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Aktualności

Luty 2013

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi niedziałającego oświetlenia ulicznego na ulicach Płońskiej i Czereśniowej w Małej Wsi, uprzejmie informujemy, że brak oświetlenia ulicznego spowodowany jest modernizacją napowietrznej linii energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym. Zadanie to, realizowane jest przez Firmę Energa
Oświetlenie.
Szczegółowych informacji udzieli Pan Mariusz Marciniak pod numerem tel:024/269-79-65
IV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekolo-

gii w rolnictwie dla rolników i sołtysów
Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz
zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.
Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki
Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie.
Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.
Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówkach Terenowych KRUS.
Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.
Wszystkie osoby chętne, potrzebujące pomocy
serdecznie zapraszamy do skorzystania z porad ( terapii) w Punkcie
Proﬁlaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Małej Wsi
09-460 Mała Wieś, ul. Płońska 4
(BUDYNEK GOPS)
Tel. (24) 269–79–62
Tu otrzymasz bezpłatną pomoc w zakresie:
- nadużywania alkoholu
- uzależnień od alkoholu i narkotyków
- przemocy domowej
- problemów okresu dojrzewania i innych...
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Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów w gminie Mała Wieś
I DZIEŃ
ZBIÓRKI

MIESIĄC

Marzec

Kwiecień
Maj

Czerwiec

I DZIEŃ
ZBIÓRKI

II DZIEŃ
ZBIÓRKI

III DZIEŃ
ZBIÓRKI

6.03.2013 7.03.2013 8.03.2013
3.04.2013 4.04.2013 5.04.2013
6.05.2013 7.05.2013 8.05.2013
3.06.2013 4.06.2013 6.06.2013

Brody Duże
Brody Małe
Chylin
Nowe Gałki
Stare Gałki
Niździn
Podgórze
Podgórze Parcele
Kupise
Węgrzynowo
Przykory
Zakrzewo Kościelne

II DZIEŃ
ZBIÓRKI

III DZIEŃ
ZBIÓRKI

Nowe Arciszewo Dzierżanowo
Stare Arciszewo Dzierżanowo-Osada
Borzeń
Kiełtyki
Główczyn
Ściborowo
Murkowo
Liwin
Lasocin
Rąkcice
Mała Wieś
Nakwasin
Orszymowo
Nowe Święcice
Perki
Stare Święcice
Wilkanowo
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XXI Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty 2013

zdj. z archiw.własnego UG

Już po raz XXI grała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W czasie tegorocznego Finału
zbieraliśmy pieniądze dla ratowania
życia dzieci i zapewnienia seniorom
godnej opieki medycznej.
Sztab Wielkiej Orkiestry miał swoją
siedzibę w Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Współorganizatorami był Gminny Ośrodek
Kultury, Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa im. H. Gawareckiego w Małej
Wsi, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Małej Wsi oraz Szkoły Podstawowe: w Dzierżanowie, Podgórzu i
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Orszymowie oraz Ochotnicza Straż
Pożarna
z
Małej
Wsi.
Po oﬁcjalnym otwarciu naszego
wspólnego grania rozpoczął się występ grupy teatralnej Wytwórni Przedstawień Krótkich i Dłuższych im.
Marilyn Monroe z przedstawieniem
pt. „Król Maciuś Pierwszy, czyli
Wielki Mały Człowiek”. Następnie
prezentowały się dzieci z Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi, Ognisko Muzyczne pod kierownictwem
magistra sztuki Aleksandra Siwka,
Młodzież z Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi, pod kierunkiem Anny Sadkowskiej,przygotowali

40 min. program obejmujący, występ
zespołu wokalnego „Fermata” ,solówki w wykonaniu Martyny Adamczyk, oraz Sandry Kijoch, układ
choreograﬁczny w wykonaniu grupy
tanecznej „Rainbow” oraz zespołu tanecznego MiGa Dance . Gminna Drużyna Harcerska zaśpiewała i zagrała
na ukulele, a uczniowie uczący się w
Szkole Muzycznej w Płocku dali
pokaz swoich umiejętności gry na instrumentach. W przerwach między
występami była przeprowadzona licytacja przedmiotów zebranych na
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Uwieńczeniem był koncert ﬁnałowy wykonany przez solistkę zespołu
RCB- Monikę Tyburską, które akompaniowała Anna Osiecka. Prezentacja
wszystkich grup przebiegła poprawnie, wszystkim się podobało i spotkało
się z pozytywną opinią w środowisku
lokalnym.
Oglądający mogli wypić herbatę i
zjeść ciastko w kawiarence, wziąć
udział w loterii albo zaopatrzyć się w
sklepiku WOŚP. Nasi Seniorzy sprzedawali pyszne pączki Pani Haliny Nowackiej i artykuły rękodzieła
ludowego wykonane przez Panią Elżbietę Szymańską.
Ze sprzedaży biletów uzyskaliśmy –

