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Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Ś

na zdj. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

rodowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach będzie placówką dziennego
pobytu działającą całorocznie, czynną
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. W domu przez
6 godzin dziennie prowadzone będą
zajęcia z uczestnikami, a pozostały
czas przeznaczony zostanie na czynności porządkowe, przygotowanie do
zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie
opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia.
Dom będzie ośrodkiem wsparcia dla
30 osób z zaburzeniami psychicznymi
i upośledzeniem umysłowym, które w
wyniku upośledzenia niektórych funk-

cji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w
środowisku rodzinnym i społecznym.
Uczestnikami domu bedą mieszkańcy
gminy Mała Wieś oraz Bulkowo
(w drodze zawartego porozumienia
miedzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Mała Wieś realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy
społecznej).
W Domu zatrudniony będzie wykwaliﬁkowany i merytorycznie przygotowany personel w ilości 5 etatów,
posiadający kwaliﬁkacje instruktora
terapii zajęciowej oraz asystenta osoby
niepełnosprawnej. Prace porządkowe
wykonywane będą w ramach obowiązków przez terapeutów oraz przy

zienny Dom Senior-WIGOR
jest jednostką organizacyjną
Urzędu Gminy Mała Wieś.
Dom powstał ze środków własnych
Gminy Mała Wieś oraz z środków
Programu Senior-WIGOR na lata
2015-2020 pochodzącego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Placówka swoją działalność rozpocznie już w grudniu, jej zadaniem bedzie zapewnienie dziennej opieki
osobom w wieku 60+, nieaktywnym
zawodowo, samotnym, znajdującym
się w trudnej sytuacji. Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie
seniorów poprzez umożliwienie im
korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie
aktywności ruchowej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorom zostanie udostępniona
infrastruktura pozwalająca na aktywne

spędzanie czasu wolnego.
Każdy uczestnik może przebywać w
Domu pięć dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30.
Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, urządzenia AGD, RTV, nowoczesne
meble.

D
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współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy w ramach prac interwencyjnych
oraz staży. Dodatkowym wsparciem
dla uczestników będzie psycholog
oraz lekarz psychiatra.
Zajęcia dla uczestników odbywać się
będą w pięciu pracowniach tj. pracowni gospodarstwa domowego, pracownii komunikacji i umiejętności
społecznych, pracowni artystycznej i
ogrodniczej, pracowni usprawnienia
ruchowego oraz pracowni komputerowo-informatycznej. Do dyspozycji
uczestników będzie również sala terapeutyczna przeznaczona do samoobsługi i usamodzielniania się, pełniąca
również funkcję pokoju wyciszeń,
pokój do indywidualnego poradnictwa
psychologicznego, socjalnego i pedagogicznego przeznaczony do zajęć
psychologicznych oraz jadalnia, która
pełnić będzie również funkcję sali
spotkań.
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Starych Święcicach utrzymywać się
będzie z dotacji od Wojewody Mazowieckiego. Termin rozpoczęcia działalności 01.02.2016r.
E.G.

Dom Senior-WIGOR w Małej Wsi

W Domu Senior-WIGOR uczestnicy
będą korzystać z usług rehabilitanta,
psychologa i pielęgniarki.
Pobyt w Dziennym Domu SeniorWIGOR jest bezpłatny, każdy uczestnik ma zapewniony jeden ciepły
posiłek dziennie.
E.G.

na zdj. Dzienny Dom Senior-WIGOR
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Nieodpłatna Pomoc Prawna w Gminie Mała Wieś

P

owiat Płocki – w porozumieniu
z Okręgową Radą Adwokacką
w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz gminami z terenu powiatu płockiego –
realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Na terenie powiatu płockiego od 1
stycznia 2016 r. zostaną uruchomione
cztery punkty nieodpłatne pomocy
prawnej. Jeden z punktów znajdować
się będzie w naszej gminie w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi. Nioedpłatna pomoc
prawna
udzielana
będzie
od
01.01.2016 roku od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 – 13.00.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmujmować będzie:
1)poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach,

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3)udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
1)podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:
I. osoba ﬁzyczna:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym
okresie nie wydano decyzji o zwrocie
nienależnie pobranego świadczenia ,
2) która posiada ważną Kartę Dużej
Rodziny,
3)która uzyskała zaświadczenie o
kombatantach oraz niektórych osobach będących oﬁarami represji wojennych i okresu powojennego,
4)która posiada ważną legitymację
weterana albo legitymację weterana
poszkodowanego,
5)która nie ukończyła 26 lat,
6)która ukończyła 65 lat,
7)która w wyniku wystąpienia klęski
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub
awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Więcej szczegółowych informacji
znajdą Państwo na stronie internetowej Urzedu Gminy w Małej Wsi.
E.G.

Świąteczna zbiórka żywności

P

odczas „Świątecznej Zbiórki
Żywności”, która odbyła się w
dniach 4,5,6 grudnia 2015 r. w
sklepie spożywczym Lewiatan w
Małej Wsi (Krami Sp. z o.o.) zebrano
418,60kg produktów spożywczych.
Patronem zbiórki był Bank Żywności
w Płocku.
Dzięki oﬁarności ludzi dobrej woli,
którzy zakupili produkty spożywcze
i przekazali na rzecz potrzebujących
zebrano w piątek- 144,45 kg, sobotę213,16 kg, niedzielę- 60,99 kg żywności.
Wśród zebranych artykułów spożywczych dominowały cukier, mąka, makaron, olej i słodycze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim
darczyńcom, którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i podzielili się zakupioną
żywnością. Hojność oﬁarodawców
przekroczyła nasze oczekiwania.
Szczególne wyrazy uznania należą się
Kierownictwu oraz Personelowi
sklepu, którzy z uśmiechem nas gościli, dziękujemy za zrozumienie i
przychylność w zorganizowaniu
zbiórki.
Dziękujemy ludziom z otwartym sercem za okazaną pomoc. Życzymy
Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia. Mamy nadzieję, że możemy na Was liczyć w przyszłości.
Pracownicy GOPS w Małej Wsi
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Informacja o wysokości stawek podatków
na terenie gminy Mała Wieś w 2016 roku

a ostatniej Sesji Rady Gminy
Mała Wieś, w dniu 27 listopada 2015 r, Radni Gminy
podjęli uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek podatków na terenie Gminy Mała Wieś na 2016 r. Wysokość ustalonych stawek podatków
nie uległa podwyższeniu i pozostaje
na poziomie stawek obowiązujących
na 2015 r i przedstawia się następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha
ﬁzycznego wynosi 125 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha ﬁzycznego wynosi 250 zł. z 1 ha ﬁzycznego.
Podatek leśny z 1 ha ﬁzycznego wynosi 42,19 zł.
Podatek od nieruchomości:
1)Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł od 1m2
powierzchni,
b)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
2)Od budynków lub ich części
a)mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w §2 podjętej
uchwały o podatku od nieruchomości

Rada Gminy Mała Wieś zwolniła budynki mieszkalne z podatku),
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwaliﬁkowanym materiałem siewnym
– 8,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej,
e)pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Ponadto od 1 stycznia 2016r
wchodzą w życie wprowadzone
zmiany w Ustawie „Ordynacja podatkowa” (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613
z późn. zm.):
1.W przypadku, gdy kwota podatku
nie przekracza 100,00 zł podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
2.Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekraczałaby, określonych na dzień

rzypominamy o obowiązku
przedkładania (w terminie do
31.01.2016r.) przez osoby ﬁzyczne niebędące przedsiębiorcami informacji o wyrobach zawierających
azbest i miejscu ich składowania.
Podstawa prawna: Rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia
2011r. w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.

U. 2011.8.31). Złożenie w/w informacji posłuży do sporządzenia wniosku
do
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie o doﬁnansowanie usuwania azbestu z terenu Gminy
w 2016r. W ramach otrzymanych
środków Gmina Mała Wieś nieodpłatnie usunie azbest zdjęty i składowany
na terenie Państwa nieruchomości.
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym usunęliśmy w 2015r. 50,5
tony wyrobów zawierających azbest.

P

1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie
krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza
się.
W 2016 roku nie pobiera się zobowiązania pieniężnego do 6,00 zł włącznie.
(nie będą wydawane decyzje wymiarowe oraz zmieniające, których kwota
podatku jest mniejsza od 7,00 zł za
2016 rok).
3. Nowe zasady przeliczania użytków
rolnych:
rowy – 1 ha ﬁz. = 0,2 ha przel.
grunty rolne zabudowane – 1 ha ﬁz.
= 1 ha przel.
grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych – 1 ha ﬁz. = 0,2
ha przel.
grunty pod stawami niezarybionymi
– 1 ha ﬁz. = 0,2 ha przel.
grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha ﬁz. = 1 ha
przel.
Oznacza to, że zmianie ulegnie liczba
hektarów przeliczeniowych będących
podstawą do naliczania podatku rolnego w gospodarstwach rolnych.
A.Z.

Unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Mała Wieś
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Więcej informacji uzyskają Państwo
pod nr telefonu:
24/ 269 79 76
24/ 269 79 65
E.K.

D

Zimowe Utrzymanie dróg gminnych

rogi na terenie gminy w bieżącym roku dla potrzeb
usprawnienia
zimowego
utrzymania podzieliliśmy na cztery
tzw. strefy odśnieżania:
Strefa I: Chylin, Kupise, Podgórze
Wieś, Podgórze Parcele, Zakrzewo
Kościelne.
Strefa II: Brody Duże, Brody Małe,
Węgrzynowo, Przykory, Stare Gałki,
Nowe Gałki, Niździn.
Strefa III: Mała Wieś, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo, Borzeń, Orszymowo, Lasocin, Murkowo.
Strefa IV: Perki,Wilkanowo, Ściborowo, Kiełtyki, Nowe Święcice, Stare
Święcice, Nakwasin, Liwin, Rąkcice,
Dzierżanowo, Główczyn.
I tak kolejno I i II strefę będzie odśnieżała Firma ,,Las i Ogród” z Chylina Pana Janusza Radzkiego, III strefę
odśnieżała będzie Spółdzielnia Usług
Rolniczych w Małej Wsi, natomiast
strefa IV odśnieżana będzie przez
Pana Marka Stanowskiego zam. w
Brodach Dużych. Urząd Gminy ape-

luje przede wszystkim do sołtysów a
także mieszkańców o ewentualne
uwagi dotyczące jakości odśnieżania,
czy też kolejności odśnieżania dróg.
Sami również będziemy wnikliwie
kontrolować jakość wykonywanych
dla nas prac. Dlatego liczymy na wyrozumiałość i szczerą współpracę z
sołtysami, którzy również będą potwierdzać jakość i czas odśnieżania.
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Miejsca newralgiczne tj. niebezpieczne zakręty, podjazdy, zjazdy,
skrzyżowania, przystanki autobusowe
posypywane będą mieszanką piaskowo-solną przez Spółdzielnie Usług
Rolniczych w Małej Wsi.
Ewentualne uwagi dotyczące odśnieżania prosimy kierować pod
nr tel. (024) 269-79-79.
P.N.

