gotowi do dalszej
podróży.
Pierwszy zamkiem na szlaku naszej wycieczki był zamek w Olsztynie (oczywiście tym koło Częstochowy) –
usytuowany na trudno dostępnym wzniesieniu musiał sprawiać wielkie kłopoty
oblegającym go wojskom i być bezpiecznym schronieniem dla obrońców. Niestety
zdobyty przez Szwedów został mocno
zniszczony, a dzisiaj udostępnia się go
zwiedzającym,, jako trwałą ruinę.
Kolejnym odwiedzonym przez nas miejscem był zrekonstruowany w ostatnich latach zamek w Bobolicach, Jeszcze
niedawno stała tam jedynie potężna
baszta, dzisiaj jest to piękny obiekt turystyczny. To niesamowite wyzwanie przekształcenia kompletnej ruiny w piękny
obiekt turystyczny podjęła rodzina Laseckich. Obejrzeliśmy również bliźniaczy
Bobolicom zamek w Mirowie, gdzie również trwają prace konserwacyjne i może
wkrótce będziemy mogli obejrzeć kolejna
„jurajską perełkę”.
Ostatnim oglądanym przez nas obiektem
na „szlaku orlich gniazd” był zamek w
Pieskowej Skale – monumentalny i dostojny strzegący malowniczej doliny Prądnika.
W naszej wycieczce przeszkadzała nieco
kapryśna wiosenna pogoda, ale nie była

w stanie popsuć naszego dobrego nastroju.
Należy jedynie dodać, naszym przewodnikiem po Jurze był Wójt Gminy Andrzej
Barciński, który podjął się tego zadania z
racji swojego historycznego zamiłowania
i wykształcenia. Jego opowieści o historii
zwiedzanych obiektów przeplatane anegdotami pozwoliły nam miło spędzić wycieczkowy czas.

„Szanuj zabytki i pielęgnuj
polską historię”

Pomiędzy Częstochową a Krakowem
„Orły polskie” gniazdowały
Musieli wszyscy zadzierać głowę
By oczy je rozpoznawały.
Zamki warowne szlachta budowała
Gotowa bronić swego kraju
Na wszelką cenę się decydowała
By u siebie być jak w raju.

Jako opoka skały wapienne
Zamkom, fortecom i warowniom
Natura i człowiek budował naprzemiennie
By budowla nie poddała się ogniom.
Czas szedł od przodu powoli
Warownie nadal dostojnie stały
Kończył się czas szlacheckiej woli
A był to czas niebywały.

Teraz „Orle gniazda” w ruinie
Zniszczone przypominają czas świetności
Tym w dole na nizinie
I całej polskiej społeczności.
Polaku ratuj zabytki historii
Chwal się nią przed światem
Bez tego nie osiągniesz „Viktorii”
Na szachownicy życia zostaniesz z
„matem”.
RyWal
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ZGKiM Sp. z o.o. w Malej Wsi

raz z nastaniem wiosny pojawiły się sprzyjające warunki
umożliwiające przeprowadzenie prac ziemnych związanych z instalacją
przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Jak co roku po okresie zimowym
wystąpiły awarie związane z funkcjonowaniem sieci wodociągowej, które były na
bieżąco usuwane dotyczyły miedzy innymi awarii hydrantu w miejscowości
Podgórze, głównej sieci wodociągowej w
miejscowości Perki oraz Zakrzewie Kościelnym.
W marcu rozpoczęły się prace
związane z utrzymaniem czystości na terenie Gminy oraz pielęgnacją zieleni
gminnej, które są konsekwentnie kontynuowane. Wraz z rozpoczęciem wegetacji
pojawiły się nowe nasadzenia zieleni
gminnej m. in. w Chylinie (teren wokół
przystanku) i w Dzierżanowie (teren placu
zabaw).
W kwietniu miała miejsce niedrożność sieci kanalizacyjnej, najczęściej
tego typu niedrożności spowodowane są
wrzucaniem przez użytkowników do sieci
kanalizacyjnej odpadów z gospodarstw
domowych, pieluch, tekstyliów itp., które
mimo naszych apelów wciąż traﬁają do
kanalizacji. Tym razem przyczyną awarii
było wrzucenie do studzienki kanalizacyjnej przez niezidentyﬁkowane osoby
dużego psa który prawdopodobnie jeszcze
żył gdyż posiadał zaklejony czerwoną
taśmą pysk. O zdarzeniu niezwłocznie poinformowano miejscowe organy ścigania
tj. Policję, która to podjęła dochodzenie.
To niespotykany dotąd akt bestialstwa,
który wymaga zdecydowanego i szczególnego potępienia w aspekcie postepo-