752 zł
Dochód z kawiarenki – 426,80
Sklepik WOŚP- 1400,00
Loteria -1036,50
Nasi dzielni Wolontariusze zebrali
łącznie 9396,71. Największą sumę, bo
aż po 900 zł. do puszek zebrały dwie
siostry – Kamila i Wiktoria Rososińskie, uczennice Gimnazjum w Małej
Wsi.
Seniorzy zebrali łącznie 260 zł.
Szkolne Koło Wolontariatu ze sprzedaży kalendarzy na rok 2013 -zebrało
40 zł
W tygodniu poprzedzającym Finał
WOŚP odbyły się różne akcje:
w SP w Dzierżanowie zebrano -552,73
zł
Samorząd Uczniowski w SP w Małej
Wsi zebrał- 205,35 zł
Świetlica SP w Małej Wsi sprzedała
kartki za 68 zł
Koło Dziennikarskie z Gimnazjum ze
sprzedaży „Gimnazjona” uzyskało
45,97 zł
Z Dnia Piwosza - 687,50 zł
Suma całkowita jaką zebrano podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 15871,31 zł. którą do Fundacji WOŚP wpłacono 18.01.2013r.

J.M.
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Babcia i dziadek wstali z kanapy…

Aktywni, uśmiechnięci,
towarzyscy. Znajdują wspólny
język z młodymi i interesują się
nowymi technologiami oraz
sztuką współczesną.

Coraz więcej seniorów jesień życia
wykorzystuje jako drugą młodość.
Czas, kiedy dzieci poszły na tzw.
„swoje”, a wnuków nie trzeba już
bawić, osoby starsze poświęcają na
realizowanie własnych potrzeb i marzeń.
Szkoda że tak mało się o tym mówi i
pisze bo takich seniorów jest coraz
więcej w Naszym otoczeniu. Na
szczególne uznanie zasługuje „Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów” prężnie działających na terenie
gminy Mała Wieś. Związek ten liczy
ponad 40 członków i nie ma wątpliwości, że seniorzy są teraz znacznie
bardziej aktywni niż nie jedna grupa
młodzieży. Spotykają się w każdy
czwartek o godzinie 10.00 w domu
sportowym przy boisku im. Rafała
Kozickiego w Małej Wsi, jak również
organizują okazjonalne spotkania dla
swojej grupy, zawsze wtedy kiedy jest
tylko ku temu okazja.
Członkowie
Związku Emerytów
nadal mają wiele przed sobą, a społeczeństwo coraz bardziej docenia to, co
mają oni do zaoferowania. Bardzo
chętnie biorą udział w pracach społecznych, piknikach, festynach, konkursach kulinarnych, imprezach
okolicznościowych jak również ak-

zdj. z archiwum własnego UG

cjach charytatywnych, takich jak miedzy innymi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku
własnoręcznie przygotowali pączki i
kwiaty na aukcje, aby pieniądze z ich
sprzedaży przekazać na pomoc dzieciom i osobom starszym.
Aktywność „Naszych Emerytów” to
nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele korzyści dla całego naszego społeczeństwa.
Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za wasze zaangażowanie i życzyć Wszystkim Seniorom
„Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów” jak najdłuższych lat radości
z życia i przede wszystkim zdrowia,
abyście mieli siłę przekazywać swoją
mądrość młodszemu pokoleniu.
E.G.

“"Zima"

Przyszła do nas
Zima biała
Pomalowała pola i las
Wszystko białe ziemia cała
Wszystko białe wokól nas.

Dzieci lepią tam bałwana
Tutaj śmiech zabawa w śnieżki
Dużo śniegu jest od rana
Zasypane wszystkie steczki.
Wielką zaspę wiatr buduje
Wiatr co przywiał się za gór
Więc dziatwa nie próżnuje
I na zaspę dzieci sznur.

Ciągną sanki i saneczki
Dalej w górę chociaż mróz
Przy saneczkach są dzwoneczki
Dalej z górki na dół szus.

Zimo ! Zimo ! Baw się z nami !
Rzucaj śniegiem mrozem szczyp !
Nie złość się my Cię kochamy
Nie zasłaniaj mrozem szyb !
A gdy odejść będziesz miała
Pożegnamy Cię z uciechą
Dziatwa Cię pożegna cała
Marzanną słomianą złotą wiechą.
zdj.z archiwum własnego UG

Waldemar Rypińsk
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Budżet Gminy Mała Wieś na 2013 r.
Budżet Gminy Mała Wieś na rok 2013
został uchwalony podczas XXIII Sesji VI
Kadencji Rady Gminy Mała Wieś w dniu
28 grudnia 2012 roku.