Opłaty za wodę i ścieki w 2016 roku

R

ada Gminy Mała Wieś w dniu
27 listopada 2015r podjęła
uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków.
Taryfy będą obowiązywać od dnia 1
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku. Odczyty wodomierzy będą
dokonywane sześć razy w roku, czyli
co 2 miesiące.
Ceny i stawki opłat za wodę i ścieki
nie zostały zmienione, pozostały na

dotychczasowym poziomie. Podjęcie
uchwały wynikało z zapisów ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która
zobowiązuje Radę Gminy do zatwierdzeniu w drodze uchwały stawek taryf
za wodę i ścieki. Cena wody dla
mieszkańców Gminy Mała Wieś w
gospodarstwach domowych, indywidualnych będzie wynosić 2,16 zł
brutto za 1 m³ wody. Dla pozostałych
odbiorców, gdzie pobór wody jest
związany z innymi celami np. działalność gospodarcza, gospodarstwa rolne
opłata będzie wynosić 2,58 zł brutto za
1 m³ wody. Wyższa stawka 2,58 zł będzie również obowiązywać odbiorców
wody spoza naszej Gminy. Na dotychczasowym poziomie pozostaje miesięczna opłata abonamentowa za 1
wodomierz - jeden punkt dostarczenia

wody do odbiorcy, czyli 1,62 zł brutto
na miesiąc. Stawka opłaty abonamentowej jest stała i niezależna od zużycia
wody. Stawki opłat za odprowadzanie
ścieków będą wynosić dla gospodarstw domowych-indywidualnych
5,40 zł brutto za 1 m³ ścieków. Dla pozostałych odbiorców stawka będzie
wynosić 8,13 zł brutto za 1 m³ ścieków. Z terenów nieskanalizowanych
gminy mieszkańcy mogą dostarczać
ścieki do punktu zlewnego Oczyszczalni i wtedy opłata będzie wynosić
5,40 zł brutto za 1 m³ ścieków. Natomiast ścieki obierane z terenów nieskanalizowanych przez Urząd Gminy
będą kosztować 15,12 zł brutto za 1 m³
ścieków, czyli duża szambiarka
gminna będzie kosztować 105,84 zł
brutto.
M.M.
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Sesje Rady Gminy Mała Wieś

nia 29.10.2015 odbyła się
XI sesja Rady Gminy Mała
Wieś VII kadencji. Wójt
Gminy przedstawił sprawozdanie
z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. Rada przyjęła informacje z wykonania budżetu za pierwsze
półrocze. Dyrektorzy Szkół zapoznali
Radnych ze stanem realizacji zadań
oświatowych w Gminie Mała Wieś za
rok szkolny 2014/15.
Radni Gminy podjęli uchwały
w sprawie:
1. uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2001 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na terenie Gminy Mała Wieś
na 2016 rok,
2. uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych
Święcicach,
3. uchwalenia Statutu Dziennego
Domu Senior - WIGOR w Małej Wsi,
4. zmiany Statutu Gminy Mała Wieś,
5. wyrażenia zgody na rozwiązanie
jednoosobowej Spółki z o. o. pod
nazwą „Zakład Gospodarki Komunal-

D

nia 27 listopada 2015 roku
odbyła się XII Sesja Rady
Gminy Mała Wieś w VII kadencji 2014 – 2018.
W obradach uczestniczyła Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Pani Ewa Szamańska oraz członek
Mazowieckich Izb Rolniczych Pan
Ryszard Gankowski.
Podczas obrad Wójt Gminy Zygmunt
Wojnarowski przedstawił sprawozdanie z realizacji uchwał i wydanych
zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
1. określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Mała Wieś na
rok 2016 oraz zwolnień w tym
podatku,
2. obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2016 rok,
3. określenia wysokości rocznych sta-
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nej i Mieszkaniowej” Spółka z o. o.
w Małej Wsi,
Wójt Gminy Mała Wieś przedstawił
obecną sytuację ﬁnansową spółki
„Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej” Sp. z o. o. Z danych
przedstawionych przez biegłego rewidenta wynika, że Spółka przyniosła
nie jak widać ze składanych wcześniej
sprawozdań zysk, ale straty:
- w 2012 roku – 54 687,05 zł,
- w 2013 roku – 90 087,37 zł,
- w 2014 roku – 73 928,88 zł,
Na wynagrodzenia w 2014 roku wydano 732 061,35 zł.
Szacunkowe potrzeby ﬁnansowe
spółki ZGKiM w 2015 roku:
- koszt naprawy sprzętu – około 70
tysięcy zł,
- zaległa opłata z tytułu wykorzystania
środowiska w latach poprzednich –
19 611,91 zł,
- spłata zobowiązań do Urzędu Skarbowego za lata 2012- 2014- około
20 tysięcy zł.
- spłata kredytu obrotowego – około
180 tysięcy zł,
- spłata kredytu zaciągniętego w latach
poprzednich na zakup ciągnika i samochodu – około 60 tysięcy zł,

wek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
gminy Mała Wieś na rok 2016,
4. określenia wzorów formularzy
deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego,
5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, oraz cen wody
i odbioru ścieków.
Wysokość podatków na 2016 rok nie
uległa podwyższeniu.
6. zmiany uchwały budżetowej na rok
2015 gminy Mała Wieś,
7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020,
8. zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży gruntów w Małej Wsi
o pow.16,00 ha, po byłej Cukrowni
przy oczyszczalni ścieków.Teren dawnych odstojników cukrowni.

- koszt naprawy i prowadzenia bieżącej dokumentacji księgowej za 2015
rok – około 55 tysięcy zł.
6. zmiany uchwały budżetowej na rok
2015
Gminy
Mała
Wieś,
7. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 20152024,
8. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek,
9. ustalenia regulaminu głosowania i
wyboru ławników sądów powszechnych na kadencję od 2016 r.
do 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał pisma napływające do Rady
Gminy. Obrady sesji zakończyły
wolne wnioski i sprawy różne, poruszane przez Radnych.
K.N.

Wójt Gminy poinformował radnych,
że zgłosił się inwestor zainteresowany
zakupem gruntów, o pow.16,48 ha,
które gmina zakupiła od Krajowej
Spółki Cukrowej w 2011 roku.
Od dnia nabycia do 2015 roku gmina
straciła 758.404.09 zł w podatku od
nieruchomości, kolejny rok 2016 przyniesie stratę w wysokości 181.380 zł.
Dzierżawa wieczystego użytkowania
w 2012 roku kosztowała Gminę
76.675,67 zł. Po obniżeniu wartości
gruntu opłata za lata 2013-2015
wyniosła po 710,85 zł. rocznie
Do spłaty zaciągniętego kredytu pozostało 611.755,77 zł. oraz obsługa
kredytu wynosi 155.000 zł.
Rada Gminy nie wyraziła zgody
przygotowania do sprzedaży w/w
gruntów.
Obrady Sesji zakończyły wolne wnioski i zagadnienia poruszone przez
radnych.
K.N.
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Pozyskane doﬁnansowania na realizację inwestycji w 2015r.

2015r. Gmina Mała Wieś
na realizację inwestycji pozyskała doﬁnansowanie z
budżetu państwa oraz budżetu Unii
Europejskiej
w
wysokości
1.207.866,63 zł. Ze środków Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w
wysokości 19.682,00 zł sﬁnansowana
została budowa siłowni zewnętrznej
przy Budynku Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi.
Koszt całkowity realizacji zadania wyniósł 31.503,38 zł. Siłownię zewnętrzną wyposażono w urządzenia
umożliwiające wykonywanie ćwiczeń
na świeżym powietrzu. Dotację z
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
86.223,90 zł przeznaczono na przebudowę drogi gminnej Węgrzynowo –
Arciszewo. Wykonano nawierzchnię
asfaltową na długości 980m i szerokości 4,25m oraz obustronne pobocza i
zjazdy z kruszywa łamanego. Koszt
całkowity realizacji zadania wyniósł
186.168,67 zł. W Podgórzu i Dzierżanowie ze środków pochodzących z
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w 100% tj. w kwocie
150.897,63 zł sﬁnansowano budowę
placów zabaw w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Powstały nowe, ogrodzone
place zabaw pokryte bezpieczną nawierzchnią i wyposażone m.in. w ka-

na zdj. droga gminna Wegrzynowo-Arciszewo

ruzele, huśtawki, zestawy wielofunkcyjne, sprężynowce i piaskownice.
Gmina Mała Wieś w 2015r. przystąpiła do Programu Wieloletniego Senior – WIGOR na lata 2015 – 2020,
którego celem jest stworzenie Domu
Dziennego pobytu dla emerytów w
Małej Wsi. Budynek zajmowany dotychczas przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną
został przebudowany i wyposażony w
sprzęt niezbędny do prowadzenia
działalności skierowanej do osób w
wieku 60+ nieaktywnych zawodowo.
Na realizację inwestycji pozyskaliśmy
środki ﬁnansowe z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w wysokości
218.543,10 zł. Ponadto na bieżącą
działalność placówki w miesiącu
grudniu 2015r. otrzymano 3.000,00 zł.

