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Spis rolny to nasz wspólny sukces

P

rzygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rolnego było ogromnym
wyzwaniem organizacyjnym i logistycznym, a całą operację utrudniały również obostrzenia związane z pandemią wirusa Covid-19.
Za organizację spisu rolnego odpowiadała statystyka publiczna oraz Gminne
Biura Spisowe. Jednak całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodzenie
bez współpracy z lokalnymi organizacjami, zrzeszeniami, paraﬁami, szkołami,
jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz sołtysami i innymi liderami społeczności lokalnych. To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ największym wyzwaniem dla organizatorów spisu było dotarcie do każdego rolnika.
Powszechny Spis Rolny jest dość wyczerpującym i drobiazgowym badaniem.
Dlatego też w tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim rolnikom z terenu Gminy Mała Wieś za aktywny udział w badaniu, za poświęcenie swojego
czasu i rzetelne wypełnienie obowiązku spisowego.
W Gminie Mała Wieś spisało się 99,69 % rolników! Wspólnie pokazaliśmy,
że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”.
DZIĘKUJEMY!

/

statystyka ludnosci

Ogólna liczba ludności w Gminie
Mała Wieś na dzień 31.12.2020 r.
wynosi: 5852 osoby

Liczba ludności w poszczególnych
miejscowościach:
Borzeń- 143
Brody Duże- 188
Brody Małe- 76
Chylin- 342
Dzierżanowo-163
Dzierżanowo-Osada- 123
Główczyn- 145
Kiełtyki- 164
Kupise- 40
Lasocin- 165
Liwin- 71
Mała Wieś- 1279
Murkowo- 43
Nakwasin- 232
Niździn- 218
Nowe Arciszewo- 54
Nowe Gałki- 179
Nowe Święcice- 128
Orszymowo- 281
Perki- 150
Podgórze- 169
Podgórze-Parcele- 162
Przykory- 20
Rąkcice- 39
Stare Arciszewo- 89
Stare Gałki- 169
Stare Święcice- 182
Ściborowo- 27
Węgrzynowo- 290
Wilkanowo- 210
Zakrzewo Kościelne- 311
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Gminy Mała Wieś

Za nami 2020 rok, jeden z najtrudniejszych w całej historii, nie tylko naszej
gminy czy Polski, ale całego –
dosłownie! – świata. Gdy w chińskim
Wuhan pierwsza osoba zachorowała
na Covid-19 nikt nie spodziewał się
tego, co nastąpi – pandemii, która
wstrząśnie wszystkimi ludźmi, całym
światem, która zmieni diametralnie
i nie wiadomo na jak długo, nasze
życie, nasze zwyczaje, nasze aktywności rodzinne, zawodowe, społeczne
i towarzyskie. I do dziś… nikt odpowiedzialny nie powie, kiedy to
wszystko się skończy? Czy na zawsze? Czy będziemy bezpieczni?
Zdrowi? Czy będziemy mogli
w końcu żyć normalnie…? Maseczki,
odkażanie, ograniczanie kontaktów
międzyludzkich, to nasza dzisiejsza
rzeczywistość.
Także i nam samorządowcom,
przyszło żyć i pracować w tym trudnym i nieprzewidywalnym czasie.
W urzędzie, szkołach, przedszkolach
i innych jednostkach działamy w nowych rygorach prawnych, sanitarnych
i epidemicznych.. Jesteśmy otwarci na
potrzeby naszych mieszkańców,
zachowując przy tym wszelkie środki
ostrożności, a jednocześnie tak aby nie
sparaliżować naszego życia.
Nie zaprzestaliśmy też działań na
zewnątrz. Zdołaliśmy skutecznie aplikować o pieniądze, o środki na trwające, rozpoczynające się i dopiero
planowane inwestycje. Dzięki temu
nasza gmina wciąż zmienia się na
lepsze!
W minionym roku uzyskaliśmy ponad
2 850 000,00 zł środków zewnętrznych. Nie miejsce tutaj na wyliczanie
wszystkich inwestycji i działań prospołecznych, jakie w minionym roku
zrealizowaliśmy czy teraz realizujemy.
Ale też nie sposób nie wspomnieć
o najważniejszych inwestycjach, które
już wkrótce skutkować będą zasadniczym podniesieniem jakości życia nas
wszystkich:
przygotowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie budowy nowej
oczyszczalni ścieków, (obecna oczyszczalnia jest z lat 80-tych ubiegłego
wieku).
str. 2

budowa PSZOK(Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).
Koszt PSZOK to 230 000 zł, z tego
ponad 186 000 zł. pozyskaliśmy z dotacji unijnych
budowa stacji uzdatniania wody.
To niesłychanie istotna i ważna inwestycja dla życia mieszkańców. Uzyskaliśmy doﬁnansowanie ze środków
zewnętrznych 2 000 000 zł. Inwestycję
planujemy zakończyć pod koniec
2023 roku.
termomodernizacja kompleksu
szkolnego w Małej Wsi z wymianą
systemu ogrzewania na gazowe,
modernizacja i przebudowa hali
sportowej.
Oczywiście to tylko niektóre z wielu
inwestycji gminnych, które są na etapie planowania, przetargów lub realizacji. Sytuacja, w której obecnie się
znajdujemy jest niecodzienna i bardzo
trudna. Wszyscy czujemy się zaniepokojeni, tym bardziej, że problem epidemii zatacza coraz szerszy krąg
i stwarza dla nas coraz większe zagrożenie. Co chwilę dowiadujemy się
o potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem.
Zwracam się do Państwa
z gorąca prośbą: „nie wychodźcie
z domu”, jeśli nie jest to konieczne.
Proszę, aby osoby starsze szczególnie,
uważały na swoje zdrowie. Nie jesteście Państwo sami, cały czas funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej - GOPS, do którego osoby
potrzebujące mogą zadzwonić i uzyskać pomoc. Proszę również o to, abyście w tym szczególnie trudnym
i ciężkim czasie wspierali swoich bliskich. Chodzi nie tylko o zaspokojenie
potrzeb bytowych tj.zrobienie zakupów czy pomoc w domowych pracach, ale również o wsparcie
duchowe, o rozmowę - liczy się bowiem każdy gest.
Sytuacja, w której się znaleźliśmy po raz kolejny wykazała jak
wielką wrażliwość na ludzką krzywdę
ma nasza lokalna społeczność. Pokazała też coś niezwykle ważnego – siłę
i wolę nie tylko trwania, ale też dążenia do rozwoju. Pokazała ogromne pokłady życzliwości międzyludzkiej

oraz sąsiedzkiej czy koleżeńskiej solidarności. Pamiętajmy, że jesteśmy
teraz odpowiedzialni nie tylko za
siebie, ale za całe społeczeństwo.
W tym trudnym okresie ważne jest
rozsądne i odpowiedzialne postępowanie. Jednocześnie nie zamykajmy się
na drugiego człowieka, traktujmy się
na miarę naszych możliwości i sił,
z właściwym zrozumieniem i wrażliwością.
Ja i moi współpracownicy jesteśmy do
Państwa dyspozycji i służymy pomocą.
Na oﬁcjalnej stronie internetowej
Gminy Mała Wieś, na bieżąco
zamieszczane są ważne informacje
i komunikaty dotyczące epidemii oraz
szczepień i pomocy osobom potrzebującym.
Nie musimy być świadomi tego,
że jesteśmy nosicielami, ponieważ
wirus często rozwija się bezobjawowo.
Dlatego w tym szczególnym czasie
najgłośniej musi wybrzmieć jedno
zdanie:„ZOSTAŃMY W DOMU!”
Drodzy Mieszkańcy, Szanowni
Państwo! W tym trudnym czasie,
w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu, życzę Państwu
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz powodzenia w życiu osobistym
i zawodowym.
Zygmunt Wojnarowski
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Remont w Urzedzie Gminy Mala
Wies

i

R

Budzet gminy na 2021 rok uchwalony

ada Gminy Mała Wieś jednogłośnie przyjęła w dniu 30 grudnia
2020 r. budżet na 2021 rok.
Na 12 radnych uczestniczących w obradach XXI Sesji Rady Gminy Mała
Wieś, „za” było 12.
M.S.