Podstawowe wielkości budżetowe, zaplanowane na rok 2013 są następujące:
Dochody ogółem (w zł )

16 791 859

udział %

Majątkowe

578 396

3,44

Bieżące

16 213 463

Źródło dochodu

96,56

Planowane
wpływy (w zł)

dochody własne

udziały gminy w podatkach państwowych
(podatek dochodowy od osob ﬁzycznych, podatek dochodowy od osob prawnych)
podatki i opłaty lokalne

5 814 095
1 933 976

Udział % w całości dochodów

34,62
11,52

2 997 174

17,85

pozostałe dochody
dotacje

304 549
2 289 807

1,81
13,64

subwencja ogólna
oświatowa

8 687 957
5 618 229

51,74
33,46

16 791 859

100,00

dochody majątkowe
na zadania zlecone
na zadania własne

1 988 177
301 630

wyrównawcza

3 069 728

OGÓŁEM

Struktura dochodów gminy:
Jak można zauważyć, znaczący
udział w dochodach gminy Mała
Wieś w roku 2013 stanowi subwencja ogólna (51,74 %). Dochody
własne stanowią 34,62 % całości
zaplanowanych dochodów budżetu, zaś dotacje celowe 13,64 %.
W 2013 r. planujemy uzyskać
wpływy z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych i
prawnych w 11,52 % planowanych
dochodów. Zatem pragniemy raz
jeszcze zachęcić mieszkańców do

578 396

zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym
swojego miejsca zamieszkania w
gminie Mała Wieś. Wówczas
37,42% podatku, który płacicie
Państwo do Urzędu Skarbowego,
zasili nasz budżet. Bowiem, im
więcej uzyskujemy dochodów, tym
większe są możliwości rozwoju naszej gminy: budowy dróg, wodociągów,
kanalizacji.
Nasze
dochody przekładają się bezpośrednio na poprawę jakości naszego życia.

3,44

11,84
1,80

18,28
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Poniżej postaramy się przybliżyć Państwu „na co idą nasze pieniądze”, na co planujemy
wydać pozyskane dochody w 2013 r.:
Dział gospodarki

Transport i łaczność

Administracja publiczna
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia

Pomoc społeczna

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Kultura ﬁzyczna
Pozostałe
RAZEM

Wydatki ogółem (w zł)

17 377 784

Udział %

bieżące

15 553 975

89,50

majatkowe

1 823 809

10,50

Na rok 2013 zakładamy realizację zadań inwestycyjnych na kwotę
1.823.809 zł, tj. 10,5 % zaplanowanych ogółem w budżecie wydatków.
Planowane na 2013 r. zadania inwestycyjne to:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr
290824W Chylin-Zakrzewo na odc.
4.034 mb współﬁnansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu
realizowanego przez Związek Gmin
Regionu Płockiego pn. „Modernizacja
i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”.
2. Modernizacja drogi gminnej Nr

kwota
1 013 206
2 130 471
8 575 449
121 286
2 820 310

1 225 540
614 583
116 972
81 860
675 107
17 377 784

290806W Nakwasin – Główczyn
3. Modernizacja drogi gminnej w
Święcicach wraz z odtworzeniem
rowów
4. Modernizacja drogi gminnej wraz z
odtworzeniem rowów przy ul. Czereśniowej w Małej Wsi.
5. Budowa chodnika przy ul. Płońskiej
w Małej Wsi
6.Termomodernizacja
budynku
Urzędu Gminy w Małej Wsi i jednostek organizacyjnych
7. Zakup autobusu na potrzeby dowożenia uczniów
8. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. M. Dąbrowskiej w
Małej Wsi

udzial
5,85%
12,26%
49,35%
0,70%
16,23%
7,05%
3,54%
0,67%
0,47%
3,89%
100,00%

9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w
Węgrzynowie- doﬁnansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007- 2013.
10. Rewitalizacja Skwerku przy ul.
Warszawskiej w Małej Wsi

W ciągu roku mogą się pojawić w budżecie nowe zadania inwestycyjne, na
które wcześniej nie udało się zapewnić
ﬁnansowania bądź obecnie zapisane
zadania będą kosztowały mniej po
przeprowadzonym przetargu, a wtedy
uwolnione środki posłużą do sﬁnansowania innych zadań inwestycyjnych.
M.S
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W 2012 roku Gmina Mała Wieś otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową podstawową w kwocie 5 675 681
złotych, która stanowi podstawę wyliczeń zawartych w poniższej tabeli.
Nazwa szkoły
Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym
im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi

Szkoła Podstawowa im.Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
Szkoła Podstawowa w Podgórzu

Szkoła Podstawowa im. M.J. Piłsudskiego w Orszymowie
Szkoła Podstawowa w Święcicach

Dostajemy z Minis- Wydajemy na Dopłacamy z budżetu Gminy do 1 ucznia w
terstwa Edukacji 1 ucznia rocz2012 roku / ogółem
Narodowej na 1
nie w 2012
ucznia w 2012 roku
roku

8 541,72

9 581,16

8 088,64

13 190,89

9 066,71

10 736,82

7 948,70

19 908,18

8 397,61

11 814,61

1 039,44
250 504,28
224,13
45 946,85
5 102,25

8 621,74

280 623,84
1 670,11
148 639,42
12 420,10
385 022,97
do dnia 31 sierpnia 2012 roku
11 959,47
298 986,85
do dnia 31 sierpnia 2012

24 234,70

/Wyliczenia oparto na ilości uczniów średniorocznych w roku budżetowym /

Przedstawione koszty obejmują funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum – pamiętajmy, że utrzymanie oddziałów przedszkolnych oraz przedszkoli w 100% „spoczywa na barkach” Gminy.

Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic przeznaczona na prowadzenie Niepublicznej
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie
wrzesień – grudzień 2012
Ogólna kwota dotacji przekazanej w 2012 roku wyniosła 145 291,66 złotych

Szkoła
podstawowa

Oddział
przedszkolny
Wiek od 3-6 lat

Liczba uczniów Przekazana subwencja Środki własne z
Średnio w okre- oświatowa w okresie budżetu Gminy
IX-XII 2012
Mała Wieś
sie IX-XII 2012
Otrzymana z MEN
26
18

Dotacja na każde dziecko w oddziale
przedszkolnym wyniosła kwotę stanowiącą 75 % ustalonych w budżecie
Gminy Mała Wieś wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na 1
ucznia . Dla ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiada 100 %
kwoty otrzymywanej przez Gminę w

103 705,36

7 329,84
subwencja oświatowa dla

ucznia oddziału przedszkolnego niepełnosprawnego

-

34 256,46

subwencji oświatowej .
Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju
Wsi Orszymowo i Okolic zaplanowana
na 2013 na podstawie złożonego
wniosku we wrześniu 2012 roku wynosi rocznie 428 000 złotych ( 302 000
złotych szkoła podstawowa , 126 000
( oddział przedszkolny ). Jest to wartość szacunkowa dotacji. Została wy-

Razem

Koszt 1 ucznia w
rozliczeniu rocznym

103 705,36

11 966,00

41 586,30

6 931,05

liczona na podstawie metryczki subwencji oświatowej na 2012 rok .
Kwota ta ulegnie zmianie po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej na
2013 rok ( maj 2013) oraz w wyniku
zmniejszania się lub zwiększania
liczby uczniów.
J.N.
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Turbiny Wiatrowe-TAK czy NIE?

Szanowni Państwo!
Zamieszczamy na naszej stronie
nową zakładkę – „Energia z
wiatru”. Umieszczamy ją, dlatego,
że jest to bardzo emocjonujący
temat.
Dyrektywy unijne (i zdrowy rozsadek) nakładają na Polskę obowiązek
produkowania coraz więcej energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych
(OZE) – tzn. wykorzystanie siły
wiatru (turbiny wiatrowe), energii słonecznej (fotowoltaika) i biomasy (biogazownie). Jeżeli do 2020r. nie
wyprodukujemy 15% energii elektrycznej w wymienionych wyżej insta-

lacjach, wówczas będziemy płacić do
unijnego budżetu ogromne kary.
Wniosek z tego, że tym palącym problemem powinien zająć się niezwłocznie rząd i parlament.
Jeżdżąc po Polsce widzimy tu i
ówdzie potężne turbiny wiatrowe –
jednym ich widok nie przeszkadza, innych wręcz drażni. Jest to całkowicie
subiektywne odczucie. Kiedy jednak
zaczynamy mówić o reperkusjach
zdrowotnych turbin wiatrowych,
wówczas natychmiast uwalniają się
emocje, tym bardziej, że największym
źródłem informacji jest Internet, a
wiemy, że jest to wiedza o bardzo
zróżnicowanej, jakości.
W polskim prawie nie ma również
precyzyjnego określenia, jaka powinna być odległość turbiny wiatrowej od miejsc zamieszkałych.
Nasilenie hałasu pozwala na umieszczenie „wiatraków” około 400 m od
zabudowań, a Ministerstwo Zdrowia,
podaje, jako bezpieczną odległość 2-3
km.
Kolejną kontrowersją jest aspekt
ekonomiczny. Ten, który ma u siebie
lokalizację turbiny, jest zadowolony,
bo za roczny czynsz dzierżawny może
raz w roku kupić sobie – używany –
ale całkiem przyzwoity samochód.
Ten, którego działka nie ma lokalizacji
turbiny, jest oczywiście niezadowolony. Mamy wiec ewidentną sprzecz-
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ność interesów.
Władzom gminy, jak najbardziej odpowiada podatek, jaki można uzyskać
za usytuowane na ich terenie „wiatraki” (około 70 tyś./rocznie za turbinę), ale musza brać pod uwagę
również opinię społeczności lokalnej.
Dlatego bardzo Państwa proszę o
umieszczanie swoich spostrzeżeń i
opinii dotyczących propozycji rozmieszczenia turbin wiatrowych na terenie Gminy Mała Wieś. Przesłane
przez Państwa informacje i opinie pozwolą na uzyskanie pełnego obrazu
Waszego stosunku do tego emocjonującego tematu. Wiemy, że są przeciwnicy i zwolennicy rozmieszczenia
„wiatraków” na terenie naszej Gminy
– wypowiadajmy się wszyscy.
Przesyłajcie Państwo swoje opinie i
przemyślenia na adres: gmina @malawies.pl - wszystkie one będą publikowane na Naszej stronie internetowej
Chcąc nieco wyciszyć emocje,
dodam tyko, że bez Państwa akceptacji nikt Wam nie postawi turbin, a polemika, do której gorąco namawiam,
jest bardzo potrzebna do wypracowania linii porozumienia, czy może jakiegoś kompromisu.
Wójt Gminy Mała Wieś
/-/Andrzej Barciński