Dzienny Dom Senior-WIGOR

Najwyższe doﬁnansowanie w wysokości 732.520,00 zł Gmina Mała Wieś
otrzymała z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. Pozyskane środki ﬁnansowe zostaną przeznaczone na
utworzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy w Starych Święcicach.
W grudniu b.r. w budynku po byłej
szkole podstawowej zostaną zakończone prace budowlane oraz zamontowane zostanie wyposażenie niezbędne
do funkcjonowania placówki. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach świadczyć będzie
usługi dostosowane do szczególnych
potrzeb 30 osób z zaburzeniami psychicznymi.
W związku z pojawiającymi się ogłoszeniami o możliwości ubiegania się o
doﬁnansowanie projektów realizowanych w 2016r. Gmina Mała Wieś planuje składanie kolejnych wniosków.
W listopadzie 2015r. został złożony
wniosek o Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego o doﬁnansowanie adaptacji budynku po byłej
Krajowej Spółce Cukrowej na siedzibę Gminnego Centrum Kultury w
Małej Wsi. Wnioskowana kwota doﬁnansowania wynosi 319.463,71 zł tj.
85% kosztów kwaliﬁkowanych. Do
końca 2015r. zostanie złożony wniosek o doﬁnansowanie z przebudowy
drogi gminnej Lasocin – Orszymowo
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Gmina
Mała Wieś jest w trakcie przygotowywania niezbędnej dokumentacji budowlanej i kosztorysu inwestorskiego.
E.K.
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Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu
sołeckiego na 2015r po raz pierwszy realizowanych
w Gminie Mała Wieś

1. Sołectwo Nakwasin
Nazwa zadania „Żwirowanie drogi
gminnej nr 161 w m. Nakwasin na
odc. 600m -13.081,05 zł
2. Sołectwo Brody Duże
Nazwa zadania: Remont strażnicy
OSP Brody Duże oraz wymiana jej
ogrodzenia- 11.071,14 zł
3.Sołectwo Chylin
1)Wykonanie polbruku i krawężników
na przystanku wioskowym w m. Chylin wraz z utwardzeniem i wysypaniem tłucznia- 8.499,60 zł
2)Naprawa dachu świetlicy wiejskiej
w m. Chylin- 1.000,00 zł
3)Doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu 4.957,43 zł
Zadanie ﬁnansowane wspólnie przez
Sołectwo Zakrzewo Kościelnei, Podgórze i Chylin .
4.Sołectwo Dzierżanowo
Doposażenie placu zabaw dla dzieci
na działce o nr ewid. 86/1 w m. Dzierżanowo-14.398,20 zł
5.Sołectwo Kiełtyki
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej na działkach o nr ewid. 63 i 17
w m. Kiełtyki- Plan: 10.510,58 zł.
Zadanie jest w trakcie realizacji.
6. Sołectwo Lasocin
Remont drogi gminnej na działkach
o nr ewid.: 51 ; 65 ; 94 w m. Lasocin 10.902,97 zł
7. Sołectwo Liwin
Remont drogi gminnej nr 290803W
na działce o nr ewid. 16 w m. Liwin 8.708,40 zł.
8.Sołectwo Mała Wieś
Budowa placu zabaw koło Gminnego
Centrum Kultury „MultiOsada”27.793,47 zł
9.Sołectwo Niździn
1)Remont drogi gminnej na działkach
o nr ewid. 122 i 129 w m. Niździn4.981,50 zł
2)Remont drogi gminnej nr 290816W
w m. Niździn środki funduszu sołeckiego- 7. 024,10 zł, zadanie doﬁnansowane ze środków własnych gminy
w wysokości 20.872,30 zł. przykrycie
kruszywa betonowo – ceglanego po-
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spółką drogową.
10. Sołectwo Nowe Arciszewo
Remont drogi gminnej w m. Nowe Arciszewo na działce o nr ewid.107.195,50 zł
11. Sołectwo Nowe Gałki
Remont nawierzchni drogi gminnej nr
290815W w m. Nowe Gałki10.827,30 zł
12. Sołectwo Orszymowo
Nazwa zadania: Budowa placu zabaw
na terenie przy Szkole Podstawowej
w Orszymowie na działce o nr ewid.
47- 14.391,00 zł
13. Sołectwo Perki
1) Remont przepustu rowu melioracyjnego w m. Perki- 2.704,77 zł
Zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi po przedłożeniu faktury
przez Wykonawcę.
2)Remont dróg gminnych w m. Perki
o nr ewid. działki 4 i nr Ew. działki 666.821,00 zł
14. Sołectwo Podgórze
1) Wykonanie zabudowy pożarniczej
na samochodzie dla potrzeb OSP
w Podgórzu- 10.327,91 zł zadanie w
trakcie realizacji.
2) Regulacja stanu prawnego nieruchomości – remizy OSP Podgórze1.066,66 zł
15.Sołectwo Podgórze Parcele
1)Zakup beczkowozu asenizacyjnego
używanego- 7.300,00 zł
2)Doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu2.572,38 zł
16. Sołectwo Stare Arciszewo
Nazwa zadania: Remont dróg gmin-

nych w m. Stare Arciszewo na działce
o nr ewid. 82 ; 99 ; 91 ; 19 ; 697.875,93 zł
17. Sołectwo Stare Gałki
Żwirowanie drogi gminnej o nr ewid.
działki 161 w m. Stare Gałki10.516,50 zł
18. Sołectwo Stare Święcice i
Nowe Święcice
Adaptacja części pomieszczeń budynku po byłej Szkole Podstawowej w
Starych Święcicach wraz z zagospodarowaniem terenu – z przeznaczeniem
na świetlicę wiejską.
Zadanie ﬁnansowane z:
Sołectwo Nowe Święcie- 9.417,48 zł
Sołectwo Stare Święcie- 10.790,86 zł
Środki własne Gminy Mała Wieś37.791,67 zł
19. Sołectwo Węgrzynowo
Remont dróg gminnych o nr ewid.
działki 166 i nr. ewid. działki 168 w
m. Węgrzynowo-16.949,21 zł
20. Sołectwo Wilkanowo
Remont drogi gminnej w m. Wilkanowo o nr ewid. działki 72 - 11.586,60
zł
21. Sołectwo Zakrzewo Kościelne
1) Doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Podgórzu4.957,43 zł
2) Zakup przyczepki dla potrzeb OSP
Zakrzewo Kościelne do transportu
piasku podczas akcji powodziowych 3.866,50 zł
3) Zakup wyposażenia na bieżącą
działalność OSP Zakrzewo Kościelne5.377,08 zł.
W.D.

W

Sprzedaż bezpośrednia produktów
z gospodarstw będzie łatwiejsza.

związku z oczekiwaniem
rolników, jak i konsumentów co do podjęcia działań
legislacyjnych, które umożliwiłoby
w ramach sprzedaży bezpośredniej
produkcję jak najszerszej gamy produktów pochodzenia zwierzęcego,
możliwości ich sprzedaży na rynku
lokalnym, promocje tych artykułów
na terenie całego kraju Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie w dniu 30.09.2015r. w
sprawie wymagań weterynaryjnych
przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do
sprzedaży bezpośredniej. Nowy akt
prawny wejdzie w życie 1 stycznia
2016r. W znowelizowanym rozporządzeniu wprowadzono szereg ułatwień
dla podmiotów, w tym rolników
i pszczelarzy prowadzących sprzedaż
bezpośrednią lub zamierzających
takową podjąć.
Najważniejsze zmiany to: rozszerzenie katalogu produktów pochodzenia
zwierzęcego dopuszczonych do sprzedaży bezpośredniej o siarę, mrożone
tuszki drobiu, zajęczaków i zwierząt
łownych, wprowadzenie możliwości
sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa, które powinny być dostarczone konsumentowi w terminie
do 21 dni od dnia zniesienia ( czyste ,
suche, pozbawione obcych zapachów
),wprowadzenie nowych limitów wielkości produkcji np. podwyższenie
limitów dla tusz gęsi z 50 na 500 szt
tygodniowo, 200 sztuk tygodniowo
w przypadku tusz innych gatunków
drobiu oraz możliwość przekroczenia
tych wielkości sprzedaży, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego
powiatowego lekarza weterynarii oraz
zachowania rocznego limitu produkcji,określenie minimalnych wymagań
higienicznych dla sprzedaży żywności
pochodzenia zwierzęcego, zniesienie
pod pewnymi warunkami ograniczenia dotyczącego obszaru sprzedaży
bezpośredniej. W ramach tej sprzedaży rolnicy będą mogli jeździć na festyny, kiermasze,wystawy i promować
swoje produkty żywnościowe w całym

kraju, a nie tylko - jak było do tej pory
- w województwie i powiatach
ościennych, a po zmianach również w
województwach ościennych. Ponadto
będą mogli wzajemnie świadczyć
sobie usługi np. jeden sąsiad będzie
mógł zabrać produkty drugiego sąsiada.
Ułatwia
to
i obniża koszty takiej sprzedaży,
określenie wymaganej dokumentacji
zawierającej informacje o ilości sprzedanych w danym tygodniu/miesiącu
produktów, wynikach badania wody,
badaniach na włośnie w przypadku
pozyskiwania tusz z dzików lub z nutrii i posiadania orzeczenia lekarskiego
dla osoby mającej kontakt z produktami rybołówstwa, z mięsem drobiowymi zajęczym. W przypadku
produkcji mleka, siary i surowej śmietany wymagane są wyniki badań na
oznaczenie liczby bakterii, przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu
przez laboratorium urzędowym.
Termin wejścia w życie nowych przepisów weterynaryjnych dot. sprzedaży
bezpośredniej produktów pochodzenia
zwierzęcego zbiegnie się z terminem
wejścia w życie ustawy z dnia
9 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych oraz niektórych innych
ustaw. Na jej podstawie , od 1 stycznia
2016r., rolnicy będą mogli sprzedawać
wytworzona w swoim gospodarstwie
żywność bez konieczności rejestracji
takiej działalności. Działalność taka
będzie opodatkowana w wysokości
2% od wielkości sprzedaży, a obrót nie
będzie mógł przekroczyć 600 tys. zł
rocznie ( 150.000 euro ).
W dalszym ciągu obowiązują wymogi
związane z rejestracją sprzedaży bezpośredniej przez Powiatową Inspekcje
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Weterynaryjną to jest :
- złożenie wniosku do Powiatowego
Lekarza Weterynarii o zatwierdzenie
projektu technologicznego zakładu
odpowiadającego wymogom Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.03.2013r. w
sprawie wymagań, jakie powinien
spełnić projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona
działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego,
uiszczenie opłaty za wydanie decyzji
administracyjnej w powyższej sprawie
w wysokości 10,00 zł,
- złożenie wniosku do Powiatowego
Lekarza Weterynarii o wpis do rejestru
i nadanie numeru identyﬁkacyjnego
(WNI),
– uiszczenie opłaty za wydanie decyzji
administracyjnej w powyższej sprawie
w wysokości 10,00 zł. Wymagane jest
dołączenie zaświadczenia z AR i MR
o posiadaniu gospodarstwa rolnego
lub w przypadku pszczelarza deklaracji o tym, iż jest właścicielem pasieki.
Po uzyskaniu wpisu do rejestru WNI
Powiatowy lekarz Weterynarii, na
ogólnopolskiej stronie internetowej
zamieszcza dane producenta.
Po spełnieniu czynności administracyjno-technicznych i przeprowadzeniu
pozytywnej kontroli w gospodarstwie
podmiot może rozpocząć działalność
w ramach sprzedaży bezpośredniej.
Do dnia dzisiejszego nie ukazały się
przepisy weterynaryjne pozwalające
podjąć produkcję w gospodarstwie
obejmującą etap przetwarza mięsa,
mleka np. produkcji kiełbas, wędzonek, serów twarogowych lub żółtych.
D.Sz.
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Nowe Place Zabaw w Szkole Podstawowej
w Podgórzu i Dzierżanowie