2020 roku rozpoczęty został remont w budynku Urzędu
Gminy Mała Wieś, który wykonywany jest we własnym zakresie przez
pracowników Referatu Komunalnego
W ramach prac odmalowane i odświeżone zostały korytarze oraz klatki
schodowe (wymienione zostały barierki zgodnie z obowiązującymi prze-

i

i

pisami BHP i prawem budowlanym).
Ostatni remont w/w części budynku
wykonany został w latach 2011-2012.
Wszystkie wykonane prace w znaczny
sposób przyczyniają się do poprawy
estetyki budynku.
W.Z.
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podatki w 2021 roku nie ulegajai podwyzszeniu

a Sesji Rady Gminy Mała Wieś,
w dniu 30 listopada 2020 r.,
Radni Gminy podjęli uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków na terenie Gminy Mała Wieś
na 2021 r. Wysokość ustalonych stawek podatków nie ulega podwyższeniu i pozostaje na poziomie stawek
obowiązujących na 2020 r. i przedstawia się następująco:
Podatek rolny:
- z gospodarstw rolnych powyżej 1 ha
ﬁzycznego wynosi 135 zł z 1 ha przeliczeniowego,
- z gospodarstw rolnych do 1 ha ﬁzycznego wynosi 270 zł z 1 ha ﬁzycznego.
Podatek leśny z 1 ha ﬁzycznego wynosi 43,3048 zł.

Podatek od nieruchomości:
1) gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł od
1m2 powierzchni,
b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
2)budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,85 zł od 1 m2 po-

D

Zgodnie z Ustawą „Ordynacja podatkowa” (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1325 z późn. zm.) podatek płacą:
1. osoby ﬁzyczne: w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obo-

wiązku podatkowego – do 15 marca,
17 maja, 15 września i 15 listopada
2021 roku,
2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące
w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego – do
15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

W przypadku, gdy kwota podatku nie
przekracza 100,00 zł podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (tj. 15 marca).
Jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie
przekracza, określonych na dzień
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 - obecnie kwota ta wynosi 8,50 zł
(art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych).
A.L.

Zimowe utrzymanie dróg

rogi na terenie gminy Mała Wieś,
dla potrzeb zimowego utrzymania, podzielono na cztery rejony odśnieżania:
Rejon I: Chylin, Kupise, Podgórze
Wieś, Podgórze Parcele, Zakrzewo
Kościelne.
Rejon II: Brody Duże, Brody Małe,
Węgrzynowo, Przykory, Stare Gałki,
Nowe Gałki, Niździn.
Rejon III: Mała Wieś, Stare Arciszewo, Nowe Arciszewo, Borzeń, Orszymowo, Lasocin, Murkowo.
Rejon IV: Perki, Kiełtyki, Ściborowo,
Wilkanowo, Nowe Święcice, Stare
Święcice, Nakwasin, Liwin, Rąkcice,
str. 4

wierzchni 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 – 19,00 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 – 4,87 zł od 1
m2 powierzchni użytkowej (przyjęto
górną granicę wyznaczoną przez ustawodawcę),
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego –
6,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Dzierżanowo, Główczyn.
Poszczególne rejony będą odśnieżane
przez:
Rejon I- Firma ,,Las i Ogród” z Chylina Pana Janusza Radzkiego,
Rejon II- Pan Marek Stanowski, zam.
Brody Duże 5, gmina Mała Wieś,
Rejon III i IV- Firma Handlowa
„Grud-Pol” , ul. Słowackiego 11, 09460 Mała Wieś.
Niebezpieczne zakręty, podjazdy,
zjazdy, skrzyżowania, przystanki autobusowe w razie potrzeby posypywane będą mieszanką piaskowo-solną
przez pracowników Referatu Ochrony
Środowiska i Usług Komunalnych.

Ewentualne uwagi dotyczące odśnieżania prosimy kierować pod nr tel.
(024) 269-79-79
P.N.
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Rzadowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych
,

mina Mała Wieś pozyskała
łącznie 2,5 mln zł w ramach
dwóch naborów wniosków o
wsparcie dla samorządów w ramach
doﬁnansowania ze środków programu
RFIL. W ramach pierwszego naboru
pozyskano 500.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe na terenie gminy.
W ramach drugiego naboru uzyskano
doﬁnansowanie w kwocie 2 mln zł na
zadanie pn. „Budowa nowej stacji
uzdatniania wody” - w ramach realizacji zadania powstanie dokumentacja
projektowa oraz zostaną wykonane roboty budowlane polegające na budowie nowej stacji wraz zespołem studni
głębinowych, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego.

R

ządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki z tzw.
"Tarczy dla samorządów" traﬁają do
gmin, powiatów i miast w całej Polsce
na inwestycje bliskie ludziom. RFIL
to ogromne wsparcie inwestycyjne dla
regionów a tym samym dla naszej
Gminy. Cały Program, blisko 12 miliardów bezzwrotnego wsparcia, został
przeznaczony m.in. na realizację projektów infrastrukturalnych, wsparcie
edukacji, cyfryzacji. W ramach
pierwszego rozdysponowania środków latem 2020 r. Gmina Mała Wieś
otrzymała 500 tys. złotych dotacji na
realizację inwestycji drogowych.

W ramach drugiego naboru Rządowego Funduszu jednostki samorządu
terytorialnego mogły wnioskować
o środki na konkretne zadanie. Nabór
tych wniosków trwał do 30 września
2020 roku. Gmina Mała Wieś złożyła
3 wnioski o doﬁnansowanie (maksymalną liczbę):
„Budowa nowej stacji uzdatniania
wody”,
„Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym

mieszczą się szkoła podstawowa,
przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne zajmowane przez
nauczycieli”,
„Budowa oczyszczalni ścieków,
zlokalizowanej w Małej Wsi”.
W efekcie oceny, podczas której brano
pod uwagę takie kryteria jak m.in.
kompleksowość planowanych inwestycji, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, liczbę osób, które
skorzystają z inwestycji, na liście rankingowej znalazło się przedsięwzięcie:
"Budowa nowej stacji uzdatniania
wody", na realizację którego Gmina
pozyskała 2 mln zł doﬁnansowania.

W ramach trzeciego naboru ogłoszonego 9.12.2020 r. Gmina Mała
Wieś złożyła 3 wnioski o doﬁnansowanie (maksymalną liczbę) na poniższe zadania:
„Budowa oczyszczalni ścieków,
zlokalizowanej w Małej Wsi”.
„Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym
mieszczą się szkoła podstawowa,
przedszkole samorządowe oraz mieszkania komunalne”,
„Przebudowa hali sportowej w Małej

Wsi”.
Obecnie trwa ocena formalna merytoryczna złożonych wniosków.
30.12.2020 r. ogłoszono czwarty
nabór o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach doﬁnansowania ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Nabór ten dedykowany jest gminom
z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Gmina Mała Wieś złożyła
3 wnioski o doﬁnasowanie (maksymalną liczbę) na zadania:
„Przebudowa lokalnej oczysczalni
ścieków położonej w miejscowości
Dzierżanowo-Osada”,
„Zakup wozu bojowego wraz ze
specjalistycznym sprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżanowie”,
„Przebudowa drogi gminnej nr
290832W w Dzierżanowie”.
Termin składania wniosków mija
12 lutego 2021 r.

A.K.
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Zewnetrzne
wsparcie dla Gminy Mala
Wies
,

i

020 rok był dla wszystkich trudnym okresem, w którym musielismy się szybko nauczyć zyć w nowej
rzeczywistości. Pomimo wielu trudności spowodowanych wirusem
COVID-19 w Gminie Mała Wieś zrealizowano wiele nowych inwestycji.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
pozyskano środki zewnętrzne w wysokości bilsko 3 mln zł. na realizację n/w
zadań:
1. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych – budowa nowej stacji
uzdatniania wody; kwota doﬁnansowania - 2.000.000,00 zł
2. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych - Droga Dzierżanowo:
kwota doﬁnansowania- 500.000,00 zł
3.Budowa drogi gminnej Orszymowo– Lasocin; kwota doﬁnansowania - 95.000,00 zł
4. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do
nauczania zdalnego - pomoc rzeczowa
w postaci sprzętu komputerowego
5. Zakup laptopów dla uczniów szkół
z terenu Gminy Mała Wieś; kwota doﬁnansowania - 59.983,00 zł
6. Zakup laptopów dla uczniów szkół
z terenu Gminy Mała Wieś–

(+ pomoc rzeczowa w postaci sprzętu komputerowego

w ramach udziału w projekcie pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania
zdalnego”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie)

II Edycja; kwota doﬁnansowania54.552,96 zł
7. Wyposażenie pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie; kwota doﬁnansowania–
43.371,00 zł
8. Inwentaryzacja indywidualnych
źródeł ciepła na terenie Gminy Mała
Wieś;
kwota
doﬁnansowania38.000,00 zł
9. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Mała Wieś w 2020 r.; kwota
doﬁnansowania- 20.800,00 zł
10. Remont świetlicy wiejskiej

w miejscowości Główczyn; kwota doﬁnansowania - 10.000,00 zł
11. Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie; kwota doﬁnansowania10.000,00 zł
12. Zagospodarowanie terenu wokół
budynku świetlicy wiejskiej w Starych
Święcicach; kwota doﬁnansowania 10.000,00 zl
13. Zakup wyposażenia dla remizy
OSP w Podgórzu; kwota doﬁnansowania - 9.999,99 zł
A.K.