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś

wania z żywym zwierzęciem oraz następstw spowodowanych takim postępowaniem czyli dużych kosztów operacji
oczyszczenia sieci kanalizacyjnej gdyż
ZGKiM Sp. z o.o. w Małej Wsi była zmuszona wesprzeć się w tych pracach sprzętem wynajętym wraz z operatorami z
Wodociągów Płockich gdyż zator z martwego zwierzęcia spowodował trwałą
przeszkodę.
Prowadzimy bieżące utrzymanie
dróg Gminnych w zakresie proﬁlowania,
ponadto wykonano prace w miejscowości
Podgórze oraz Dzierżanowo polegające z
częściowej zbiórce poboczy celem poszerzenie pasa drogowego.
W drugiej połowie maja w
związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym na terenie Gminy Mała
Wieś uczestniczyliśmy w akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na nadwiślań-

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś

skich wałach. Skierowaliśmy tam sprzęt
ZGKiM Sp. z o.o. w Małej Wsi wraz z
operatorami celem zapewnienia piachu na
wałach.
Z początkiem czerwca kończymy prace dotyczące Rewitalizacji
skwerku przy ul. Warszawskiej w Małej
Wsi. W tym etapie prac wykonano prace
rozbiórkowe wraz z usunięciem starych
betonowych chodników, wykonano nowe
chodniki/ścieżki o nawierzchni żwirowej,
usunięto zakrzewienia, odrosty, zniwelowano nowo powstałe tereny zielone
włącznie z zasiewami traw i nowymi nasadzeniami. Wykonano prace przygotowawcze pod przyszłe naniesienia w
postaci oświetleniowych lamp parkowych
oraz fontanny. Szykuje się zatem piękne i
ogólnodostępne miejsce wypoczynku.

zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś
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50 – lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Starych Gałkach