dniu 14.10.2015 odbyło się
uroczyste przecięcie wstęgi
na nowo wybudowanych
placach zabaw zrealizowanych w ramach projektu pn. „Organizacja placów
zabaw
w
oddziałach
przedszkolnych przy Szkołach Podstawowyc w Dzierżanowie i Podgórzu”.
W uroczystościach w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie uczestniczyli:
Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dzierżanowie Pani Elżbieta Witkowska, zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice oraz dzieci i młodzież.
W uroczystościach w Szkole Podstawowej w Podgórzu udział wzięli: Sekretarz Gminy Pan Michał Stefaniak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podgórzu Pani Iwna Sobótko, zaproszeni
goście, nauczyciele, rodzice oraz
dzieci i młodzież.
W czasie symbolicznego przecinania
wstęgi największa radość malowała
się na twarzach dzieci, dla których powstały place zabaw. Oddziały Przedszkolne w Dzierżanowie i Podgórzu
do chwili obecnej nie posiadały własnych placów zabaw. Dzięki pozyskanemu doﬁnansowaniu w 2015r. przez
Gminę Mała Wieś udało spełnić się
marzenia wielu dzieci, które będą
mogły spędzać aktywnie czas, rozwi-

jać swoją sprawność ﬁzyczną i zaspokajać naturalną potrzebę ruchu na terenie bezpiecznych, kolorowych
i ogrodzonych placów zabaw.
Zadanie zostało zrealizowane w całości w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było podniesienie jakości pracy
w dwóch oddziałach przedszkolnych
przy szkołach podstawowych w Gminie Mała Wieś poprzez organizację
placów zabaw w celu dostosowania do
potrzeb dzieci 3-5 letnich. Place

zabaw w Dzierżanowie i Podgórzu
zostały wyposażone w następujące
urządzenia: zestaw wielofunkcyjny,
huśtawka – ptasie gniazdo, karuzela,
sprężynowiec, huśtawka wagowa, piaskownica, dwie ławki z oparciem,
kosz na śmieci oraz tablicę z regulaminem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników place zabaw
zostały ogrodzone i pokryte bezpieczną nawierzchnią dostosowaną do
zamontowanych urządzeń.
E.K.

d dnia 15.09.2015 r. swoją
działalność rozpoczeło Lokalne Centrum Kompetencji,
które znajduje się w budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada.
(ul. Warszawska 31.) Lokalne Centrum Kompetencji jest częścią projektu realizowanego przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego i
Agencję Rozwoju Mazowsza w ramach projektu „M@zowszanie” służącego przeciwdziałaniu wykluczeniu
informacyjnemu w Województwie.
Lokalne Centrum Kompetencji jest
miejscem, w którym mieszkańcy
mogą uzyskać bezpłatny dostęp do in-

ternetu, skorzystać z nowoczesnego
sprzętu komputerowego.
Każdy mieszkaniec Gminy Mała Wieś
może też uzyskać wsparcie w pisaniu
CV czy pism urzędowych.
W Lokalnym Centrum Kompetencji
dzieci mogą przygotowywać się do
lekcji, a osoby poszukujące pracy wyszukiwać oferty pracy w internecie.
Odbywaja się tu równiez zajęcia komputerowe dla emerytów jak również
można zobaczyć prace drukarki 3D.
LCK jest czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
Serdecznie zapraszamy!!!
E.G.

na zdj. LCK w Małej Wsi

O
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na zdj. Plac zabaw w Podgórzu

na zdj. Plac zabaw w Dzierżanowie

Lokalne Centrum Kompetencji w Małej Wsi
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Program „Książki naszych marzeń”

śród 10 tysięcy szkół ,
które zgłosiły się do programu „Książki naszych
marzeń” były również 3 szkoły podstawowe z terenu Gminy Mała Wieś.
W ramach programu Gmina Mała
Wies otrzymała wsparcie wysokości
4470,00 złotych na zakup książek do
bibliotek szkolnych. Kwoty dla każdej
ze szkół uzależnione były od ilości
uczniów w placówce i przedstawiały
się następująco:
1000 zł dla szkół liczących do 70
uczniów;
1 300 zł dla szkół liczących od 71 do
170 uczniów;
2 170 zł dla szkół liczących więcej niż

170 uczniów.
Gmina Mała Wieś zagwarantowała
wkład własny na poziomie 20 %.
Za środki z programu biblioteki
szkolne do końca 2015 roku zakupią
książki, które nie są podręcznikami.
Książki te będą wybierane przez
uczniów, czyli mają to być lektury,
którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w
poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą
powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego
działania. w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi realizuje
Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)
współﬁnansowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2015.
Od czerwca 2015 r. do października
2015 r. przekazano łącznie 23 942,61
kg artykułów spożywczych o wartości
63 594,66 zł. Pomoc w formie paczek
żywnościowych otrzymuje 1000 osób.
Podprogram 2015 rozpoczął się
01.06.2015 r. i trwać będzie do
29.02.2016 r.
Przy jego realizacji Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Małej Wsi
współpracuje z Bankiem Żywności
w Płocku.
Wśród produktów wchodzących w
skład paczek znalazły się: cukier,

mleko UHT, ryż, olej rzepakowy,
kasza jęczmienna, koncentrat pomidorowy, makaron świderki, groszek z
marchewką, klopsiki w sosie własnym, mielonka wieprzowa, płatki kukurydziane, dżem truskawkowy, kawa
zbożowa, ser topiony, sok jabłkowy.
Ilość i wartość artykułów spożywczych w poszczególnych miesiącach
wyniosła:

G
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rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.
Podstawowym rezultatem programu
ma być trwałe zainteresowanie młodych ludzi czytaniem. Aby tak się
stało muszą doświadczyć przyjemności z czytania, odkryć w nim atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy o
świecie, rozwijania zdolności i zainteresowań, a także spędzania czasu.
J.N.

Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Miesiąc, Rok

Czerwiec 2015
Lipiec 2015
Sierpień 2015
Wrzesień 2015
Październik 2015
Grudzień 2015

Tonaż

4 763,55
4 231,10
3 883,56
5 780,95
5 283,45
9409 kg

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ) przyczyniać się będzie
do ograniczania ubóstwa poprzez
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz
włączenia społecznego.
K.K.

Wartość

10 813,73
9 561,46
8 717,70
14 200,54
20 301,23
30 902,10 zł

Liczba osób
1000
1000
990
995
995
970.
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Spotkania z romantyzmem

ziałające przy Gimnazjum
z Oddziałem Integracyjnym
im.
Anny
Nakwaskiej
w Małej Wsi Stowarzyszenie Szansa
na Rozwój złożyło projekt i pozyskało
16 tysięcy złotych na realizację projektu Spotkania z romantyzmem w ramach programu Kultura Dostępna
doﬁnansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Realizowany w małowieskim Gimnazjum projekt zakłada zorganizowanie cyklu 5 wyjazdów do miejsc
wiązanych z romantyzmem, na zajęcia
w muzeach, spektakle teatralne i koncert w ﬁlharmonii. Grupa realizująca

S

projekt była już na warsztatach w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
i zajęciach savoir– vivre w Pułtusku,
zajęciach w Muzeum Narodowym
w Warszawie i Muzeum Fryderyka
Chopina w Żelazowej Woli, obejrzała
spektakl Pan Jowialski w Teatrze Polonia oraz wysłuchała koncertu w Filharmonii Narodowej, a podczas
listopadowego wyjazdu po zajęciach
w Muzeum Literatury poświęconych
życiu i twórczości Adama Mickiewicza obejrzała musical w Teatrze Buffo
Romeo i Julia. W grudniu na uczestników projektu czekają: w Muzeum Narodowym zajęcia o malarstwie doby

romantyzmu, a w Teatrze Wielkim
w Warszawie „Dziadek do orzechów”.
Niewątpliwie realizacja takiego projektu przyczyni się do poszerzenia
wiedzy o epoce romantyzmu, będzie
też okazją do obcowania z kulturą wyższą, często mniej dostępną dla młodych ludzi z małych miejscowości.
I.J.

Podsumowanie projektu dla mieszkańców Małej Wsi

towarzyszenie Kobiet Wiejskich „Malwa” od maja do października realizowało projekt
„Przez żołądek do serca – warsztaty
kulinarne w gminie Mała Wieś” doﬁnansowany ze środków Programu
„Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce, Levi Strauss Poland oraz Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi
Płockiej „Młodzi Razem”.
Projekt polegał na zorganizowaniu
cyklu spotkań w formie warsztatów
dla mieszkańców Małej Wsi. W budżecie zaplanowano również kupienie dużego namiotu plenerowego do
wykorzystania przy organizowanych
warsztatach. Spotkania odbywały się
w różnych miejscach: Centrum Kultury MultiOsada, Samorządowym
Przedszkolu, Gimnazjum czy w Kole
Emerytów. W ramach spotkań odbyły
się warsztaty kulinarne, zajęcia z carvingu, czyli owocowo-warzywnych
wycinanek, pokaz układania serwetek,
nakrywania stołu, a także zajęcia z
dietetykiem. Przeprowadzone zostały
konkursy z nagrodami: plastyczny dla
dzieci i młodzieży i kulinarny skierowany do seniorów.
Spotkania były okazją do wymiany
doświadczeń i kulinarnych przepisów.

str. 12
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Dzięki obecności pań z różnych grup
zawodowych można było porozmawiać m.in. o poradach kosmetycznych.