Planowane Inwestycje w 2021
1. Budowa studni głębinowej na Stacji
Uzdatniania Wody w m. Główczyn –
150.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej w Starych Święcicach – 27.800,00 zł (ze
środków funduszu sołeckiego – sołectwo Stare Święcice w kwocie
14.800,00 zł oraz sołectwo Nowe
Święcice w kwocie 13.000,00 zł).
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brody Duże – 50.000,00 zł
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo – 500.000,00 zł
Zadanie zrealizowane zostanie ze
środków otrzymanych w 2020 r. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
5. Przebudowa drogi gminnej nr
290820W Węgrzynowo – Arciszewo
str. 6

Stare – 300.000,00 zł
Gmina Mała Wieś złożyła wniosek
o doﬁnansowanie zadania w formie
dotacji ze środków z budżetu Urzędu
Maszkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych.
6. Przebudowa budynku Urzędu
Gminy Mała Wieś – 100.000,00 zł
7. Przebudowa budynku OSP w Zakrzewie Kościelnym – 130.000,00 zł
8. Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Podgórzu – 30.000,00 zł
9. Wymiana kotła w Szkole Podstawowej w Podgórzu – 80.000,00 zł
10. Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – 123.465,92 zł
(w tym w ramach funduszu sołeckiego

23.465,92 zł - sołectwo Orszymowo)
11. Przebudowa i wyposażenie hali
sportowej w Małej Wsi – 50.000,00 zł
12. Zakup wiaty przystankowej (ze
środków funduszu sołeckiego – sołectwo Mała Wieś) – 12.000,00 zł
W ramach funduszu sołeckiego
zaplanowano kwotę 492.591,99 zł,
z czego na:
- wydatki inwestycyjne 63.265,92 zł
- wydatki bieżące 429.326,07 zł
Zaplanowane przedsięwzięcia dotyczą
w szczególności dróg gminnych
i transportu zbiorowego (279.718,31
zł), kultury, świetlic wiejskich
(87.148,65 zł), gospodarki komunalnej
(24.810,46 zł), działalności jednostek
OSP (96.914,57 zł) i placówek oświatowych (4.000,00 zł).
A.K.
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G

mina Mała Wieś w dniu
29.12.2020 r. złożyła do Starostwa Powiatowego w Płocku wniosek
o pozwolenie na budowę nowej
oczyszczalni ścieków w Małej Wsi.
Budowa nowoczesnej oczyszczalni
ścieków wpłynie na polepszenie się
stanu środowiska naturalnego - przeciwdziałanie skażeniu wód gruntowych, co przełoży się na ochronę
zdrowia, życia oraz bezpieczeństwa
ludzi i zwierząt.
Nowy obiekt powstanie na terenie
obecnie istniejącej oczyszczalni ścieków. Aby zapobiec przyszłym awariom reaktorów oraz skażeniu wód
gruntowych, wybudowane zostaną
nowe reaktory wraz z towarzyszącymi obiektami technologicznymi.
A.K.

P

Ogloszenie o naborze kandydatów
na rachmistrzów spisowych

an Zygmunt Wojnarowski –
Gminny
Komisarz
Spisowy
w Małej Wsi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących
czynności w ramach prac spisowych,
związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego.
NSP 2021 będzie przeprowadzony
od 1.04.2021r. do 30.06.2021r. r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r.,
godz. 24.00.
Obecnie procedowana jest zmiana
ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i

G

mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775
oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca
czas trwania spisu do 30 września 2021
r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września
2021 r.).
Termin składania ofert:
01.02.2021r. – 09.02.2021r.
Więcej szczegółów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mała Wieś.
E.M.

usuwanie azbestu

mina Mała Wieś otrzymała doﬁnansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 20.800,00 zł
na wsparcie realizacji przedsięwzięcia
pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mała Wieś w 2020 r.”

Łączna ilość nieruchomości, z których
usunięto i unieszkodliwiono wyroby
zawierające azbest w ramach przyznanego doﬁnansowania: 31.
Łączna ilość odpadów azbestowych,
zutylizowanych w ramach otrzymanego doﬁnansowania: 102.069 Mg.
Całkowita wartość zadania –
33.621,53 zł
A.K.

/

Poprawa JAkOSCI POWIETRZA- nasz wspólny cel!

W

ramach działalności na rzecz
poprawy jakości powietrza na
terenie Naszej Gminy wymieniono
źródło ciepła w remizie OSP w Małej
Wsi oraz w Dziennym Domu Senior+.

N

a terenie Gminy Mała Wieś prowadzona jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, która
wskaże wszystkie źródła ciepła w każdym lokalu lub budynku na terenie.
Gmina na ten cel otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 38.000,00 zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
A.K.

Z początkiem 2021 r. nastąpi wymiana
źródła ciepła w remizie OSP w Brodach Dużych. Nowoczesne instalacje
gazowe przyczynią się do poprawy
stanu środowiska.
A.K.

/
/
zródla
ciepla

str. 7

nasza gmina 20_biuletyn 10.02.2021 11:39 Strona 8

Luty 2021
i

S

nowa studnia glebinowa

prawy związane z zaopatrzeniem
mieszkańców w wodę to jedno
z najważniejszych zadań własnych
gminy.
W celu zapobiegnia nagłym przerwom
w dostawie wody w 2020 r. wykonano
nową studnię głębinową przy Stacji
Uzdatniania Wody w Przykorach,

I

/

/

3,24 zł brutto.
Grupa II – przedsiębiorstwa, handel
i usługi oraz pozostali odbiorcy wody
z sieci wodociągowej gminy (tj. gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza) – 2,40 zł netto/ 2,59 zł brutto
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 miesiące) – 3,00 zł netto/
3,24 zł brutto
ŚCIEKI
Grupa I – gospodarstwa domowe
podłączone do kanalizacji odprowadzające ścieki bytowe rozliczane co 2
miesiące na podstawie ilości dostarczonej wody zgodnie ze wskazaniami
wodomierza głównego – 5,73 zł netto/

6,19 zł brutto.
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 miesiące) – 3,00 zł netto/
3,24 zł brutto.
Grupa II – przedsiębiorstwa, handel
i usługi oraz pozostali dostawcy ścieków odprowadzające ścieki komunalne, rozliczane co 2 miesiące
na podstawie ilości dostarczonej wody
zgodnie ze wskazaniami wodomierza
głównego – 7,71 zł netto/ 8,33 zł
brutto.
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 miesiące) – 3,00 zł netto/
3,24 zł brutto.

Remont przepompowni scieków

edna z największych a zarazem
ważniejszych przepompowni ścieków w Małej Wsi przy ul. Wierzbowej
przeszła remont technologiczny.
W ramach realizacji tego zadania przeprowadzony został remont komory
przepompowni, oczyszczono wnętrze
zbiornika, dokonano demontażu
starych oraz montażu nowych przewodów technologicznych wraz z arma-

str. 8

A.K.

/
Gospodarka wodno-sciekowa w Gminie Mala
Wies

nformujemy iż od 2018 roku cenę
wody i ścieków nie ustala Rada
Gminy, obowiązki te przejęła instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie. Na podstawie kalkulacji została wydana decyzja Wód Polskich nr WA.RZT.070.12A.17.2019 z
dnia 16.11.2020 r, która zamieszczona
jest na stronie Gminy Mała Wieś w zakładce Gospodarka Wodno-Kanalizacyjna.
Na podstawie niniejszej decyzji przedstawiamy następujące stawki wody i
ścieków obowiązujące od 01.12.2020
r. – przedstawione ceny są cenami
netto/brutto.
WODA
Grupa I – indywidualne gospodarstwa domowe zużywające wodę wyłącznie do celów socjalno-bytowych,
rozliczone co 2 miesiące na podstawie
wskazań wodomierza głównego2,24 zł netto/ 2,42 zł brutto.
Stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorcę/2 miesiące) – 3,00 zł netto/

J

której koszt wyniósł 136.856,82 zł.
W kolejnych latach planuje się budowę studni głębinowej na terenie
Stacji Uzdatniania w Główczynie,
a także budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody.

turą, zastosowano materiały ze stali
nierdzewnej. Dostosowano zasilanie
adekwatnie do mocy pomp. Realizacja
powyższego zadania była ważna
ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Mała Wieś.
Koszt modernizacji przepompowni
wyniósł 43.911,00 zł.
A.K.