niedzielę 11 maja 2014 roku
Ochotnicza Straż Pożarna w
Starych Gałkach obchodziła
uroczystość 50 – lecia powstania Jednostki.
OSP w Starych Gałkach została powołana
7 grudnia 1964 roku przez mieszkańców
wsi. Ówczesne zebranie odbyło się w
mieszkaniu Ob. Jana Sikory, pod przewodnictwem Naczelnika Rejonowego
druha Wacława Kuczmarskiego. Do nowo
powstałej Jednostki wstąpiło 22 druhów.
Obecnie OSP w Starych Galkach w swoich szeregach liczy 60 członków.
Obchody 50 – lecia OSP rozpoczęły się
tuż przed godziną 14-stą od zbiórki, po
czym zgromadzone pododdziały, poczty
sztandarowe i Młodzieżowa Orkiestra
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie przemaszerowały na uroczystą
Mszę Świętą polową przed strażnicę OSP
w Starych Gałkach. Msza Święta celebrowana była przez ks. kan. Tomasza Mazurowskiego – członka OSP w Starych
Gałkach.
Na uroczystość 50 – lecia Ochotniczej
Straży Pożarnej przybyli m.in. Starosta
Płocki – Michał Boszko, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku –
Michał Twardy, W-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku Mirosław Wojciechowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Jan Kołodziejski,
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Grzegorz Padzik, Radni Powiatu
Płockiego – Wojciech Zmysłowski i Apolinary Gruszczyński, Prezes KRIR – Wik-
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tor Szmulewicz, Wójt Gminy Mała Wieś
– Andrzej Barciński, Komendant Gminny
– dh Zygmunt Cebula, Przewodniczący
Rady Gminy Mała Wieś – Alfred Szymczak, Radni Gminy Mała Wieś, delegacje
druhów zaproszonych OSP oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy Starych Gałek.
Po uroczystej Mszy Świętej rozpoczęła się
część oﬁcjalna Jubileuszu. Prezes OSP w
Starych Gałkach dh Marek Chojnacki powitał przybyłych gości, następnie Sekretarz OSP w Starych Gałkach dh
Włodzimierz Zieliński przedstawił krótki
rys historyczny Jednostki. Bardzo ważnym punktem uroczystości, było odznaczenie Jednostki OSP Stare Gałki
Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Ceremonii tej dokonał W- ce
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Płocku Mirosław Wojcie-
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chowski wraz z Zastępcą Komendanta
Miejskiego PSP - mł. bryg. Grzegorzem
Padzikiem oraz Komendantem Gminnym
– dh Zygmuntem Cebulą. Kolejnym punktem Jubileuszu było wręczenie medali,
odznaczeń i wyróżnień dla strażaków z
OSP w Starych Gałkach.
„Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
dh Andrzej Bańka
dh Maciej Bombała
dh Stanisław Grzelak
dh Jerzy Stanisławski
dh Tadeusz Rybicki
dh Eugeniusz Chojnacki
„Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
dh Edward Nowatkiewicz
dh Jan Urbaniak
dh Wojciech Kozicki
dh Michał Bombała
dh Andrzej Kaźmierczak
dh Michał Stefaniak
„Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali:
dh Włodzimierz Zieliński
dh Marek Chojnacki
dh Ryszard Raczyński
dh Arkadiusz Urbaniak
dh Sławomir Grzelak
dh Tomasz Rybicki
dh Mirosław Gruszczyński
Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali:
dh Kamil Rybicki
dh Sławomir Rybicki