Celem realizowanego projektu była
integracja lokalnej społeczności i pobudzenie jej do działania. Wszak
wspólne biesiadowanie to nasz polski
zwyczaj, a gościnność - narodowaą
cechą. Przydatne będą i przepisy kulinarne, i wskazówki dotyczące podejmowania gości. Choć członkinie SKW
Malwa dały się już poznać jako dobre
kucharki i organizatorki (przygotowy-

wały dania na konkursy kulinarne, stoiska, wiejski stół), to jednak po raz
pierwszy miały okazje zorganizowania
czegoś cyklicznego dla mieszkańców
gminy.
Sądząc po zainteresowaniu warsztatami, nastąpiła integracja mieszkańców, która mamy nadzieję wzmocni
solidarność lokalnej społeczności.
Zrealizowany projekt Malwy uważają
za udany i już rozglądają się za pomysłem na kolejne działanie.
I.J.
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Szkoła Podstawowa im.Hipolita Gawereckiego
w Małej Wsi

ZUCHY I HARCERZE

arcerze i zuchy z 64ADH "Zośka
i Alek" i 46 GZ "Jędrusie" z
Małej Wsi należący do HZ Ukudemia
wzięły udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Płocku wspólnie z HZPiT
"Dzieci Płocka". Ukudemia przygotowała trzydziestominutowy występ prezentując repertuar harcerski i
patriotyczny. Koncert odbył się na Starym Rynku. Cieszymy się, że mogliśmy wystąpić przed licznie
zgromadzoną płocką publicznością
promując naszą gminę.
K.D.

Historia Harcerskiego
Zespołu Ukudemia
w pigułce.

H

arcerski Zespół Ukudemia – tak
nazwaliśmy naszą kiedyś kilkuosobową grupę grających i śpiewających.
Nasza Ukudemia urosła do ponad 40stu
osób – wszyscy z radością grają i śpiewają.
Bardzo znacząco zmieniliśmy nasz
szkolny oraz otaczający świat,
co przynosi mnóstwo radości zarówno
działającym, jaki i publiczności, rodzicom, nauczycielom. Jesteśmy aktywni
także w sieci, dzielimy się doświadczeniami z innymi miłośnikami ukulele.
Założyliśmy
stronę
internetową
http://debsk3.wix.com/ukudemia;
własne grupy FB– Ukefans,64 ADH
„Zośka i Alek”, funpage Ukudemia.
Gramy i śpiewamy podczas przerw
między lekcjami, a ukulele łączy
wszystkich chętnych do muzykowania.
Systematycznie wzbogacamy nasz repertuar i warsztat pracy.
Zawsze jesteśmy gotowi wzbogacić występem naszej UKUdemii wszelkie wydarzenie kulturalne w bliższym
i dalszym środowisku. Staramy się
uwieczniać najlepsze występy, dzielimy
się w ten sposób z bardzo szerokimi rzeszami odbiorców – na kanale youtube,
blogu naszej Szkoły Podstawowej im.
W.H Gawareckiego w Małej Wsi
www.webd.malawies.pl, za pośrednictwem facebook’a .
W szkole naszej liczącej ok. 200
uczniów jest już ponad 30 grających,

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

pomimo tego, iż nie były prowadzone
żadne obowiązkowe zajęcia nauki gry.
Nasi absolwenci - gimnazjaliści nadal
grają i śpiewają w Ukudemii. Umiejętności są zdobywane na przerwach,
po zajęciach i na zbiórkach harcerskich.
Chętni do nauki są już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a najstarsi wychowankowie Ukudemii ukończyli
już miejscowe Gimnazjum. Łatwość gry
powoduje stosunkowo szybkie osiągnięcie sukcesu, co dodatkowo motywuje
do pracy, daje zadowolenie, potęguje
poczucie własnej wartości.
Dodatkowo zapewnia prawidłowy rozwój społeczny dzieci, zapobiega wykluczeniu i uzależnieniom współczesnego
świata.
Swoją przygodę z ukulele rozpoczęliśmy jesienią 2011roku. Zaczynaliśmy
od jednego, pożyczonego instrumentu
i trzech grających. Potem zainteresowanie uczniów rosło,
a dzięki rodzicom, sponsorom, funduszom z projektów rosła też ilość ukulele
We wrześniu 2012r pierwszy raz wystąpiliśmy publicznie podczas Dni Gminy
Mała Wieś, co potem stało się tradycją.
W grudniu tegoż roku zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu „Nie
wolno zostawić świata, jakim jest” Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka pod Honorowym Patronatem
Rzecznika Praw Dziecka. Realizowaliśmy projekt edukacyjny opracowany
wspólnie z młodzieżą i członkami Ukudemii - „Ukuskauting – zmieniajmy
świat z ukulele”. Dzięki dotacji zakupiliśmy kolejne instrumenty. W maju wy-

stąpiliśmy z koncertami ulicznymi w
czasie Nocy Muzeów w Kazimierzu
Dolnym.
We wrześniu 2013r zagraliśmy koncerty podczas Dożynek Powiatu Płockiego i Płockiego Pikniku Organizacji
Pozarządowych na zaproszenie Fundacji
Orlen Dar Serca. Na prośbę Wójta
Gminy Mała Wieś wystąpiliśmy z koncertem patriotycznym w czasie uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej
„Żołnierzom Wyklętym Grupy Cacko”.
W 2014r zostaliśmy laureatem ogólnopolskiego konkursu ZHP "Klimatycznie na obozie" i dzięki dotacji
zakupiliśmy koszulki Ukudemia oraz
kolejne instrumenty.
Kultywując naszą tradycję wychowania w duchu patriotyzmu graliśmy
wielokrotnie podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, a w 2015r wystąpiliśmy razem z
Harcerskim Zespołem Pieśni i Tańca
"Dzieci Płocka" w czasie koncertu "Dla
Niepodległej" na Starym Rynku
w Płocku.
Gościliśmy w Katolickim Radio
Płock, kilkakrotnie pisała o nas lokalna
prasa. Urozmaicaliśmy swoim występem wiele lokalnych wydarzeń kulturalnych, m,in. Dni Gminy Mała Wieś, Dni
Wisły w Wyszogrodzie, obchody Złotych Godów, uroczystości patriotyczne i
religijne oraz liczne imprezy harcerskie
i charytatywne.
Ukulele to mały, wdzięczny instrument.
Nie kosztuje wiele, natomiast wiele daje
grającym i słuchającym.
K.D.
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Gimnazjaliści z Małej Wsi
ponownie
w gronie stypendystów

T

roje uczniów Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny
Nakwaskiej w Małej Wsi: Katarzyna
Jeznach, Wiktoria Bąkiewicz i Arkadiusz Ziółkiewicz znalazło się w gronie wyróżnionych w programie
stypendialnym „Mam pasję powyżej
średniej” Fundacji Orlen Dar Serca,
która wspiera ambitnych i zaangażowanych społecznie uczniów z regionu.
Ażeby znaleźć się w gronie stypendystów należało mieć nie tylko wysoką
średnią ocen, ale również posiadać
udokumentowane sukcesy i osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu lub
nauki. Punktowane było także zaangażowanie w projekty społeczne
i działalność wolontariacka.
Tegoroczne stypendia dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych gimnazjalistów i licealistów z Płocka

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum

By uczcić
Święto Niepodległości

W

Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi już po raz kolejny
uczniowie i nauczyciele Święto Niepodległości chcieli przeżywać razem z
lokalną społecznością. Dlatego 11 listopada na Mszę św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10.00 przybyli ze
sztandarem szkoły uczniowie i nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły. Po
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i powiatu płockiego zostały wręczone
podczas uroczystej gali, która odbyła
się 10 listopada w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego
w Płocku.
W tym roku 140 prymusów z Płocka i powiatu płockiego
odebrało stypendia ufundowane przez
PKN Orlen i Fundację Orlen Dar
Serca. Troje wyróżnionych uczniów

małowieskiego gimnazjum będzie
otrzymywało co miesiąc nagrodę w
postaci 200 złotych stypendium. Planują je wydać na naukę języka hiszpańskiego, zakup komputera, książek,
pomocy multimedialnych oraz wymarzone podróże.
Życzymy
spełnienia
marzeń
i równie wysokich lotów za rok. I.J.

a początku października uczniowie klasy III C Gimnazjum w
Małej Wsi odbyli niezwykłą dwudniową wycieczkę do Wrocławia. Niezwykłą nie tylko ze względu na
miejsce, ale również środek transportu, bo po raz pierwszy uczestnicy
wyjazdu lecieli samolotem. To nowe,
niezwykłe doświadczenie poprzedziła
odprawa na lotnisku i prześwietlanie
bagażów.Wrocław okazał się bardzo

pięknym miastem, szczególnie Stare
Miasto. Uczniowie zwiedzili Afrykanarium – największe tego typu
miejsce w Europie, a drugiego dnia
uczestniczyli w zajęciach i oglądali
Panoramę Racławicką.
Powrót był również bardzo emocjonujący, bo ponownie czekała na nich
podniebna przygoda. Wszyscy uczniowie lecieli po raz pierwszy, ale zapowiedzieli, że nie po raz ostatni.
I.J.