M.M.
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Modernizacja infrastruktury drogowej

rzebudowa drogi gminnej nr 290809W w m. Wilkanowo – w ramach realizacja zadania wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno–bitumicznych (warstwa
ścieralna) na długości 940 m i szerokości 5 m, nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 940
m i szerokości 5,1 m (warstwa wyrównawcza), podbudowę
z kruszywa łamanego, zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, oczyszczono przepusty i rowy oraz wykonano oznakowanie. Na realizację
tego zadania Gmina Mała Wieś pozyskała w 2019 roku doﬁnansowanie w wysokości 218.435,00 zł z Funduszu Dróg
Samorządowych, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, całkowity koszt zadania wyniósł
298.627,00 zł (realizacja zadania rok 2020).
A.K.

udowa drogi gminnej Orszymowo – Lasocin – w ramach realizacji zadania wykonano nawierzchnię
z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna)
na długości 1.002 m i szerokości 3,5 m, nawierzchnię
z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 1.002 m
i szerokości 3,6 m, podbudowę z kruszywa łamanego,
zjazdy z tłucznia kamiennego, obustronne pobocza z tłucznia kamiennego, przepusty pod zjazdami, oznakowanie
i odtworzono rowy. Gmina pozyskała dotację ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 95.000,00 zł, całkowity
koszt zadania opiewał na kwotę 424.376,05 zł.
A.K.

str. 9
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/
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Solectw
Mazowsze 2020

zorem lat ubiegłych na terenie
gminy zrealizowano 4 zadania
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”, które
zostały doﬁnansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 40.000,00 zł.
Oddolne inicjatywy mieszkańców z
miejscowości: Główczyn, Lasocin,
Podgórze oraz Stare Święcice zostały
zrealizowane w ramach w/w programu. Łączny koszt zrealizowanych
zadań to około 90.000,00 zł. Były to
ważne zadania dla lokalnej społeczności, a ich realizacja przyczyniła się do
poprawy atrakcyjności regionu.
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Główczyn - w ramach realizacji
przedmiotowego
zadania

przewidziano zakup, dostawę oraz
montaż okien i drzwi. Dodatkowo wykonano gruntowny remont łazienki
polegający m.in. na ułożeniu nowej
glazury i terakoty, rozprowadzeniu instalacji hydraulicznej i elektrycznej
oraz białym montażu.
Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie - w ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano suﬁt
podwieszany w kuchni oraz w sali
ogólnej, położono glazurę w łazience
i kuchni, pomalowano ściany.
Zakup wyposażenia dla remizy OSP
w Podgórzu - w ramach zadania
„Zakup wyposażenia dla remizy OSP
w Podgórzu” zakupiono m.in.: stoły,
krzesła, meble kuchenne, kuchnię gazową, lodówkę, garnki oraz zastawę
stołową.

P

(DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku 2020,

Zwrot podatku akcyzowego

rzypominamy, że w celu otrzymania
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy
od 01.02.2021 r. do 01.03.2021 r. złożyć
wniosek wraz z:
oświadczeniem,

fakturami VAT potwierdzającymi
zakup oleju napędowego (za okres od 1
sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.),

dokumentem wydanym przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającym informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych

W

oświadczeniem dzierżawcy i wydzierżawiającego (w przypadku posiadania dzierżaw).
Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowią sumę:

Druki są dostępne do pobrania na stronie
malawies.pl w zakładce Dokumenty
Zwrot podatku akcyzowego oraz
w Urzędzie Gminy Mała Wieś.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy umieścić w kopercie/

teczce/ koszulce i wrzucić do urny przed
Urzędem lub wysłać na adres:

Urząd Gminy Mała Wieś,
ul. Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś.
W przypadku bycia rolnikiem ryczałtowym lub podatnikiem podatku VAT prosimy o taką informację w załączeniu do
wniosku. Faktury zostaną odesłane za
pomocą Poczty Polskiej wraz z decyzją.
A.L.

/
Nieodplatna
pomoc prawna

2020 roku na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem
Płockim a Gminą Mała Wieś dostępna
dla mieszkańców była nieodpłatna
pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Pomimo zawieszenia stacjonarnych porad w punkcie
konsultacyjnym, mieszkańcy licznie
korzystali z pomocy prawnej telefonicznie.

str. 10

Zagospodarowanie terenu wokół
budynku świetlicy wiejskiej w Starych Święcicach - w ramach realizacji
przedmiotowego zadania zamontowano urządzenia: most linowy, huśtawkę wahadłową, karuzelę oraz
huśtawkę wagową. Dodatkowo zamontowano dwie ławki z oparciem
oraz kosz na śmieci.
A.K.

W odpowiedzi na zainteresowanie
podjęto decyzję o ponownym zorganizowaniu w 2021 r. punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
Gminy Mała Wieś.
W związku z twającą pandemią
konsultacje nadal odbywają się pod
nr: 24/267-67-76 lub 734-464-323.

Zachęcamy mieszkańców do
korzystania z bezpłatnej pomocy
prawnej!
W.Z.
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Fundusz Solecki
2021

A.K.

str. 11
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Koronawirus = zdalna nauka

andemia i obostrzenia wymusiły
zmianę trybu nauki ze stacjonarnej
na zdalną. Mimo początkowych trudności, dzięki wspólnemu wysiłkowi
pedagogów oraz uczniów i ich rodziców udało się wszystkim zaadaptować
do nowej rzeczywistości. Starania
Gminy Mała Wieś zaowocowały pozyskaniem doﬁnansowań w ramach
projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna
Szkoła+”.
W ramach programu „Zdalna Szkoła”
zakupiono 20 laptopów wraz z torbami i niezbędnym oprogramowaniem
dla uczniów 4 szkół podstawowych
z terenu Gminy Mała Wieś.
W ramach programu „Zdalna szkoła
+” zakupiono 22 laptopy z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów
4 szkół podstawowych z terenu Gminy
Mała Wieś.
Dzięki pozyskanemu doﬁnansowaniu
łącznie kupiono 42 laptopy, które zostały przekazane do szkół z terenu
Gminy Mała Wieś. Gmina pozyskała
na ten cel środki w wysokości
114.535,96 zł, co stanowiło 100%
kosztów zadania.
Gmina Mała Wieś ponadto jest również partnerem w projekcie pn. „Ma-

Z

zbędnego sprzętu, oprogramowania
i przeprowadzenie szkoleń. W ramach
przedmiotowego projektu Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego
w Małej Wsi otrzymała: 13 laptopów,
12 tabletów, 8 zestawów komputerowych, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor
multimedialny.
A.K.

Seniorzy w naszej gminie

końcem grudnia 2020 r. zawarte zostały dwa porozumienia na prowadzenie Dziennych
Domów Senior+ w Małej Wsi zlokalizowanych przy ul. Płońskiej 2 oraz
przy ul. Warszawskiej 53. Z usług
świadczonych przez w/w placówki
w 2021 r. będzie mogło skorzystać
łącznie 30 seniorów.
A.K.
str. 12

zowiecki program przygotowania
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, prowadzonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, którego celem jest przygotowanie
szkół, nauczycieli oraz uczniów
do nauki zdalnej poprzez zakup nie-
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a terenie gminy Mała Wieś istnieje
7 świetlic wiejskich. Działalność
świetlic ma na celu integrację środowiska lokalnego i inicjowanie aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju
miejscowości. Prowadzona jest również
działalność kulturalna i edukacyjna.
Świetlice wymagają remontu i doposażenia. Zadanie to jest sukcesywnie realizowane. W 2020 roku wyremontowano 3 świetlice wiejskie: w Nakwasinie, Główczynie, Lasocinie, ponadto
sukcesywnie prowa- dzone są prace budowlane prowadzące do utworzenia
świetlicy wiejskiej w Orszymowie.
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Główczyn – w ramach realizacji
przedmiotowego zadania wymie- niono
okna i drzwi, przeprowadzono gruntowny remont łazienki polegający m.in.
na ułożeniu nowej glazury i terakoty,
rozprowadzeniu instalacji hydraulicznej

W

i elektrycznej oraz białym montażu oraz
wydzielono aneks kuchenny.
Remont świetlicy wiejskiej w Lasocinie - w ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano suﬁt
podwieszany w kuchni oraz w sali ogólnej, wymieniono oświetlenie, położono
glazurę w łazience i kuchni oraz odmalowano ściany.
Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku komunalnym
w Nakwasinie – w ramach realizacji zadania wykonano: tynki gipsowe, wylewki wyrównujące podłogę. Skuto
pozostałości starych płytek oraz ułożono
jednolity gres na podłodze we wszystkich pomieszczeniach, pomalowano
ściany suﬁt, zamontowano drzwi wewnętrzne, parapety, oświetlenie LED.
Budowa świetlicy wiejskiej w Orszymowie – w ramach kolejnego etapu
trwającej inwestycji w 2020 r. wyko-

na zdj.Świetlica Wiejska w Orszymowie
nano posadzki w całym budynku oraz
tynki wewnętrzne w pomieszczeniu
garażu i sali ogólnej. Docelowo
zakłada się, że świetlica będzie służyć
jako miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności, część garażowa
będzie wykorzystywana przez członków
OSP Orszymowo do magazynowania
sprzętu ratowniczego oraz garażowania
samochodu bojowego.
A.K.