Odznaką „Za wysługę lat” uhonorowani zostali:
50 lat
dh Stanisław Bombała
dh Stanisław Kowalski
dh Lech Urbaniak
dh Józef Sobczak
dh Szczepan Stawiarski
40 lat
dh Romuald Tomczak
35 lat
dh Roland Żeromski
dh Maciej Bombała
30 lat
dh Andrzej Bańka
dh Michał Bombała
dh Ryszard Raczyński
dh Tadeusz Rybicki
25 lat
dh Edward Nowatkiewicz
dh Stanisław Grzelak
dh Jerzy Stanisławski
20 lat
dh Jan Urbaniak
dh Włodzimierz Zieliński
dh Andrzej Kaźmierczak
15 lat
dh Wojciech Kozicki
dh Tomasz Stawiarski
10 lat
dh Tomasz Mazurowski
dh Michał Stefaniak
dh Arkadiusz Urbaniak
dh Mirosław Gruszczyński
dh Tomasz Rybicki
dh Krzysztof Kulpiński
dh Jarosław Racki
dh Arkadiusz Przybysiak
dh Wiesław Tomczak
dh Janusz Kaźmierczak
5 lat
dh Marek Chojnacki
dh Sławomir Grzelak
dh Mariusz Urbaniak
dh Sławomir Rybicki
dh Kamil Rybicki
dh Arkadiusz Kaźmierczak
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Ochotniczej Straży Pożarnej w Gozdowie 50 lat jak najlepszej prospiraty. Jestem
oraz występ Chóru z Gimnazjum w Małej przekonany, że co najlepsze i najpiękniejWsi pod opieką Pani Anny Sadkowskiej. sze jest jeszcze przed Wami - mówił Wójt
Podczas tak ważnej uroczystości dla jed- Gminy Mała Wieś Andrzej Barciński.
nostki OSP w Starych Gałkach nie za- - Z okazji Jubileuszu 50 – lecia działalnobrakło
również
przemówień ści, z prawdziwą satysfakcją przekazuokolicznościowych i życzeń:
jemy w imieniu Rady i Zarządu Powiatu
- Dzisiejsza uroczystość przypomina, jak w Płocku oraz własnym serdeczne gratuważną rolę w naszej społeczności odgry- lacje i pozdrowienia. Wyrażamy należny
wają Jednostki OSP – drogie Druhny i szacunek i podziw za ogromne zaangażoDruhowie to Wy jesteście dzisiaj najważ- wanie i zapał Braci Strażackiej przyjmuniejsi, to Wy jesteście naszą dumą. Dla- jącej na siebie trud obowiązków z
tego dziękuję Wam za tak liczne przybycie najszerzej pojętej sfery ratownictwa i
na dzisiejszą uroczystość, a w związku z ochrony przed zagrożeniami. Za oﬁarność,
niedawnym Świętem Strażaka przyjmijcie poświęcenie i odwagę składamy Zarząode mnie najlepsze życzenia – żeby życie dowi i Zacnym Druhom słowa najwyżniosło Wam, jak najwięcej dobrego. W szego uznania. Życzymy Wam, Rycerze
sposób szczególny pragnę wyrazić uzna- Świętego Floriana, szczęśliwych powronie dla druhów z Jednostki OSP w Starych tów z akcji ratowniczych, spokoju i satysGałkach - gospodarzy dzisiejszej uroczys- fakcji z doskonale pełnionej służby,
tości – za wytrwałość, za Wasze poświę- ludzkiej wdzięczności i pomyślności w
cenie i oﬁarność za to, że potraﬁcie życiu osobistym – mówił Starosta Płocki
poświęcać swój czas na chwałę swojej Michał Boszko.
miejscowości i gminy. Życzę Wam – sza- Po części oﬁcjalnej Prezes OSP w Starych
nowne Druhny i szanowni Druhowie Gałkach dh Marek Chojnacki zaprosił
wiele zadowolenia, wytrwałości i szczę- gości na degustację potraw przygotowaścia
w życiu – bo zawsze ono jest po- nych przez mieszkanki wsi Stare Gałki –
Całość uroczystości uświetnił
trzebne,
a Gałeckiej jednostce kolejnych znacznej części należące do Ochotniczej
koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej
Straży Pożarnej w Starych Gałkach oraz
zabawę strażacką.
Każdy z zaproszonych gości na pamiątkę
obchodów 50 – lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Gałkach
otrzymał folder poświęcony historii powstania Jednostki, którego autorem jest
Wójt Gminy – Andrzej Barciński.
W tym miejscu składamy jeszcze raz najlepsze życzenia, by Święty Florian czuwał
nad bezpieczeństwem wszystkich strażaków, a służba w Ochotniczej Straży Pożarnej była źródłem satysfakcji i powodem
do dumy.
M.B.
zdj. z archiwum własnego UG Mała Wieś
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Zdrowie w pigułce

,,Choroby wektorowe - małe użądlenia, duże zagrożenia”.

robiło się ciepło. Przebywamy
dużo na świeżym powietrzu.
Korzystamy z chłodu lasu i
wody. Czasami przyjemności te odpłacają się nam mało przyjemnie. Dzielimy się środowiskiem z innymi
organizmami, które mogą przyczyniać
się rozwoju chorób określanych jako
wektorowe.

Fot. Wygląd kleszcza.

Wektorami mogącymi powodować zakażenie są komary, mrówki, kleszcze.
Większość chorób wektorowych występuje na terenach tropikalnych i subtropikalnych – w rejonach świata, do
których coraz częściej i liczniej podróżujemy. Narażeni jesteśmy między innymi na malarię, chorobę Denga,
żółtą gorączkę, japońskie zapalenie
mózgu. W Polsce niebezpieczeństwo
stanowią kleszcze, które mogą powodować boreliozę, kleszczowe zapalenie mózgu.
Według danych Narodowego Instytutu
Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu
Higieny w 2012 r. zanotowano prawie 9 tysięcy
przypadków
boreliozy, najwięcej w
województwie śląskim,
małopolskim i mazowieckim. Wynika to z