N

Polecieli do Wrocławia

zakończonej eucharystii gimnazjaliści
zaprezentowali program słowno – muzyczny. Teksty obrazujące historię naszej ojczyzny przeplatały się ze
wzruszającą poezją. Przybyłych zachwycił również występ szkolnego
chóru i gra uczniów na trąbce.
Wszyscy wiemy, że potrzebne jest
pielęgnowanie patriotyzmu, który
trzeba zaszczepiać od najmłodszych
lat, wszak Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
I.J.

zdj. z archiwum własnego Gimnazjum

Szkoła Podstawowa w Podgórzu
XXI JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE Z OKAZJI
DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
esienna szata lasu, sprzyjająca pogoda oraz liczna obecność miłośników biegania sprawiły, że XXI
Jesienne Biegi Przełajowe z okazji
Dnia Niepodległości dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
zostawiły
miłe
wspomnienia. Zawody
sportowe
zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Podgórzu i Uczniowski Klub
Sportowy „Borowik” odbyły się 5 listopada 2015r . Biegi są zaliczane do
współzawodnictwa sportowego szkół
w ziemskim powiecie płockim, ale
okazję do biegania na pięknych leśnych trasach przy Szkole Podstawowej w Podgórzu mieli wszyscy
zawodnicy, którzy wraz ze swoimi
opiekunami skorzystali z zaproszenia.
Byli wśród nas zawodnicy z powiatu
płockiego, płońskiego, gostynińskiego, sierpeckiego i miasta Płock.
Ideą organizatorów Jesiennych Biegów Przełajowych było upamiętnienie w sportowy, radosny sposób tak
ważnej dla każdego Polaka rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednocześnie przyświecał nam cel
dbałość o kondycję ﬁzyczną młodych
obywateli oraz przeżycie emocji związanych ze sportową rywalizacją.
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"Młodsi sprawdzają, czy
starsi tabliczkę mnożenia
znają!".

25

września 2015 r w Szkole Podstawowej w Podgórzu obchodziliśmy V Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia organizowany pod hasłem:
"Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!". Jak wyglądały obchody tego nietypowego
święta?
Podczas przerw i na lekcjach matematyki uczniowie doskonalili znajomość
tabliczki mnożenia korzystając z
portalu matzoo.pl. Brali udział w turnieju walcząc o zwycięstwo z 5 in-

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Podgórzu

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Zygmunt Wojnarowski Wójt
Gminy Mała Wieś, Jan Boszko Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród,
Wojciech Majchrzak Prezes Płockiego
Szkolnego Związku Sportowego, Jadwiga Milewska Radna Powiatu Płockiego,
Włodzimierz
Jeznach
Przewodniczący Rady Gminy Mała
Wieś, Jerzy Ostrowski Radny Gminy
Mała Wieś.
W indywidualnych biegach najszybsi
zawodnicy – miejsca I –VI w każdej
kategorii ( a było ich 14) otrzymywali
dyplomy i pamiątkowe koszulki promujące podgórską imprezę, gminę
nymi użytkownikami Internetu.
Uczniowie klasy III korzystali z gier
internetowych i karcianych doskonaląc przy tym mnożenie i dzielenie pamięciowe. Przez cały dzień chętni
uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i
pracownicy szkoły mogli przystąpić
do egzaminu potwierdzającego bardzo
dobrą znajomość tabliczki mnożenia.
Przeprowadzeniem egzaminów zajmowali się asystenci wyłonieni w castingu. Byli to: Dominik z klasy IV,
Adrian i Joanna z klasy V oraz Katarzyna, Wiktoria, Kornelia, Mateusz i
Jakub z klasy VI. Koordynacją całej
akcji zajęła się Pani Monika Górka.
Każdy, kto zdał egzamin otrzymał certyﬁkat potwierdzający biegłą znajo-

i starostwo na ternie którego położona
jest szkoła. Zwycięzcy, którzy znaleźli
się na podium otrzymali także medale.
Najlepsze drużyny odjeżdżały z pucharami (miejsca I-III) i dyplomami
(miejsca I-VI). Wszystkie nagrody sﬁnansowane zostały przez Starostę
Płockiego i Gminę Mała Wieś.
Duże zainteresowanie udziałem w zawodach świadczy o potrzebie podejmowania tego typu inicjatyw. Do
tegorocznej rywalizacji przystąpiły 23
szkoły podstawowe, 21 gimnazjów i 9
szkół ponadgimnazjalnych.
Wszystkich uczestników było około
tysiąca.
I.S.
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mość tabliczki mnożenia.
Organizatorem Głównym V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia było
Wydawnictwo WKM Rachmistrz ze
Szczecinka.
M.G.
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Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie

d początku bieżącego roku
szkolnego uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli, a także
sami przygotowywali wiele uroczystości i imprez o charakterze patriotyczno-kulturalnym i społecznym, jak
i brali udział w spotkaniach edukacyjnych na terenie gminy i placówki. Początek roku obﬁtował w działania
sportowe i kulturalne - wzięliśmy aktywny udział w Dniach Gminy Mała
Wieś oraz akcji Sprzątanie Świata. Ponadto dzieci, jak co roku, spotkały się
z panem policjantem, który przypomniał po raz kolejny zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
upomniał uczniów o konieczności zachowania zasady ograniczonego zaufania w stosunku do obcych, których
można spotkać w drodze do szkoły
i do domu. Do naszej szkoły zawitał
też egzotyczny gość z Płockiego
Ogrodu Zoologicznego - papuga zielona Figo.
W październiku odbyła się pierwsza
szkolna wycieczka klas IV-VI, która
tym razem zawitała do Łodzi. Dzieci
miały okazję zwiedzić m.in.: Palmiarnię, Muzeum Kinematograﬁi, posiadłość państwa Sheiblerów, Muzeum
Włókiennictwa oraz pospacerować
"aleją gwiazd" na ulicy Piotrkowskiej.
Bardzo ważnym dniem w szkolnym
kalendarzu jest oczywiście pasowanie
na ucznia szkoły, które odbyło się przy
okazji obchodów Dnia Komisji Edu-
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kacji Narodowej. W uroczystości
uczestniczył także Pan Zygmunt Wojnarowski Wójt Gminy Mała Wieś,
który oﬁcjalnie otworzył nowo wybudowany plac zabaw. Po raz pierwszy
w historii szkoły, swoje pasowanie
przeżywali także najmłodsi - dzieci
z Oddziału Przedszkolnego zostały
pasowane na przedszkolaków. Pod koniec października odbył się także pieszy rajd ścieżką ekologicznoturystyczną "W DOLINIE RYKSY".
Jedną z najważniejszych uroczystości
patriotycznych, która co roku jest czę-

zdj. z archiwum własnego Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie

str.16

ścią naszego szkolnego kalendarza,
jest Narodowy Dzień Niepodległości.
Zawsze pamiętamy o bohaterach, którzy poświecili swoje życie, abyśmy
my mogli być wolni! W rozgrywkach
sportowych reprezentacja Szkoły zdobyła II miejsce w Gminnym Turnieju
w halowej piłce nożnej chłopców.
Przed nami jeszcze Mikołajki oraz
uroczysta Wigilia Szkolna połączona
z Jasełkami.
L.W.
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Niepubliczna Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie

zkoła Podstawowa imienia
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w
Orszymowie
powstała
w 1935 roku. 28 listopada obchodzono
80-lecie istnienia, które uświetnił
swoim występem Kameralny Chór
Akademicki SWPW w Płocku oraz
Chór i Orkiestra Promyczki pod przewodnictwem p. Małgorzaty Szpotańskiej. Od 2013 roku szkoła jest
placówką niepubliczną prowadzoną
przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic.
Dyrekcja uczniowie, nauczyciele, rodzice i liczni członkowie społeczności
lokalnej pracują w zespołach planując
i realizując różne projekty edukacyjne.
Od 2013 roku placówka jako jedna
z 10 szkół w Polsce została zakwaliﬁkowana do udziału w Międzynarodowym Programie „Szkoła Aktywna
w Społeczności” organizowanym
przez Federację Inicjatyw Oświatowych w Warszawie. Obecnie celem
realizowanego projektu jest upowszechnianie partnerstwa między
szkołą a społecznością lokalną oraz
aktywizowanie wszystkich obywateli.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orszymowie zajmuje się wdrażaniem ważnych standardów w takich
obszarach jak przywództwo, partnerstwo, integracja społeczna, usługi, wolontariat,
rozwój
społeczności,
angażowanie rodziców, kultura szkoły
oraz uczenie się przez całe życie.
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Obecnie w placówce funkcjonują dwa
oddziały przedszkolne. Uczniowie
korzystają ze świeżo wyremontowanych sal. Atutem w tym zakresie jest
bogata oferta zajęć dodatkowych m.in.
zumba, aerobik, warsztaty ceramiczne,
kółko informatyczne, zajęcia muzyczno-rytmiczne, język angielski,
język niemiecki i terapia logopedyczna.
We wszystkich działaniach nauczyciele stosują podejście zespołowe oraz
innowacyjne metody nauczania.
W tym celu wykorzystują także nowoczesne technologie. Misja szkoły została uzgodniona przy pełnym
zaangażowaniu pracowników szkoły,
rodziców oraz szerszej społeczności.
Priorytetem placówki jest rozwijanie
wśród uczniów kompetencji kluczowych takich jak: umiejętność współpracy,
negocjacji,
krytycznego

myślenia a także zdolność racjonalnego działania w sytuacjach trudnych.
W tym celu została utworzona 13
WDH „4 Żywioły” prowadzona przez
p. Karolinę Matracką. Mimo, że istnieje ona dość krotko – harcerze mają
już na swoim koncie kilka ważnych
sukcesów.
Placówka w Orszymowie posiada salę
terapeutyczna o nazwie „OAZA” wyposażoną w specjalistyczny sprzęt do
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Usprawnianiu zaburzonych funkcji
służą m.in. suchy basen, platforma
podwieszana, krążki sensoryczne,
trampolina, grzybek sensoryczny.
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego udostępnia informacje o swoich działaniach na stronie internetowej oraz
facebooku.
M.N.
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MultiOsada-tam ciągle sie coś dzieje...