,

i
rolniku! zmiana zgloszenia
przemieszczenia zwierzat

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została podjęta decyzja dotycząca wycofania
z dniem 01.01.2021r. druków zgłoszeń
dwupodpisowych (tj. zgłoszenie przemieszczenia zwierzęcia podpisanego
jednocześnie przez zbywającego i nabywającego). Oznacza to, iż każda ze stron
będzie musiała dokonać indywidualnego zgłoszenia zdarzenia.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt
gospodarskich oznakowanych, należy
dokonać na formularzach jednopodpisowych. W przypadku posiadania druków

dwupodpisowych (na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez
nabywającego jak i zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy.
Obowiązujące formularze dotyczące
identyﬁkacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej
Agencji w zakładce:
„Identyﬁkacja i Rejestracja zwierząt”:
(https://www.arimr.gov.pl/identyﬁkacja-i-rejestracja-zwierzat/dokonywaniezgloszen-przemieszczen-formularze-jed
nopodpisowe.html).

,

ARiMR jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu
IRZplus, który umożliwia posiadaczom
zwierząt gospodarskich oznakowanych,
dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w
imieniu własnej siedziby stada oraz
przegląd informacji wprowadzonych
bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR, w którym prowadzony
jest rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych. Dzięki aplikacji można
szybko i wygodnie wypełnić obowiązki
ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu.
D.Sz.

,

działalności rolniczej. Dokumenty
przyjmują biura powiatowe Agencji.
Warunkiem ubiegania się o pożyczkę
jest opracowanie przez zainteresowany
podmiot planu restrukturyzacji, który
zostanie zaakceptowany przez właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania
lub
siedzibę
dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Wniosek o udzielanie pożyczki na sﬁ-

/

d dnia 14 stycznia 2021 r., można
składać wnioski o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego
w związku z prowadzeniem działalności
rolniczej.
Producenci rolni zainteresowani otrzymaniem wsparcia na restrukturyzację
swoich zadłużonych gospodarstw, mogą
składać wnioski o udzielenie oprocentowanej pożyczki na spłatę zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem

/

/
i
Zlóz wniosek o pozyczke na splate
zadluzenia
/

O

/

/
swietlice wiejskie na terenie Gminy Mala
Wies

nansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej jest już dostępny na
stronie Agencji.

D.Sz.
str. 13
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nagrody za osiagniecia
i
i

a podstawie Uchwały
Nr
66/IX/2019 Rady Gminy Mała
Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy
Mała
Wieś
oraz
Uchwały
Nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała
Wieś z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
uczniowie uczęszczający do szkół na
terenie naszej gminy zostali nagrodzeni za wyniki w nauce, osiągnięcia
w sporcie oraz w dziedzinach artystycznych
w
roku
szkolnym
2019/2020, po spełnieniu jednego
z poniższych warunków:
1. uzyskali na świadectwie szkolnym
średnią ocen powyżej 5,01 oraz minimum dobrą ocenę z zachowania;
2. zostali laureatami lub ﬁnalistami
w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu powiatowym o charakterze naukowym, sportowym lub
artystycznym;
3. zostali laureatami lub ﬁnalistami
konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim o charakterze naukowym,
sportowym lub artystycznym;
4. zostali laureatami lub ﬁnalistami
konkursów i olimpiad na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym
o charakterze naukowym, sportowym
lub artystycznym.
Za wyniki w nauce, osiągnięcia
w sporcie oraz dziedzinach artystycznych nagrodę otrzymało 48 uczniów.

Nagrodę za wyniki w nauce otrzymali:
1. Bartosz Żmuda- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
2. Julia Kiedrowska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
3. Zuzanna Kamińska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
4. Amelia Wyrębkowska- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
5. Magdalena Drajkowska- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie,
6. Antoni Hubert Marczak- Szkoła
str. 14

w roku szkolnym 2019/2020

Podstawowa w Małej Wsi,
7. Bartłomiej Stawiarski- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
8. Karolina Grzelak- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
10. Jaśmina Grzelak- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
,
11. Patrycja Marszałek- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
12. Mateusz Jan Filipiak- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
13. Klaudia Sosnowska - Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Orszymowie,
14. Sebastian Gaciąk - Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
15. Kacper Jaroszek - Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
16. Alicja Grzęda- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
17. Mateusz Bąbała- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
18. Martyna Araucz- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
19. Natalia Gąsiorowska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi ,
20. Mateusz Majewski- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
21. Wiktoria Wyrębkowska- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
22. Wiktoria Kuźniewska- Szkoła
Podstawowa w Podgórzu,
23. Oliwia Karłowicz- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
24. Oliwia Kolasa- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
25. Gabriela Gajewska- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
26. Karol Serwiński- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
27. Weronika Kacprzak- Niepubliczna
Szkoła Podstawowa w Orszymowie,
28. Oliwier Boszko- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
29. Karolina Pietrzak- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi,
30. Szymon Krzemiński-Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
31. Aleksander Wiktorzak- Szkoła
Podstawowa w Małej Wsi,
32. Julia Gąsiorowska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
33. Bartosz Dombrowski- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,

34. Kalina Klimczewska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
35. Jakub Krzemiński- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
36. Piotr Jóźwiak- Szkoła Podstawowa
w Małej Wsi,
37. Maja Sokołowska-Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
38. Maja Klus- Szkoła Podstawowa
w Małej Wsi,
39. Oliwia Klus- Szkoła Podstawowa
w Dzierżanowie,
40. Paweł Bąkiewicz- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
41. Gabriela Dąbrowska- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,

Za wyniki w nauce, a także osiągnięcia w sporcie oraz w dziedzinach artystycznych Nagrodę Wójta Gminy Mała
Wieś otrzymali:
1. Krystian Kubacki- Szkoła Podstawowa w Podgórzu,
2. Gabriela Adamska- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
3. Wiktoria Czarnecka- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie.

Natomiast za osiągnięcia w nauce,
sporcie oraz w dziedzinach artystycznych Nagrodę Wójta Gminy otrzymali:
1. Marta Pawlak- Szkoła Podstawowa
w Dzierżanowie,
2. Julita Kajtaniak- Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie,
3. Igor Kozak- Szkoła Podstawowa
w Małej Wsi,
4. Wiktoria Pietrzak- Szkoła Podstawowa w Małej Wsi,
Składamy serdeczne gratulację nagrodzonym dzieciom, a także rodzicom za
dotychczasowe osiągnięcia oraz życzymy dalszych sukcesów.
K.J.
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

d dnia 1 stycznia 2021 roku
usługi odbioru i wywozu odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych świadczy ﬁrma :
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Informujemy, że stawki opłat
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w Gminie Mała
Wieś pozostają na tym samym
poziomie i wynoszą:

Stawki za odpady obowiązujące
w powiecie płockim:

Bielsk- 24,00
Bodzanów- 23,00
Bulkowo- 20,00
Brudzeiń Duży- 29,00
Drobin- 23,00
Gąbin- 27,00

Łąck- 33,00
Nowy Duninów- 21,00
Radzanowo- 26,00
Słubice- 26,00
Staroźreby- 26,00
Wyszogród- 24,00

Odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych oraz z budynków
wielolokalowych w okresie od kwietnia
do października obywać się będzie dwa
razy w miesiącu.
Odbiór segregowanych (zbieranych selektywnie) odpadów komunalnych odbywać się będzie raz w miesiącu.

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów,
dostepnym na stronie internetowej www.malawies.pl
w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Segregacja śmieci jest niezbędna
z kilku powodów. Przede wszystkim, segregacja odpadów pozwala na uniknięcie zanieczyszczenia nadających się do
recyklingu surowców. Odpady zanieczyszczone dodatkowo niszczą odpady
czyste, które z tego powodu nie będą już
nadawały się do ponownego wykorzys-

tania. Umieszczanie zatem odpadów
zdatnych do przetworzenia w odpowiednich kontenerach gwarantuje ich
zabezpieczenie i odzyskanie. Gdyby nie
segregacja śmieci, odzyskiwanie surowców wiązałoby się z wysokimi kosztami
i znacznie niższym współczynnikiem recyklingu.