faktu, iż bytują one najchętniej na obszarach wilgotnych, zalesionych, trawiastych, w gęstych zaroślach,
paprociach oraz parkach miejskich.
Kolejnym czynnikiem charakterystycznym dla chorób odkleszczowych
jest odnotowanie największej liczby
zachorowań w okresie późnej wiosny
i jesieni, wtedy bowiem występuje
wzmożona aktywności kleszczy.
Do rozwoju choroby może dojść już
podczas jednego ukąszenia. Zależy to
od naszej wrażliwości oraz tego czy
pajęczak jest zakażony. Borelioza z
Lyme charakteryzuje się rumieniem
wędrującym, który u osób leczonych
zanika w ciągu kilku dni. Zmianom
skórnym czasem towarzyszą objawy
grypopodobne takie jak: gorączka lub
stany podgorączkowe, uczucie rozbicia, zmęczenie, bóle głowy, mięśni,
stawów oraz powiększone węzły
chłonne.
Objawy kleszczowego zapalenia
mózgu są natomiast podobne do infekcji grypowej, której towarzyszą gorączka, bóle głowy, nudności
i wymioty.
Najlepszą metodą zapobiegania chorobom wektorowym jest unikanie kontaktu z kleszczami. W tym celu należy
podczas spacerów w lesie i na terenach
zadrzewionych:
•nosić odpowiednie ubranie - koszule
z długimi rękawami, długie spodnie
i zakryte buty, nakrycia głowy;
•stosować środki odstraszające klesz-

cze (tzw. repelentów);
•po powrocie do domu dokładnie obejrzeć swoje ciało, zwłaszcza nogi i ręce
w zgięciach stawowych, głowę, uszy,
pachwiny, ok. pępka, pod piersiami.
W przypadku ukąszenia, powinno się
szybko i sprawnie usunąć kleszcza ze
skóry. Możemy do tego użyć pęsety.
Kleszcza należy chwycić jak najbliżej
ciała, a następnie delikatnie, ale zdecydowanie pociągnąć do góry i go
usunąć. Jeśli fragmenty ciała pasożyta
pozostały w skórze trzeba je również
usunąć. Nie wolno wykręcać kleszcza
palcami ani pokrywać go tłuszczem.
Może to spowodować zatkanie tchawek (narządu wymiany gazowej)
kleszcza, a następnie jego wymioty,
które przyśpieszają przedostanie się
bakterii i wirusów do osoby ukąszonej. Po usunięciu kleszcza należy dokładnie umyć ręce, zdezynfekować
miejsce ukłucia wodą utlenioną lub
40% alkoholem. Bardzo ważna jest
obserwacja miejsca po ukłuciu, jeśli
po 7-10 dniach wystąpi niepokojąca
zmiana w postaci charakterystycznego
rumienia należy skonsultować się z lekarzem. Z porady personelu medycznego powinniśmy skorzystać również
wówczas, gdy pajęczak wbije się głęboko w skórę, występuje duży obrzęk
w miejscu wniknięcia kleszcza,
umiejscowi się w okolicy trudno dostępnej lub mamy lęk przed samodzielnym jego usunięciem.
B.K.

Fot. Sposób usunięcia kleszcza.