minne Centrum Kultury MultiOsada zorganizowało szereg
wydarzeń kulturalnych: koncerty, warsztaty, spotkania, zajęcia,
rajd oraz wyjazd do teatru.
We wrześniu odbył się „Wielki koncert w Małej Wsi” w wykonaniu
„Diabła z Tasmanii”, jak nazywają
media Roba Tognoniego. Na naszym
koncercie zagrał rewelacyjne wersje
kompozycji Jimiego Hendrixa i innych klasyków rocka. Pozytywna
energia wykonawcy i jego zespołu
udzieliła się naszej publiczności, która
kilkukrotnie skutecznie wywoływała
muzyka na bis.
Pod koniec września GCK wzięła
udział w akcji Narodowe Czytanie,
którą zorganizowano wspólnie z biblioteką. Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa
i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. Do publicznego
czytania „Lalki” zaproszeni zostali:
Wójt Gminy Mała Wieś Zygmunt
Wojnarowski, Sekretarz Gminy Michał Stefaniak, Dyrektor Gimnazjum
Jadwiga Milewska, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Małej Wsi Krzysztof
Dębski oraz gospodarz MultiOsady
Dyrektor Krzysztof Balawender,
a także młodzież, która wyraziła chęć
publicznego zaprezentowania utworu
Bolesława Prusa. Lekturze dzieł towarzyszyła muzyka oraz fragmenty
z ﬁlmu „Lalka” oraz okolicznościowa,
niewielka wystawa poświęcona życiu
i twórczości autora.
Od października dołączyliśmy do projektu akcja: e-motywacja organizowanego przez Fundację Orange.
Spotkania online dla seniorów odbywały się co dwa tygodnie. Gośćmi naszych spotkań były osoby z kręgu
kultury i sztuki, które są aktywne po
60 r.ż, były to: Emilia Krakowska,
Krystyna Kofta, Helena Norowicz,
Ewa Nowicka Rusek oraz Zoﬁa Czerwińska. W trakcie naszych wirtualnych spotkań prowadzonych przez
Natalię Maćkiewicz, powstała grupa
osób, która zainicjowała powstanie
sekcji komputerowej pod nazwą „Nestor w Sieci”. Celem tych zajęć jest
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Koncert Leszka Cichońskiego

Koncert Roba Tognioni
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Narodowe czytanie LALKI

nauka podstawowej obsługi komputera potrzebnej do posługiwania się
Internetem oraz zmniejszenie ilości
osób „objętych” wykluczeniem cyfrowym w naszej gminie. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych na
kolejne spotkania, które będą odbywać
się w każdy wtorek o godz. 11.00
w Lokalnym Centrum Kompetencji –
mającym siedzibę w GCK. W związku
z poszerzaniem oferty – o tematykę
cyfrową, biblioteka, rozpoczęła serię
spotkań „Necio.pl – zabawa w Internet”, które poświęcone są zapoznaniu
dzieci z podstawowymi pojęciami
związanymi z bezpieczeństwem najmłodszych w Internecie. Edukację
rozpoczęliśmy od najmłodszej grupy
– przedszkolaków, w przyszłym roku
będziemy prowadzić zajęcia w starszych klasach.
Korzystając z ostatnich dni pięknej jesiennej pogody wspólnie ze szkołami
zorganizowaliśmy marsz na orientację. Naszym celem było przejście całej
trasy ścieżki turystycznej „W Dolinie
Ryksy” od MultiOsady do szkoły
w Podgórzu oraz rozwiązanie wszystkich zaproponowanych zadań. Ten jesienny rajd był pierwszym etapem

projektu w Programie Młody Obywatel, w którym MultiOsada jest partnerem młodzieży z naszego gimnazjum.
Jego celem będzie próba odtworzenia
ścieżki turystycznej wiodącej przez
bardzo atrakcyjne tereny naszej
gminy. Działaniem towarzyszącym
była przeprowadzona wśród uczestników akcja charytatywna na rzecz rodziny poszkodowanej na skutek
pożaru.
Za sprawą legendarnego już gitarzysty
Leszka Cichońskiego (pomysłodawcy
i organizatora wrocławskich imprez
pn. „Thank’s Jimi”, przeżyliśmy
w MultiOsadzie klimatyczny wieczór.
Artysta w dużej mierze poświęcił go
trzem muzykom, których twórczość
była dla niego inspiracją, przybliżył
biograﬁe i wykonał ich utwory. Sprawił, że MultiOsadę „odwiedzili” wraz
z nim Tadeusz Nalepa, Jimi Hendrix
i B.B. King. Wykonał także kilka
utworów ze swojej najnowszej płyty
„Sobą gram”. Przed południem miłośnicy gry na gitarze mogli skorzystać
z doświadczenia artysty podczas czterogodzinnych warsztatów z udziałem
muzyka, zorganizowanych także przez
GCK. We wtorek 10 listopada odbyła

się już XVIII Biesiada Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie, która w tym
roku poświęcona była działalności naszej Cukrowni w Polsce zaraz po odzyskaniu
przez
nasz
kraj
niepodległości. Tradycyjnie podczas
Biesiady oprócz śpiewania pieśni, podziwialiśmy występy dzieci i komentarze historyczne oraz nagrania
krótkich wypowiedzi seniorów o życiu
w naszej gminie przed wojną. sali nawiązywała do działalności cukrowni,
prezentowane były stare przedwojenne zdjęcia. Posiłek przygotowany
przez SKW Malwa wspólnie z Sołectwem Węgrzynowo smakował i dodał
energii do dalszej zabawy. Imprezę
przygotowaną przez GCK i prowadzoną przez p. Elżbietę Śmigielską doﬁnansował
Starosta
Powiatu
Płockiego i Wójt Gminy Mała Wieś.
a wieczór 13 listopada MultiOsada zaprosiła (nie tylko) mieszkańców
gminy do Kościoła Paraﬁalnego w Orszymowie na spektakl poetycko – muzyczny „Co może jeden człowiek” w
hołdzie Janowi Pawłowi II. Został on
opracowany i wyreżyserowany przez
znanego aktora Jana Nowickiego,
który wystąpił w kościele razem z zespołem De Profundis. W roku Jana
Pawła II mogliśmy jeszcze raz pochylić się nad ziemskimi dokonaniami Papieża –Polaka, posłuchać Murów –
hymnu zwycięskiej Solidarności, nieśmiertelnej Barki oraz wierszy m.in.,
Leśmiana i ks. Twardowskiego. Ten
pełen wzruszających emocji i reﬂeksji

czas zapewne długo będziemy, wraz z
gościnnym proboszczem ks. Grzegorzem Jendrzejewskim, pamiętać.
GCK w programie Kultura Dostępna
jest partnerem Fundacji Generacja
Teatru Rozmaitości w Warszawie, w
ramach projektu „Mazowsze TR - organizacja spektakli i warsztatów teatralnych
dla
mieszkańców
województwa mazowieckiego”.
Pierwszym etapem realizacji projektu
był wyjazd dzieci z klasy II B Szkoły
Podstawowej z Małej Wsi na warsztaty teatralne w Teatrze Rozmaitości.
Pojechały tam w nagrodę za piękną inscenizację patriotyczną przygotowaną
wraz z MultiOsadą w ramach Biesiady
Pieśni Patriotycznej. Przy okazji odwiedziły Wydawnictwo Jaguar i zwiedziły komnaty Zamku Królewskiego.
Drugim etapem w programie był wyjazd dla dorosłych na współczesne
przestawienie teatralne pt. „Ewelina
płacze” w Teatrze Rozmaitości.
W dniu 4 grudnia postanowiliśmy zrobić dzieciom przed mikołajkową niespodziankę i zaprosiliśmy ich na
„Mikołajkowe przedstawienia” w wykonaniu teatru Art-Re z Krakowa.
Pierwsze spotkanie odbyło się w Podgórzu, gdzie wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej mieli przyjemność obejrzeć teatrzyk pt. Muzykanci
z Bremy. Do MultiOsady zaprosiliśmy
przedszkolaków oraz dwie klasy
pierwsze ze Szkoły Podstawowej w
Małej Wsi na spektakl pt. Czerwony
Kapturek.
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Zapraszamy rodziców z dziećmi w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w stałych spotkaniach
Klubiku Rodzinnego na wspólne zajęcia w CZWARTKI od godz. 16.00. Zachęcamy wszystkich do wspólnego
spędzania czasu przy kreatywnych zabawach teatralnych, plastycznych i integracyjnych dzieci i rodziców.
Miło nam poinformować, że w MultiOsadzie zawiązał się sztab WOŚP.
Zapraszamy już dziś do udziału w 24
Finale WOŚP „MIERZYMY WYSOKO”,
który
odbędzie
się
10.01.2016 r., na hali sportowej w
Małej Wsi. Będziemy kwestować na
zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej
seniorów.
Wójt Gminy Mała Wieś i Dyrektor
GCK serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na wieczór w MultiOsadzie pt. „Wspólne kolędowanie”,
które odbędzie się w piątek 18 grudnia
od godz.1700 w GCK MultiOsada.
Przed spotkaniem przy choince i
ognisku odbędzie się koncert muzyki
ﬂamenco w wykonaniu Wiktorii Szubelak z Warszawy.
Dyrektor wraz z Pracownikami Gminnego Centrum Kultury MultiOsada
życzą wszystkim Mieszkańcom ciepłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
szczęśliwych dni
i wielu sukcesów w nadchodzącym
2016 roku.
N.R.

Koło Przyjaciół Zwierząt

Nadchodzi zima. W myśl zasady „jesteś odpowiedzialny za to co
oswoiłeś” nie bądźmy obojętni i pomóżmy przetrwać zwierzętom ten
trudny dla nich okres. A podarunek w postaci żywej i czującej istoty
będzie decyzją przemyślaną a nie chwilowym kaprysem.
Życzymy Państwu zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce
przy świątecznym stole,
by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia
a każdy kolejny
dzień był lepszy od poprzedniego.
Bądźmy dla siebie serdeczni, patrzmy na to co dobre
a nie na to, co nas dzieli.

Wolontariat Hotelu dla Bezdomnych Psów w Małej Wsi
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Co to jest alkoholizm?

ALKOHOLIZM,

czyli uzależnienie od alkoholu to choroba, która zaczyna rozwijać się najczęściej bez wiedzy chorego. Jej
objawy to: subiektywne poczucie łaknienia alkoholu, utrata kontroli nad piciem, zmiana tolerancji na alkohol,
koncentracja życia wokół picia , zaburzenia pamięci i świadomości.
Choroba ta może dotknąć każdego bez
względu na płeć, wiek, kolor skóry czy
też status materialny.