Segregacja odpadów to jednak przede
wszystkim wymierna korzyść dla środowiska naturalnego. Segregowanie
śmieci pozwala na zmniejszenie poziomu emisji spalin i zmniejsza wydzielanie szkodliwych substancji do
środowiska.
M.M.
str. 15
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Wyposazenie pracowni przyrodniczych

maju 2020 roku Gmina Mała
Wieś złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji
ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Wnioskowaliśmy o 43 371,00 zł,
i taką kwotę otrzymaliśmy ze środków rezerwy oświatowej subwencji
ogólnej. Wniosek złożono dla Szkoły
Podstawowej w Dzierżanowie.
W ramach doﬁnansowania o nowe po-

moce dydaktyczne wzbogaciły się sale
do nauczania przedmiotów przyrodniczych: biologii, geograﬁi, chemii
i ﬁzyki.
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
wyposażyła dwie sale m.in. w monitory interaktywne 65”, modele atomów, próbki paliw, mapy, stojaki
do plansz, stacje pogody, modele komórek, lornetki, mikroskopy, zestawy
do doświadczeń.
K.J.

i
Wspólpraca
z klubami sportowymi i stowarzyszeniami

W

2020 roku, pomimo panującej
pandemii COVID-19, Gmina
Mała Wieś zrealizowała na swoim terenie cztery zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania
kultury ﬁzycznej.
Były to projekty ﬁnansowane z budżetu Gminy Mała Wieś, na które
przeznaczono łącznie kwotę 63 500,00
złotych. Zrealizowane zostały przez:
Uczniowski Klub Sportowy GROT
w Małej Wsi
Podczas realizacji projektu Uczniowski Klub Sportowy GROT skupił
swoją działalność na prowadzeniu
sekcji tenisa stołowego dla dzieci,
młodzieży oraz dorosłych.
W ramach projektu przeprowadzono
cykl turniejów tenisa stołowego (4 turnieje) na rzecz mieszkańców gminy
Mała Wieś.

na zdj. Uczniowski Klub Sportowy
GROT w Małej Wsi

str. 16

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Orszymowo i Okolic
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic w dniu 1 października
2020 r. zorganizowało dla dzieci i rodziców ”VII Piknik Rodzinny zdrowo i sportowo”. Podczas pikniku
odbył się „V bieg Krasnala” oraz wiele
innych konkurencji sportowych nagrodzonych dyplomami i pucharami.

na zdj. uczestnicy VII Pikniku
Rodzinnego w Orszymowie

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich
MALWA
„Rowerem przez gminę Mała Wieś”,
to projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich MALWA,
przy współpracy z Gminnym Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi - 3
rajdy rowerowe, w których uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy oraz
okolic.

na zdj. GKS SPÓJNIA Mała Wieś.

Gminny Klub Sportowy
SPÓJNIA Mała Wieś
Klub Spójnia Mała Wieś, jest stowarzyszeniem, które zrzesza sympatyków piłki nożnej. Niestety, początek
zeszłego roku przyniósł klubowi wielkie rozczarowanie, gdyż nie udało się
dokończyć sezonu rozgrywkowego,
przyczyną tego stanu rzeczy było
wprowadzenie
stanu
pandemii
COVID-19.
A.J.

na zdj. SKW MALWA
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/
Bezplatny
transport na szczepienia przeciwko COVID-19

mina Mała Wieś zapewnia mieszkańcom bezpłatny transport na
szczepienia przeciwko Covid-19.
Z transportu mogą skorzystać:
• osoby niepełnosprawne, posiadające
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R
lub N lub odpowiednio I grupę z w/w.
schorzeniami;
• osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym
dotarciu od miejsca zamieszkania do
najbliższego punktu szczepień.

W

INFOLINIA NARODOWEGO
PROGRAMU SZCZEPIEŃ
PRZECIW COVID-19
989 to numer bezpłatnej, całodobowej
infolinie Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19

Dla osób telefonujących z zagranicy,
oraz dla abonentów operatorów nie
obsługujących numerów specjalnych:

(22)62 62 989

szczepienia hpv w 2020 r.

irus HPV to ludzki wirus brodawczaka. Wyróżnia się 150
typów HPV chorobotwórczych dla
człowieka, wśród których, typy 16 i 18
należą do wysoko onkogennych typów
wirusa, które odpowiadają za zmiany
przedrakowe szyjki macicy i raka
szyjki macicy. W 2020 roku w Gminie
Mała Wieś realizowany był program
proﬁlaktyki zdrowotnej pn. „Program
szczepień proﬁlaktycznych przeciw
wirusowi HPV”. W/w program obej-

I

W tym celu została uruchomiona
w Urzędzie Gminy Mała Wieś
infolinia:
tel.: 513 807 873
czynna w godzinach 7.00-15.00.
W związku z realizacją bezpłatnego
transportu osoby korzystające wyrażają zgodę na przetwarzanie danych
osobowych.
W celu uzyskania
szczegółowych informacji prosimy
dzwonić na powyższy nr telefonu.
A.K.

mował spotkania informacyjno-edukacyjne z zakresu problematyki zakażenia wirusem HPV oraz szczepienia.
Edukacja zdrowotna skierowana była
łącznie do 52 osób zamieszkałych na
terenie Naszej Gminy tj.26 dziewcząt
oraz 26 rodziców bądź opiekunów
prawnych. W 2020 roku zaszczepiono 26 dziewcząt w wieku 12 lat,
którym podano łącznie 52 dawki
szczepionki ( dwie dawki dla każdej
z dziewcząt). Przed szczepieniem

każda dziewczynka została poddanabadaniom kwaliﬁkacyjnym przez lekarza po uprzedniej zgodzie rodzica
bądź opiekuna prawnego dziecka.
Szczepionki przeciw HPV zawierają
wirusopodobne cząstki otrzymane
drogą rekombinacji genetycznej, które
chronią przed najbardziej onkogennymi typami wirusa 16 i 18.
Program proﬁlaktyki zdrowotnej przeciwko wirusowi HPV będzie kontynuowany w latach 2021-2023. A.K.

gminny system powiadamiania sms

nformujemy o możliwości zarejestrowania się w gminnym serwisie
informacyjnym o nazwie "System Powiadamiania SMS-owego". System
wykorzystywany jest do przekazywania informacji lokalnych, związanych
bezpośrednio z zadaniami publicznymi realizowanymi przez gminę.
System informuje o zagrożeniach pogodowych, przerwach w dostawach
wody lub prądu, zbliżających sie terminach odbioru odpadów komunalnych czy również o sytuacjach
zagrażających zdrowiu i życiu (m.in.
informacje COVID-owe).
Rejestracja w SMS-owym systemie
powiadamiania mieszkańców Gminy

Mała Wieś jest bardzo prosta.!
Wystarczy odwiedzić stronę internetową Urzędu Gminy Mała Wieś
www.malawies.pl i w prawym górnym rogu
kliknąć na obrazek
„SYSTEM POWIADAMIANIA SMS”.

Nastepnie wpisać swój nr telefonu, zaznaczyć Sołectwo i wysłać!
Osoby, które nie mają dostepu do
komputera, mogą dopisać się do
Gminnego Systemu SMS telefonicznie, dzwoniąc na nr tel: 24/269-79-60.
i podając dane jak powyżej, tj. nr telefonu i sołectwo.
Gminny Serwis SMS nie przetwarza
danych osobowych w postaci imienia
i nazwiska więc podczas rejestracji ta-

kich danych nie podajemy.
To nowoczesny, szybki sposób gwarantujący otrzymywanie wiarygodnych i rzetelnych informacji, które
bezpośrednio dotrą do wszystkich zainteresowanych.
Nie zawsze przeczytamy gazetę, czy
zajrzymy na stronę internetową gminy,
a telefon przy sobie ma praktycznie
każdy.
E.S.
str. 17
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Program Operacyjny- Pomoc zywnosciowa 2014-2020
/

G

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małej Wsi przy współpracy
z Bankiem Żywności w Płocku realizuje
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 ﬁnansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest
do tych osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić
sobie/rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych a także do osób znaj-

Pomoc udzielana jest w formie
bezpłatnych paczek i obejmuje artykuły spożywcze tj.: warzywne i owocowe, skrobiowe produkty mleczne,
mięsne, cukier, tłuszcze, dania gotowe.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Małej Wsi wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
K.K.

/
realizacja Programu Operacyjnego Pomoc zywnosciowa
2014- 2020

/

W

e wrześniu 2020 roku zakończyła
się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –
2020 Podprogram 2019. Podprogram
2019 realizowany był od stycznia 2020
roku do września 2020 roku.
Podczas trwania Podprogramu 2019
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi przy pomocy pracowników Urzędu Gminy
Mała Wieś wydali 33,824 tony żywności dla 534 najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy Mała Wieś.
Miesięcznie pomocą żywnościową obejmowano 500 osób. Ogółem wydano

Ś

dujących się w najtrudniejszej sytuacji
życiowej (określonej przesłankami z art.
7 ustawy o pomocy społecznej), stanowiąc systematyczne wsparcie.
Kryterium dochodowe uprawniające do
skorzystania z Programu:
- 1 542,20 zł. dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1 161,60 zł. dla osoby w rodzinie.