str. 8

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
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padów komunalnych, tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK), obsługi administracyjnej
tego systemu.
Co to oznacza dla mnie jako mieszkańca Gminy Mała Wieś?

Szanowni Mieszkańcy Gminy
Mała Wieś!

1) W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w
życie ustawa SEJMU RP z dnia 1 lipca
2011 r. o zmianie „ Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw”.
Gminy zostały zobowiązane do wprowadzenia nowego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi najpóźniej do
1 lipca 2013 r.
2) Tekst ustawy można pobrać ze
strony isap.sejm.gov.pl
3) Ustawa SEJMU RP nakłada na
Gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy.
4) Z pobranych opłat Gmina będzie
mogła ﬁnansować tylko i wyłącznie
koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania od-

1) Do 31 marca 2013 r. właściciele
nieruchomości zobowiązani są złożyć
deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wzór deklaracji można pobrać:
ze strony gminy www.malawies.pl,
lub w budynku Urzędu Gmina Mała
Wieś w pok. nr 1
2) Niezłożenie deklaracji nie zwalnia
właściciela nieruchomości do ponoszenia opłaty.
3) W razie niezłożenia deklaracji,
Wójt na mocy ustawy SEJMU RP jest
zobowiązany w drodze decyzji określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, biorąc pod uwagę
uzasadnione szacunki.
4) Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości musi rozwiązać umowę z
ﬁrmą dotychczas odbierającą odpady.
Rozwiązanie umowy jest konieczne.
5) Od 1 lipca 2013 r. każdą ilość odpadów komunalnych powstających w
gospodarstwach domowych odbierze
przedsiębiorca wybrany przez Gminę
w drodze przetargu. Wybrany zostanie
oferent, który zaproponuje najniższą
cenę.
6) Odpady będą odbierane raz w miesiącu.

7) Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać do 10-tego dnia
każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mała
Wieś. Termin uiszczania pierwszej
opłaty mija 10 lipca 2013 r.
8) Opłata obowiązuje wszystkie osoby
zamieszkujące posesję ( nie tylko zameldowane).
Najnowsze informacje dotyczące
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Mała Wieś będą na bieżąco zamieszczane na stronie www.malawies.pl

Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące wprowadzenia nowego systemu
gospodarki odpadami można uzyskać:
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Mała
Wieś (pokój nr 1), w godz. pon-pt.
7.00-15.00, dzwoniąc na numer;
24 269 79 65, bądź wysyłając e-mail
na adres: srodowisko@malawies.pl

Zapraszamy do pobrania druków deklaracji.
Termin 31.03.2013 r. na złożenie deklaracji jest ostateczny!!!

M.M.
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Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej
Wsi ma siedzibę przy ul. Płońskiej
4, jest spółką kapitałową będącą w
100% własnością Gminy Mała Wieś,
która rozpoczęła działalność od
stycznia 2012r na podstawie:
- Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
Spółek
Handlowych.
- Uchwały Rady Gminy Mała Wieś
NR 29/VII/2011 z dnia 31 maja
2011roku

Do zadań zakładu należy w szczególności:
- prowadzenie działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę, produkcji wody i zbiorowego odprowadzania
ścieków
- prowadzenie eksploatacji oczyszZapewniając obsługę kotłowni Urzędu
Gminy oraz jednostek organizacyjnych, dysponujemy materiałem opałowym, kontrolujemy jego jakość oraz
bezpośrednio współpracujemy z dostawcami materiału opałowego celem
należytego wykonania powierzonych
nam prac.

- Aktu Notarialnego Rep. A 5630/2011
wraz z późniejszymi zmianami
- Wewnętrzną organizację i zakres
działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Małej Wsi, tryb pracy, ogólne obowiązki i kompetencje oraz szczegółowe zadania wchodzących w skład
zakładu komórek organizacyjnych
określa Regulamin Organizacyjny
- Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małej Wsi

czalni ścieków
- świadczenie usług w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg na
terenie gminy Mała Wieś,
- utrzymywanie czystości ulic i placów, wywóz nieczystości płynnych,
utrzymanie i pielęgnacja zieleni na te-

zdj.z archiwum własnego,

został wpisany przez Sąd Rejonowy
dla M.ST. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru
Przedsiębiorców, Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:
0000408078

renie gminy,
- prowadzenie i obsługa targowiska
gminnego,
- zapewnienie obsługi kotłowni gminnych,
- administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Mała Wieś,

zdj.z archiwum własnego,
odśnieżanie dróg.