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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kwietnia po raz pierwszy odbyła
się wycieczka gimnazjalistów do
Łodzi. Dziwne, że mimo stosunkowo niewielkiej odległości jeszcze
nigdy wcześniej tam nie byliśmy. Wyjechaliśmy równo o ósmej i na miejscu
byliśmy przed 11.
Pierwszym celem było Muzeum Kinematograﬁi mieszczące się w Pałacu
Karola Scheiblera. Pani przewodnik
zapoznawała nas z historią pałacu,
którego właściciel był bardzo zamożnym człowiekiem, co widać we wnętrzach pełnych przepychu. Rezydencja
Państwa Scheiblerów jako pierwsza w
Łodzi posiadała telefon, chociaż nie
można było do nikogo zadzwonić. W
zbiorach Muzeum znajdują się urządzenia związane z rozwojem technologicznym
kina
(historyczne
projektory, kamery). My obejrzeliśmy
również wystawę „60 lat animacji polskiej”, prezentującą materiały ikonograﬁczne, lalki, elementy scenograﬁi i
zaaranżowane plany ﬁlmowe. Patrzenie na znajome z bajek postacie było
bardzo przyjemne. Mogliśmy zobaczyć również oryginalny fotoplastykon.
Następnie udaliśmy się do Palmiarni.
Jest to ciekawe miejsce dla miłośników roślin. Znajduje się tam bardzo
wiele różnorodnych gatunków. W całych zbiorach Palmiarni jest ok. 4,5
tys. okazów roślin. Kolekcja ponad
130-letnich palm obejmuje 18 gatunków. Nas najbardziej zainteresowały
przybierające rozmaite kształty kaktusy.
Przyszedł czas na posiłek, toteż tradycyjnie udaliśmy się do ulokowanego
na Piotrkowskiej Mc`Donaldsa. Najbardziej znana ulica jest rozkopana ze
względu na remonty, co znacznie
utrudniło nam dotarcie na miejsce.
Najważniejszym punktem dnia miało

zdj. z archiwum własnego Gimazjum w Małej Wsi

być i było spotkanie z potomkiem naszej patronki – Panem Profesorem
Włodzimierzem Nakwaskim. Na miejscu byliśmy trochę wcześniej, dzięki
czemu mogliśmy zwiedzić kampus i
przylegający do niego park. Studenci
Wydziału Fizyki Politechniki Łódzkiej, jako członkowie Koła Naukowego Fizyków PŁ Kot Schrödingera
przygotowali dla nas pokaz różnych
ciekawych zjawisk ﬁzycznych.
Na początku wyjaśniono nam, dlaczego akurat Kot Schördingera i co to
w ogóle jest. Najprościej mówiąc to
taki eksperyment myślowy w ﬁzyce
kwantowej, w którym przykładowy
kot jest jednocześnie żywy i martwy,
dopóki w drodze obserwacji tego nie
sprawdzimy. Mogliśmy zobaczyć
między innymi, na czym polega rozszczepienie światła białego. Poznaliśmy też inne zjawiska optyczne, czy
zagadnienia związane z elektrostatyką.
Największą frajdę dała nam jednak zabawa ciekłym azotem. Przekonaliśmy
się, że nie mając w domu młotka, a

mając mandarynkę i ciekły azot, możemy bez większych problemów wbijać gwoździe. Studenci przygotowali
dla nas również róże i sałatę, które wyjęte z tej substancji, po uderzeniu o
podłogę, rozsypywały się spektakularnie na setki kawałków.
Mnie najbardziej zaciekawiła prezentacja polegająca na wpuszczeniu do
ponawiercanej rury gazu, podpaleniu
go i odtworzeniu muzyki z komputera
do jej środka. Pod wpływem fali
dźwiękowej zmienia się długość płomyków, co daje ciekawy efekt. Na koniec stwierdziłem, że Jim Morrison
był ognistym człowiekiem, gdyż najlepszy efekt dało odtworzenie utwory
Riders on the Storm zespołu The
Doors.
Po zakończeniu pokazu wręczyliśmy
Panu Profesorowi ostatni numer Gimnasiona oraz drobny upominek związany ze zbliżającymi się świętami
wielkanocnymi. O 20 pełni wrażeń
wróciliśmy do Małej Wsi.