Podprogram 2019

4 488 paczek. Rodziny, które co miesiąc
korzystały z PO PŻ Podprogram 2019,
otrzymały łącznie 67,79 kg żywności na
osobę w rodzinie. Na liście artykułów,
które były wydawane osobom najbardziej potrzebującym, znalazły się: groszek z marchewką, fasola biała,
koncentrat pomidorowy, buraczki
wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy
klarowany, makaron jajeczny, makaron

kukurydziany bezglutenowy, ryż biały,
kasza gryczana, herbatniki maślane,
mleko UHT, ser podpuszczkowy, szynka
drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet
wieprzowy, ﬁlet z makreli, cukier biały,
olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Program Operacyjny Pomoc
Żywnościowa Podprogram 2019 był
realizowany w partnerstwie z Bankiem
Żywności w Płocku.
K.K.

/

Wnioski o swiadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”

wiadczenia wychowawcze „500
plus” są obecnie przyznane do
31.05.2021 r.
Kolejny okres świadczeniowy będzie
trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31
maja 2022 r.
W celu kontynuowania pobierania
świadczenia wychowawczego („500
plus”) na okres świadczeniowy
2021/2022 należy złożyć wniosek
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi, jako jednostki
realizującej w Gminie Mała Wieś
świadczenia wychowawcze.
Wnioski będą przyjmowane:
• w formie elektronicznej od 1 lutego
2021 r.,
• w formie tradycyjnej (papierowej)
od 1 kwietnia 2021 r.
K.K.
str. 18

Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.
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/
/
malowieskie
serce juz
bije!

zerwony metalowy pojemnik na
plastikowe nakrętki w kształcie
serca stanął przed wejściem do budynku Gmiennego Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi.
Ma ponad 1,8 metra wysokości i przeznaczony jest na wszelkie plastikowe
nakrętki, bez względu na kształt czy
kolor. Mogą to więc być nakrętki
np. po napojach, kawie, mleku czy
jogurtach. W koszu - sercu zostawić
możemy również zakrętki po chemii
gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania. Ważne, by nie dorzucać do
nakrętek innych przedmiotów, a jeśli
mają one np. tekturowe uszczelki
trzeba je usunąć przed wrzuceniem.

G

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada w Małej Wsi

To pierwsze takie serce w naszej Gminie. Jest to nie tylko proekologiczne
przedsięwzięcie ale przede wszystkim
forma pomocy charytatywnej najbardziej potrzebującym.

Mocno wierzymy że wspólnymi
siłami szybko będziemy je zapełniać
i wspierać charytatywne zbiórki.
E.S.

/
/
mala
ksiazka
- wielki czlowiek
,/

minna Biblioteka Publiczna,
działająca przy Gminnym Centrum Kultury MultiOsada w Małej
Wsi dołączyła do wyjątkowej akcji
czytelniczej pn. „Mała Książka- wielki
człowiek”. Celem kampanii realizowanej przez Instytut Książki jest promowanie
czytelnictwa
wśród
najmłodszych czytelników, na których
czeka wyjątkowa bezpłatna Wyprawka Czytelnicza.
Co należy zrobić alby dziecko dostało taką wyprawkę? Należy odwiedzić z dzieckiem Bibliotekę Publiczną
w Małej Wsi i poinformować bibliotekarza, o chęci przystąpić do projektu
„MAŁA KSIĄŻKA– WIELKI CZŁOWIEK”. Bibliotekarz, za zgodą rodzica zapisze dziecko do biblioteki,
a następnie wypożyczy Mu pierwszą
wybraną przez Niego książkę z księgozbioru dziecięcego. Po tych czynnościach pozostaje już tylko odebrać
Wyprawkę Czytelniczą a w niej
książkę „Pierwsze czytanki dla…”
oraz KARTĘ MAŁEGO CZYTELNIKA, na której dziecko będzie zbierało naklejki- jedną za każdą wizytę
zakończoną wypożyczeniem książki. .
Po uzbieraniu 10 naklejek młody czytelnik otrzyma IMIENNY DYPLOM.

Wyprawki wydawane są dzieciom
z roczników 2014-2017.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 570-604-311

Gorąco zachęcamy do udziału w
akcji MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI
CZŁOWIEK, bo miłość do książek
jest prezentem na całe życie!.
E.S.
str. 19
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Zakup nowosci wydawniczych
/

iblioteka Publiczna działająca
przy Gminnym Centrum Kultury
MultiOsada w Małej Wsi w 2020 roku
otrzymała fundusze na zakup nowości
wydawniczych z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych w kwocie 8 tys. zł. Środki własne
na zakup książek do naszej Biblioteki
to również 8 tys. zł. Dzięki temu księgozbiory Biblioteki wzbogaciły się o
prawie 700 nowych pozycji wydawniczych, o łącznej kwocie 16 tysięcy
złotych. Przybyło sporo naprawdę ciekawych pozycji, z których chętnie korzystają mieszkańcy Gminy Mała
Wieś. W księgozbiorze bibliotekimożna znaleźć książki, które wzruszają i zmuszają do myślenia, książki
które podejmują ciekawe, niebanalne,
niekiedy też kontrowersyjne tematy.

G

Zakupione książki są o różnorodnej tematyce. Wśród nich znajdują się thrillery, romanse, literatura sensacyjna,
historyczna czy obyczajowa. Podczas
wyboru nowych publikacji uwzględniony zostaje każdy czytelnik i jego
zainteresowania. Budowanie nawy
ków czytelniczych naszych mieszkań-

ców, poprzez stały dostęp do nowości
wydawniczych i publikacji które ich
interesują, jest naszym priorytetem.
Staramy się systematycznie aktualizować nasze zasoby (ubytkowania), co
w konsekwencji prowadzi do zwiększania oferty czytelniczej dla użytkowników biblioteki.
E.S.

MASECZKOMANIACY w Multiosadzie

minne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi było jednym z
pięciu laureatów konkursu pt. „Solidarni z bohaterami czasu epidemii”
zorganizowanego przez Fundacja
„Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej –
Młodzi Razem”. Otrzymaliśmy grant
w wysokości 2 tys. zł na realizację
projektu „Mieszkańcom pomożemy…
maseczki uszyjemy”, w ramach którego zakupilismy maszynę do szycia,
bawełniane tkaniny i akcesoria z przezaczeniem na szycie darmowych maseczek dla mieszkańców naszej gminy.
Na początku nie było łatwo, potrzebowaliśmy czasu na oswojenie się z maszyną...ale dla chcącego nic trudnego!
W czasie trwania projektu tj. od 15
maja 2020r. do 15 lipca 2020r. uszyliśmy ponad 2 tys. maseczek, które
w pierwszej kolejności przekazaliśmy
pracownikom służb medycznych, seniorom, strażakom i pracownikom administracji publicznej.
Niestety projekt dobiegł końca, a maseczki nadal byliśmy i jesteśmy
str. 20
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zobowiązani nosić. Dlatego też, akcja
szycia darmowych maseczek przez
pracowników Gminnego Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi jest
nadal
kontynuowana.
Dokupiliśmy kolejną maszynę do szycia, a
Urząd Gminy w Małej Wsi zaopatrzył

nas w dodatkowe materiały. Będziemy
szyć tak długo jak to będzie konieczne
i sukcesywnie przekazywać je mieszkańcom Naszej Gminy. Osoby zainteresowane otrzymaniem darmowych
maseczek zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 570-604-310.
E.S.
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swiateczny
czas z multiosada/
/

kres bożonarodzeniowy to czas
szczególny dla wszystkich,
to taka magiczna pora szeroko rozumianego oczekiwania, czas, kiedy
poza wytężoną pracą, obowiązkami,
przygotowaniami do Świąt, ludzie zatrzymują swoje myśli na chwilę, by
wspólnie celebrować ten wyjątkowy
czas. Wspólnemu świętowaniu sprzyja
kolędowanie, wspólne przygotowywanie posiłków, ozdób choinkowych
i nie tylko w rodzinnym gronie, ale
również w kościołach, w salach koncertowych, Domach Kultury, gdzie
można poczuć świąteczną atmosferę
życzliwości, wspólnoty i pojednania.
Tylko jak ten klimat oddać w dobie
„koronawirusa”, kiedy więcej jest zakazów niż możliwości? Sądzę, że
z tym problemem spotyka się nie
jeden dom kultury, nie jedna instytucja, która chciałaby zrobić cos fajnego
dla swoich mieszkańców, tak żeby
jeszcze bardziej podkreslić magię
świąt. Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi uwzględniając
ograniczone możliwości w działaniach
zaprosiło mieszkańców gminy do bezpiecznego udziału w konkursie rodzinnym „Drzewko Wigilijne”. Zadaniem
uczestników było wykonanie jednego
z najważniejszych symboli Świątchoinki, w formie przestrzennej.
W konkursie udział wzieły 23 rodziny
z terenu Gminy Mała Wieś. Do wyłonienia I,II i III miejsca zostało powołane przez Organizatora Jury
konkursowe w składzie: Proboszcz
Paraﬁi Orszymowo ks. Grzegorz Jendrzejewski; Proboszcz Paraﬁi Mała
Wieś ks. Edward Kuzak; Proboszcz
Paraﬁi Kępa Polska ks. Tomasz Milewski.
Jury konkursowe spotkało się z bardzo
trudnym zadaniem, wszystkie prace
były piękne i wyjątkowe, że trudno
było podjąć ostateczną decyzję. Podczas oceny prac Jury nie znało ich adresatów, każda choinka posiadała
jedynie numer, który przydzielony
został podczas dostarczenia pracy
wraz z kartą zgłoszeniową.
Ostatecznie I, II i III miejsce przyznane zostało nastepującym uczestni-