Rozładunek EKO-GROSZKU

W styczniu 2013 r. zima ponownie
przypomniała nam o swoim istnieniu
poprzez obﬁte opady śniegu oraz siarczysty mróz. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Małej Wsi prowadził w tym czasie
intensywną akcję zimową polegającą
na utrzymanie drożności gminnych

dróg i ulic, a także umożliwiającą korzystanie z chodników.
W pierwszej kolejności odśnieżane
były główne drogi dojazdowe, drogi
po których kursują autobus szkolne,
następnie drogi gruntowe. Prace przez
nas wykonywane dążyły do tego aby
każdy mieszkaniec naszej gminy miał

W miesiącu styczniu usuwaliśmy awarie sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzewo Kościelne w pobliżu
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz wzdłuż drogi Zakrzewo –
Chylin.
Pragniemy w tym miejscu podziękować mieszkańcom Gminy Mała Wieś,
którzy zgłosili wycieki wody w miejs-

cach wystąpienia awarii.

zapewniony dojazd do swojego
miejsca zamieszkania. Zgłoszenia telefoniczne i bieżąca kontrola dróg
gminnych umożliwiały szybie reagowanie w przypadku wystąpienia niedrożności dróg.

Jak Państwo widzicie obecny rok
zaczęliśmy bardzo pracowicie.

M.W.
zdj.z archiwum własnego,
Usuwanie awarii w m. Chylin
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GKS Spójnia Mała Wieś
– NOWY ROK - NOWE WYZWANIA!!!

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia Mała Wieś

W Nowy Rok 2013 piłkarze
Spójni Mała Wieś wkroczyli w
dobrych humorach. Pierwsze
miejsce po rundzie jesiennej to
dobry prognostyk przed wiosenną
rundą rewanżową. Takiego wyniku
nikt się nie spodziewał, a jest ono jak
najbardziej zasłużone. Są to efekty kilkuletniej pracy i wysiłku zarówno piłkarzy, jak i trenerów drużyny. Nasi
piłkarze pokazują na boisku w pełni
swoje możliwości, widać zrozumienie
w zespole, co z kolei przekłada się na
bardzo dobrą grę i oczeki-wane wyniki. Przebieg i wyniki rundy jesiennej
udowodniły, że zarówno piłkarzom,
jak i działa-czom klubu zależy na dążeniu do osiągnięcia założonego celu,
a więc sukcesu.
Drużyna seniorów Spójni Mała Wieś
już niedługo rozpocznie rundę rewan-

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia
Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia Mała Wieś

zdj. z archiwum własnego GKS Spójnia Mała Wieś

żową rozgrywek A klasy okręgu płockiego. W ramach przygotowań do
rundy wiosennej piłkarze wzięli udział
w tur-niejach halowych: 20 stycznia w
Wyszogrodzie, gdzie zajęli 1 miejsce;
następnie 27 stycznia w Małej Wsi - 3
miejsce; w dniach 2 i 3 lutego w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa POZPN PŁOCK 2013 wywalczyli 7 miejsce w całych rozgrywkach, począwszy od eliminacji aż do
ﬁnału tych rozgrywek. To dobry
wynik, gdyż w turnieju tym brały
udział drużyny z 4 ligi oraz ligi okręgowej.
Z niecierpliwością oczekujemy na
pierwsze rozgrywki rundy wiosennej,
w której mamy nadzieję, nasi piłkarze
dostarczą nam kibicom wielu powodów do radości.`
P. F.

spojniamalawies@o2.pl

Zdjęcia z meczów i propozycję kibicowskie proszę podawać na podany wyżej mail
administrator:
Sieki94
gg: 12326647

współadministrator:
Leepek
gg:10567910

Sekretarz
Sprawy dotyczące klubu
Piotr Kozicki
nr. tel. 602522380
Kontakt w sprawach kibicowskich
damesmwa
gg: 36360934
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Zdrowie w pigułce