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

Co robią nasi absolwenci...
W roku 1990 Wiesław Żmuda obecny
dyrektor Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Małej Wsi
wraz z Wiktorem Szmulewiczem
i Wojciechem Zmysłowskim ówczesnym Wójtem Gminy Mała Wieś podjęli działania zmierzające do
reaktywacji istniejącego przez 30 lat
Liceum Ogólnokształcącego Nr 17.
Niewielu wierzyło, że się to uda. Początkowo miało to być liceum państwowe, jednak ówczesne władze
odrzuciły ten pomysł. Wyżej wymienieni pomysłodawcy reaktywacji nie
poddawali się i otrzymali zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej w
Warszawie na utworzenie szkoły niepublicznej. W Małej Wsi powstało
Koło Nr 168 STO liczące około 40
osób. Byli to głównie rodzice, ale również Wójt Wojciech Zmysłowski, Proboszcz – Albin Łuczkowski, Dyrektor
Cukrowni- Waldemar Flakiewicz, Dyrektor Banku Spółdzielczego – Stanisław Jóźwiak. Pierwszym Prezesem
został Wiktor Szmulewicz. Na bazie
Koła 01 września 1991 roku rozpoczęło swoją działalność Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO . Szkoła
istnieje już przeszło 20 lat. Pod koniec
roku szkolnego 1991/1992 Kuratorium Oświaty po przeprowadzeniu

szczegółowej wizytacji, sprawdzeniu
efektywności uczenia nadało SLO
uprawnienia szkoły publicznej. Miało
to zasadnicze znaczenie dla uczniów,
którzy mieli pewność uzyskania świadectwa państwowego, możliwość
przystąpienia do egzaminu dojrzałości
w swojej szkole itp.
Przez te przeszło 20 lat przez SLO
przewinęło się wielu uczniów . Wielu
z nich wspominając szkołę, grono nauczycielskie przyznaje, że ucząc się nie
doceniło zabiegów pedagogicznych
nauczycieli ich determinacji w nauczaniu, ale to w liceum ukształtowali
swoją osobowość , to tu podejmowali
swoje pierwsze wolne wybory. Wśród
absolwentów pragnę wymienić p.
Annę Sadkowską- nauczycielkę Gimnazjum, Katarzynę Żmudę – absolwentkę Politechniki Gdańskiej na
kierunku automatyka.
Maciej Żmuda ukończył ﬁzykę na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Agnieszka Woźniak – ekonomię na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu. Andrzej Kowalczyk
doktor archeologii na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Joanna Mutrynowska studiowała ﬁzykę medyczną na Uniwersytecie Mikołaj Kopernika w Toruniu, potem
uzyskała tytuł doktora z zakresu nauk
medycznych. Iona Serwińska – absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii.

Marcin Lichota studiował w Instytucie Historii Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.
Alicja Mutrynowska uzyskała tytuł
magistra na Wydziale Nauk Historycznych w ramach Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie M. Kopernia w Toruniu. Obecnie uczestniczka
studiów doktoranckich w Zakładzie
Historii Średniowiecza UMK w Toruniu.
studiuje
Borowska
Paulina
germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Arkadiusz Maciejewski
pracuje naukowo w grupie ﬁzyki biologicznej prof. Ilpo Vattulainen'a na
wydziale ﬁzycznym Tampere University of Technology w Finlandii. Karolina Kozłowska – Hryniewicz jest
magistrem socjologii oraz prawa,
a przed nią aplikacja prokuratorska.
Nie sposób wymienić wszystkich
absolwentów szkoły. Jednak wszyscy
po latach są zgodni, że szkoła przygotowała ich do wejścia w dorosłe życie
( wyznania absolwentów opublikowano w biuletynie z okazji 20- lecia
SLO STO ). Lata spędzone w liceum
pozwoliły im zastanowić się co chcą
robić w życiu, podjąć właściwe decyzje. Z perspektywy czasu doceniają
indywidualne i życzliwe podejście w
małej szkole jakie było i jest w SLO.
Obecnie w szkole jest tylko jedna
klasa, której jestem uczennicą. Mam
nadzieję, że rekrutacja do klasy pierwszej zakończy się sukcesem i szkoła z
takim trudem reaktywowana będzie
funkcjonować jak najdłużej. Nie
chcemy być ostatnią klasą wraz z którą
zakończy się historia naszego liceum.
Milena Zyznowska
Uczennica kl. II SLO STO
w Małej Wsi.
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