Jeśli doświadczyłeś
przemocy pamiętaj

Przemoc przejawia się w rożnych formach: ﬁzycznej, psychicznej, seksualnej, emocjonalnej, ekonomicznej.
• Przemoc jest przestępstwem.
• Przemoc raz zastosowana powtarza
się.
•Przemoc dotyczy wszystkich grup
społecznych.
•Nic nie usprawiedliwia przemocy.

PAMIĘTAJ

Jeżeli alkoholizm lub przemoc jest
problemem w Twojej rodzinie nie musisz już dłużej borykać się z nim w sa
motności.
Darmową pomoc otrzymasz w:
Punkcie Proﬁlaktyki Uzależnień i
Przeciwdziałania Przemocy
w Małej Wsi
w każdy piątek,
Godz.: 9:00- 12:00
(budynek GOPS)
A.K.

Doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej
im.Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

N

a terenie Gminy Mała Wieś
funkcjonuje jeden gabinet
proﬁlaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej tzw. gabinet pielęgniarki szkolnej, który zgodnie
z zawartą umową pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim
w Warszawie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Małej Wsi obejmuje bezpłatną
opieką uczniów ze wszystkich szkół
położonych na terenie Gminy.
W maju br Gmina Mała Wieś złożyła
wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4%
rezerwy w roku 2015 z tytułu wyposażenia gabinetów proﬁlaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych
szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez
NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
Ogólny wstępny koszt wyposażenia
gabinetu proﬁlaktyki zdrowotnej
w Szkole Podstawowej im. Wincen-
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tego Hipolita Gawareckiego w Małej
Wsi wyceniliśmy na 25 000,00 złotych
- otrzymaliśmy 5 000,00 zł ze środków
rezerwy części oświatowej subwencji
ogólnej.
W ramach tych środków zakupiliśmy
na potrzeby w/w gabinetu pielęgniarki
szkolnej: czterodrzwiową częściowo
przeszkoloną szafę lekarską, pulsoksymetr ﬁrmy NONIN, ciśnieniomierz
ﬁrmy OMRON oraz profesjonalną
torbę lekarską.
Czekamy jeszcze na dostawę : stolika
zabiegowego, elektronicznej wagi

kolumnowej ze wzrostomierzem oraz
z funkcją BMI ﬁrmy SECA a także
stanowiska do pobierania krwi (oburęcznego) wyposażonego w regulowany
zagłówek.
Wszystkie
zamówione przedmioty powinny traﬁć
do nas do końca grudnia br.
Niestety nie starczyło środków na
wszystko co planowaliśmy zakupić.
Jednak zakup nawet najmniejszego
sprzętu i pozyskanie jednej złotówki z
zewnątrz jest powodem do satysfakcji.
J.N.

W
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DOPALACZE

ciągu ostatnich miesięcy
media ujawniały tragiczne
skutki zażywania środków
zastępczych potocznie zwanych dopalaczami.
Co to są dopalacze? Dlaczego są takie
szkodliwe? Po co ludzie sięgają po
środki szkodliwe dla zdrowia i życia?
Dopalacze są to różne substancje pochodzenia roślinnego lub syntetycznego o działaniu psychoaktywnym
oraz halucynogennym, czyli takim
samym jak narkotyki. Występują
w postaci suszu roślinnego, proszku,
kapsułek. Na rynek polski traﬁły
w roku 2005. Zakup tych środków był
możliwy dzięki luce prawnej. Na skutek szkodliwego działania, silnych
zatruć, przypadków zgonów po ich zażyciu, dopalacze o znanym składzie
zostały ujęte w ustawie o przeciwdziałaniu narkomani jako preparaty szkodliwe. Wprowadzono zakaz ich
produkcji i sprzedaży. Są jednak
obecne na rynku i zbierają swoje
żniwo ponieważ producenci modyﬁkują chemicznie substancje psychoaktywne,
aby
ominąć
prawo
i wprowadzić na rynek nowy nie
znany, nie zakazany prawnie środek.
Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż
środki te nie są testowane klinicznie.
Substancje psychoaktywne w środ-

kach zastępczych- dopalaczach należą
do grup: syntetycznych kannabinoidów, katynonów, fenyloetyloamin,
tryptamin, piperazyn, piperydyn
i innych. Część z nich zawiera naturalne związki występujące np.
w konopiach siewnych, czuwaliczce
siewnej mające działanie halucynogenne, uspakajające, depresyjne,
stymulujące. Inne zawierają substancje chemiczne, narkotyki amfetaminę,
metamfetaminę i MDMA. Powodują
zniekształcenie odbioru bodźcówkolorów, dźwięków, czy kształtów.
Wywołują
stresujące odczucia,
drgawki, podwyższenie ciśnienia krwi,
przyspieszenie pulsu, kołatanie serca,
bezsenność, drgawki. Po zażyciu
dopalaczy charakterystyczne jest działanie psychostymulujące objawiające
się przedłużoną euforię i silnym pobudzeniem, poceniem, bruksizmem

(nocne tarcie zębami), halucynacje
i paranoje. Występuje ryzyko ciężkiego uszkodzenia narządów: rabdomiolizy- rozpadu mięśni , co może
doprowadzić do uszkodzenia i rozwoju ostrej niewydolności nerek.
Wszystkie te stany zagrażają zdrowiu
i życiu człowieka. Dopalacze jak narkotyki powodują uzależnienie, za którym idzie częste zażywanie dopalaczy
powodując kumulowanie dawki
co uszkadza narządy wewnętrznewątrobę, nerki, mózg. Osoby zażywające dopalacze nie tylko sobie zagrażają.
Kierując
pojazdem
samochodowym są zagrożeniem
na drodze dla innych jej użytkowników. Nagminne są przejawy agresji
zażywających dopalacze wobec bliskich, pracowników ochrony zdrowia,
policji. Za tym idą problemy z prawem. Następuje degradacja społeczna.
W wielu przypadkach po dopalacze
sięgają młodzi ludzie. Robią to z ciekawości, pod presją rówieśników,
ale przede wszystkim z braku świadomości jak szkodliwe są to preparaty.
Nie ma dopalaczy, narkotyków bezpiecznych.
Każda substancja może wywołać
niepożądane objawy doprowadzające
do uszczerbku na zdrowiu a nawet
śmierci. Pamiętajmy o tym. Mając
dostęp do produktów zastępczych
kierujmy się mądrością, że zdrowie
jest wartością największą.
B.K.

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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„Co w trawie piszczy”
Z życia PZER i I- Mała Wieś

ostatnim
okresie
w
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Małej Wsi wiele się działo. Na sierpniowym balu integracyjnym uhonorowano i wręczono dyplomy dwunastu
związkowcom o najdłuższym stażu, to
Oni tworzyli podwaliny PZERiI - byli
to: Barbara Kłosińska, Teresa Cieślak,
Karolina Grabarczyk, Stanisław Mroczek, Jadwiga Gruszczyńska, Jan
Krystek, Janina Janiszewska, Henryk
Nowacki, Henryka Gawlik, Józef
Opała, Teodozja Kraszewska, Danuta
Szlasa.
Związek zorganizował liczne konkursy kulinarne, jednym z których był
„ Naleśnik na 100 sposobów” w którym pierwsze miejsce zajęły Panie Janina Szkopek i Jadwiga Rypińska;
drugie miejsce Panie Maria Damaziak
i Janina Woźniak; trzecie Panie Hanna
Wojciechowska i Halina Sobańska.
Nasze związkowe Panie kucharki za-

bezpieczały kulinarnie spotkania kulturalne w pierwszym dniu obchodów
Dni Gminy Małej Wsi. Przybyli goście mogli spróbować orientalnych
dań, a także wypieczonych świeżo
placków o nazwie ,, Kozy”, które
przygotowały Panie: Stanisława Mroczek i Jadwiga Rypińska. Potrawy naszych Pań kucharek były smaczne
i rozeszły się w błyskawicznym tępię.
Dużym zainteresowaniem podczas
wrzesniowych dni Gminy cieszyła się
wystawa prac twórców z Małej Wsi.
Znawcy i pasjonaci sztuki, poczynili
liczne zakupy obrazów i rękodzieł wykonanych przez panie i panów
z PZERiI.
Członkowie Związku Emerytów i Inwalidów w Małej Wsi wzieli również
udział w konkursie literacko-poetyckim w Płocku. W konkursie uczestniczyły czterdzieści trzy osoby w tym
przedstawiciele z naszej gminy Pani
Halin Nowacka i Pan Waldemar Ry-

Zdrowych, wesołych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz
wszelkiej pomyślności
w Nowym 2016 Roku
życzy
Związek Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów w Małej Wsi

piński, warto podkreślić, iż ich praca
twórcza dostała uznanie i wyróżnienie.
Obecnie nasi seniorzy spotykają się
na kursie komputerowym prowadzonym w Multiosadzie. Uczestniczą w
spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze
świata kultury: aktorami, pisarzami,
psychologami itd. Warto podkreślić ,
iż, do Związku Emerytów przybywają nowi członkowie. Spowodowane
jest to miłą atmosferą panującą na naszych spotkaniach. W dniu 17.12.2015
w siedzibie związku odbędzie się spotkanie Wigilijne.
RyWal

„ Świąteczny czas”
Wiatr niesie
Kolędy dźwięki
Po polach i lesie
Za Jezusa Boże Ci dzięki

Trawy zaszemrały
Zaszumiały drzewa
Dziś zrodzony Jezus mały
Ciesz się ludu i śpiewaj
Jezus odkupi świat
Siostra z siostrą
Z bratem będzie brat
I miłość szczera wszędzie
To taki czas
Świąteczny czas
Nie dziwi nas
Ten Boży czas.

RyWal

str.22

Z błyskiem ﬂesza...

Pasowanie pierwszoklasity w SP w Dzierżanowie

Grudzień 2015

Lokalne Centrum Kompetencji w Małej Wsi

Biesiada Pieśni Patriotycznej w Węgrzynowie

Uczniowie Gimnazjum z okazji Dnia Patronki Szkoły złożyli kwiaty i
zapalili znicze pod pamiątkową tablicą w kościele w Kępie Polskiej.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Gimnazjum

Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi,
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
Numer dziesiąty opracowała:
Ewa Grzelak
Pracownik Urzędu Gminy w Małej Wsi
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