Szanowni Państwo!
Od obecnego numeru Gminnego
Biuletynu będziemy państwu przekazywać informacje o zasadach
funkcjonowania
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, świadczeniach
udzielnych w ramach świadczeń
gwarantowanych
podstawowej
opieki zdrowotnej.
Naszą intencją jest przybliżenie zagrożeń dla naszego zdrowia, sposobów
eliminacji szkodliwych czynników,
aby państwo świadomie mieli możliwość podejmowania działań z zakresu
proﬁlaktyki, co umożliwi zachowanie
dobrostanu bio- psycho- społecznego
jak również nie dopuścić do rozwoju
powikłań przy istniejących deﬁcytach
zdrowia bądź niepełnosprawności.
Uzyskana wiedza pozwoli także poruszać się państwu bez dodatkowego
stresu w zawiłych procedurach i zasadach udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zasady udzielania świadczeń w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Małej Wsi udziela
świadczeń z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej w ramach specjalności lekarza ogólnego, inaczej rodzinnego
oraz
pediatrii.
Udzielanie świadczeń regulują akty
prawne
takie
jak:
-Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych;
-Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
-Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej;
-Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta.
Każdy z tych dokumentów określa
między innymi:
warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, czyli co
otrzymamy za darmo;
zasady i tryb ﬁnansowania świadczeń;
zasady powszechnego - obowiązko-
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wego i dobrowolnego ubezpieczenia
zdrowotnego;
zasady ﬁnansowania leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
zasady wykonywania działalności
leczniczej, czyli dawnych NZOZ;
zasady funkcjonowania podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
niebędących przedsiębiorcami SPZOZ;
prawa pacjenta;
zasady udostępniania dokumentacji
medycznej;
obowiązki podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych związane z
prawami pacjenta.
Szczegółowo sposób realizacji powyższych zadań precyzują rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz zarządzenia
Prezesa NFZ.
Zgodnie z tymi wytycznymi w SPZOZ
w Małej Wsi udzielane są świadczenia
zdrowotne, które przybliżę państwu w
kolejnych biuletynach.
B.K

zdj. z archiwum własnego ZOZ

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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Inauguracja
ferii zimowych w Małej
Wsi

Tegoroczne ferie zimowe w Małej
Wsi rozpoczęto wycieczką do stolicy.
W sobotę 26 stycznia uczniowie Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym
im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi
wybrali się do Warszawy na wystawę
Europa Jagellonica 1386 – 1572.
Sztuka i kultura w Europie Środkowej
za panowania Jagiellonów. W dwóch
odsłonach: w Muzeum Narodowym i
Zamku Królewskim oglądali wystawę
poświęconą okresowi potęgi politycznej i kulturalnej Jagiellonów, od momentu koronacji Władysława Jagiełły
w 1386 roku, aż do śmierci Zygmunta
II Augusta – ostatniego męskiego potomka z dynastii – w 1572 roku. Ten
litewski ród na przełomie XV i XVI
stulecia zdobył pozycję jednej z najbardziej liczących się dynastii europejskich. Jagiellonowie zasiadali na
tronie Polski, Litwy, Czech i Węgier;

byli skoligaceni z
przedstawicielami
wpływowych rodów
europejskich. Zgromadzone na wystawie
zabytki
malarstwa, rzeźby,
złotnictwa i graﬁki
pochodzą ze wszystkich ziem Europy
Jagiellońskiej. Przyjechały z Litwy, Polski, Czech, Węgier,
Rumunii, Ukrainy,
Niemiec i Chorwa- zdj. z arch. własnego Gimnasion
cji.
zwykle pięknie zdobiony złoceniami i
Wystawie Europa Jagellonica towa- kolorowymi malowidłami modlitewrzyszy program edukacyjny, w ramach nik królowej Bony oraz naczynia,
którego gimnazjaliści z Małej Wsi sztućce, które stały na stołach Jagielwzięli udział w lekcji muzealnej. W lonów. Na Zamku Królewskim ogląMuzeum Narodowym zapoznali się z dali eksponaty związane z rodziną
dziełami sztuki gotyckiej i renesanso- Jagiellonów i prowadzoną przez nich
wej, obiektami ukazującymi kulturę, polityką dynastyczną. Podczas zajęć
religijność i umysłowość czasów ja- młodzież poznała życie i obyczaje
giellońskich, życie codzienne i doko- dworskie za panowania Jagiellonów
nania tamtych czasów. Młodzieży z oraz wydarzenia polityczne, które doMałej Wsi bardzo spodobał się nie- prowadziły do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mieli okazję
znaleźć się na jagiellońskim dworze i
poznać tajniki dworskiej etykiety.
Niewątpliwie obcowanie ze starymi
przedmiotami – świadkami minionych
czasów i wydarzeń - to najlepszy sposób uczenia się historii.
Po tak dużej dawce wiedzy gimnazjaliści aktywnie odpoczywali na lodowisku przy Pałacu Kultury i Sztuki.
Jak widać można połączyć przyjemne
z pożytecznym.
E.N.

zdj. z arch. własnego Gimnasion

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
Styczeń w naszej szkole to
dobry czas na podsumowanie wyników nauczania i zachowania naszej
młodzieży. To także, a może przede
wszystkim czas na wspaniałą uroczystość. Na ten dzień czeka z pewnością każdy młody człowiek... W
sobotę, 19 stycznia 2013 roku sto dni
do matury świętowali uczniowie naszej szkoły. Punktualnie o godzinie
19:00 krokiem poloneza zabawę rozpoczęli maturzyści w towarzystwie
wychowawcy – pana M. Rucińskiego.
Przemówienia Dyrektora – p. M. Kińskiej, Wójta Gminy Mała Wieś- p. A.
Barcińskiego, prezesa samodzielnego
koła terenowego STO – p. J. Wiktorzaka oraz uczniów, oﬁcjalnie rozpoczęły zabawę, co maturzyści przyjęli z
wielkim aplauzem. Nasi drodzy maturzyści bawili się w doskonałym nastroju zapominając na tę jedną noc, że
najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu zbliża się nieubłaganie, a czas zabawy i beztroski powoli
dobiega końca. Dj, który prowadził
imprezę, spisywał się na medal. Stare
hity, klasyczne przeboje i nowoczesne
kawałki królowały, a parkiet nieustannie uginał się od obcasów i lakierków.
Dziewczęta miały niepowtarzalną
okazję aby zabłysnąć kreacją, fryzurą
i pantofelkami. Wirujące pary i migające sukienki wypełniały salę balową.
Chłopcy dzielnie towarzyszyli swoim
partnerkom, dotrzymując im kroku na
parkiecie aż do białego rana. Każdy,
kto doświadczył tak wspaniałej zabawy jaką jest Studniówka w gronie
przyjaciół, wie, jak ważną chwilą dla
każdego ucznia jest ten wieczór.
Po balu nadszedł czas na podsumowanie próbnego egzaminu maturalnego.
Maturzyści musieli przystąpić do
trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego

nowożytnego. Najlepiej egzamin maturalny napisali: Martyna Figurska (
Stypendystka Prezesa Rady Ministrów), Marta Kowalczyk, Beata Rokicka (Stypendystka fundacji ORLEN
– DAR SERCA) oraz Tomasz Grajkowski (Stypendysta fundacji ORLEN
– DAR SERCA) . Gratulujemy i trzymamy kciuki za właściwy egzamin
maturalny. Rozpoczynamy 7 maja…
A co przed nami – czyli REKRUTACJA 2013/2014
Gimnazjaliści - już czas zdecydować,
gdzie dalej się uczyć! Z myślą o Was
od września 2013 w SLO STO w
Małej Wsi planujemy otworzyć pierwszą i jedyną do tej pory w powiecie
płockim klasę liceum ogólnokształcącego o rozszerzeniu pożarniczym. W
związku z widocznym wzrostem zainteresowania zatrudnienia w służbach
mundurowych powstał pomysł, aby w
naszej Szkole zaproponować uczniom
kierunek kształcenia, w którym mieli
by możliwość poznania specyﬁki
pracy w tej formacji. Uczniowie klasy
„strażackiej” będą kształceni zgodnie
z nową podstawą programową przewidzianą dla IV etapu kształcenia (czyli
będą wybierać przedmioty rozszerzone spośród ogólnokształcących:
biologia, chemia, geograﬁa, historia,
itp.) z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu przysposobienia obronnego i wychowania
ﬁzycznego. Dodatkowo wprowadzone będą wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego. Nasze
Liceum zapewnia przygotowanie
ogólnokształcące umożliwiające kontynuowanie kształcenia w dowolnych
szkołach wyższych oraz przygotowanie do egzaminów sprawnościowych i
teoretycznych w szkołach strażackich
(Szkoła Aspirantów PSP , Wyższa Oﬁcerska Szkoła Pożarnicza, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej). Zdobyta

wiedza i umiejętności będą przydatne
podczas rekrutacji w szeregi Straży
Pożarnej. Poza zajęciami typowymi
dla etapu LO będą uczestniczyć w zajęciach „zawodowych” zorganizowanych w szkole i w Jednostkach Straży
Pożarnej, przyswajać wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej oraz rozwijać
zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka. Planujemy
utworzyć Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP w Małej Wsi. Zdobyte
kwaliﬁkacje mogą być podwyższane
poprzez kontynuację nauki w szkołach
wyższych. Po ukończeniu nauki w LO
absolwenci będą mogli studiować na
kierunkach: Inżynierii bezpieczeństwa
pożarowego, Inżynierii bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwa wewnętrznego czy zarządzania. Po
szkole absolwent mając wiedzę teoretyczną i praktyczną może znaleźć
pracę w formacjach mundurowych. A
dlaczego warto wybrać Liceum w
Małej Wsi? Nasi uczniowie lubią swój
Szkołę, czują się tutaj bardzo dobrze
i bezpiecznie, już po kilku tygodniach
nauki odkrywają, że ich wybór był
„strzałem w dziesiątkę”, że warto było
wybrać tę szkołę i tutaj się uczyć. W
naszym Liceum oprócz wysokiej jakości nauczania i stwarzania warunków
do rozwoju talentów zapewniamy
dobrą i przyjazną atmosferę pracy.
Troszczymy się o każdego ucznia kierując się zasadą: „ Dobra szkoła nie
produkuje geniuszy tylko zdrowe społeczeństwo”. Istotnym argumentem
przemawiającym za wyborem naszego
Liceum jest również niskie czesne
(maleją koszty utrzymania) oraz bardzo dobra lokalizacja w pobliżu domu
(ogranicza czas potrzebny na dojazdy).
WARTO SPRÓBOWAĆ. ZAPRAM.K.
SZAMY.
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