zdj. z archiwum własnego GCK MultiOsada w Małej Wsi

kom:
I miejsce- Rodzina Gołębiowskich
z Małej Wsi – reprezentant rodziny
Pani Andżelika Konopka,
II miejsce- Rodzina Jóźwik z Małej
Wsi – reprezentant rodziny Pani Magdalena Jóźwik,
III miejsce- Rodzina Koper z Bród
Dużych – reprezentant rodziny Pani
Marianna Koper.
Pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy i nagrody za udział w
konkursie. Kolejną grudniową propozycją MultiOsady był Mikołajkowy
Spektakl on-line GDZIE JEST MIKOŁAJ, który został wyświetlony na kanale YouTube w dniach 5-6 grudnia,
który obejrzało ponad 300 osób. Dla
najmłodszych w Gminnym Centrum
Kultury MultiOsada w Małej Wsi,
przygotowana została również specjalna skrzynka pozostawiona przez
pomocników Świętego Mikołaja, do
której można było wrzucać listy do
Św.Mikołaja. Kolejna akcja to tradycyjne spotkanie z Mikołajem, bo wirus
wirusem....ale przecież Mikołajki bez
Mikołaja odbyć się nie mogą.
Dlatego też pracownicy MultiOsady
w przebraniach Mikołaja i Śnieżynki
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa wyruszyli 7 grudnia
z MIKOŁAJKOWYMI pozdrowieniami do mieszkańców rozdając słodycze i kolorowe własnoręcznie
uszyte maseczki z akcentem świątecznym…bo niestety jakie święta, takie
i prezenty. Na każdym kroku spotykaliśmy się z uśmiechem i zadowole-

niem, którego w ostatnim czasie tak
bardzo nam wszystkim potrzeba.
Wyjątkowym wydarzeniem był również Koncert Kolęd przygotowany
przez Uczniów Ogniska Muzycznego
MultiOsady. Niestety obowiązujące
restrykcje podyktowane obecną sytuacją epidemiologiczna nie pozwoliły
nam zaprosić publiczności i na widowni gościła jedynie kamera, rejestrująca to wyjątkowe spotkanie, które
zaprezentowane zostało na Fanpage
MultiOsady oraz na kanale YouTube.
Po nagraniach Wójt Gminy Mała Wieś
Pan Zygmunt Wojnarowski wspólnie
z dyrektor GCK MultiOsada w Małej
Wsi Panią Ewą Stefaniak, podziękowali wszystkim uczestnikom za odwagę i ciężką pracę, wręczając
symboliczne dyplomy i świąteczne
upominki.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
dzieciom oraz rodzicom za zaufanie
i miłą współpracę.
Podziękowania kierujemy również do
naszego instruktora muzyki Pana Mariusza Zielińskiego- dziękujemy za zaangażowanie i ogromne muzyczne
serce, które zaraża miłością do muzyki.
Czas Świąt i Nowego Roku, to szczególny czas reﬂeksji i podsumowań.
Niestety Rok 2020 był wyjątkowo
trudnym i zaskakującym rokiem.
Życzymy wszystkim aby Nowy 2021
Rok przyniósł nam utęsknioną normalność bez masek i ograniczeń.
E.S.

str. 21
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srodowiskowy Dom Samopomocy w Starych swiecicach
/
/

/

ozprzestrzeniająca się pandemia
koronawirusa i wprowadzone
w związku z tym obostrzenia dotykają
także Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach.
Od czerwca nasz Dom wznowił swoją
działalność w zakresie zajęć stacjonarnych. Aby uczestnicy i pracownicy
naszego Domu byli bezpieczni, zajęcia
prowadzone były z zachowaniem procedur bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-CoV-2.
W momencie, gdy możliwy był powrót do ŚDS, uczestnicy bardzo chętnie wrócili do naszego Domu.
Realizowaliśmy zajęcia terapeutyczne
oraz treningi: z zakresu, funkcjonowania w codziennym życiu, higieniczne,
umiejętności: praktycznych, interpersonalnych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych, spędzania
czasu wolnego, terapii ruchowej, hipoterapii, biblioterapii, muzykoterapii
oraz zajęcia z psychologiem. Ważnym
elementem terapii zajęciowej była
arteterapia. Podczas zajęć uczestnicy
stworzyli mnóstwo pięknych prac.
Niektóre z nich zostały przekazane na
piknik charytatywny dla Walecznej
Zosi, podczas którego odbył się kiermasz i licytacje rękodzieła.
W trosce o zdrowie naszych uczestników, zgodnie z decyzją Wojewody
Mazowieckiego z dnia 23 października 2020r, nasza placówka ponownie

S

interesowanych tą formą pomocy
uczestników placówki wydawane
są obiady, które dowozimy bezpośrednio do ich domów. Nasi uczestnicy
wiedzą, że w razie problemów mogą
liczyć na naszą pomoc.
Prowadzimy również zdalne zajęcia
terapii zajęciowej. Dostarczamy do
domów uczestników zadania zajęć terapeutycznych na każdy dzień wraz
z niezbędnymi materiałami do pracy.
Jesteśmu pełni nadziei, że sytuacja
epidemiologiczna się poprawi i ponownie spotkamy się w naszej placówce gdzie Uczestnicy znaleźli
prawdziwy dom, gdzie każdy ma
swoje miejsce, czuje się potrzebny,
doceniony i wysłuchany.
A.M.

/
Szkola
Podstawowa w Podgórzu

zkoła Podstawowa w Podgórzu
mimo ograniczeń związanych
z pandemią nie zaprzestała swoich różnorodnych działań.
Corocznie już od 2013 r. 16 października z inicjatywy Europejskiej Rady
Resuscytacji obchodzony jest Europejski Dzień Przywracania Czynności
Serca. Tradycją naszej szkoły jest
organizowanie bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak
największą ilość osób . W tym roku
akcję zorganizowano jednak ze względu
na pandemię w nieco innej formie. Podstr. 22

zawiesiła zajęcia stacjonarne, ale nie
oznacza to, że nie funkcjonuje.
Ze względu na uruchomienie ﬁnansowego programu pomocowego dla osób
niepełnosprawnych poszkodowanych
w związku z epidemią koronawirusa,
postanowiliśmy wesprzeć uczestników ŚDS przy wypełnianiu wniosków
niezbędnych przy realizacji ww. programu oraz ich dostarczeniu do PCPR.
Dla podtrzymywania więzi utrzymywany jest z nimi regularny kontakt,
który jest niezbędny w kontynuowaniu
prawidłowych relacji terapeutycznych.
Udzielane jest im też niezbędne
wsparcie, między innymi w zakresie
współpracy z instytucjami ochrony
zdrowia i pomocy społecznej.
Pomimo utrudnień związanych z zagrożeniem epidemiologicznym dla za-

czas ćwiczeń omawiano krok po kroku,
jak poprawnie wykonać resuscytację
w czasach pandemii. Instruktorzy przy
fantomach powtarzali najważniejsze
szczegóły udzielania pierwszej pomocy,
a uczestnicy tym razem ograniczali się
tylko do obserwacji. Organizatorzy
akcji uświadomili im, że podjęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia może
spowodować 2- lub 3-krotny wzrost
przeżywalności i że każdy, niezależnie
od wieku, może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia. Pod warunkiem
jednak, że będzie wiedział, jak tego dokonać.

Narodowe Czytanie: Nasza szkoła
po raz pierwszy przystąpiła do akcji promującej czytelnictwo organizowanej
przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Byliśmy jednym z trzech tysięcy miejsc
w Polsce i na świecie, w których czytano utwór Słowackiego. W piątek
4 września na wszystkich lekcjach
w klasie VIII czytano„Balladynę”. Lektura brzmiała na języku polskim, na angielskim, podczas zajęć z wychowawcą,
na matematyce, chemii, edukacji dla
bezpieczeństwa, a nawet na w-f.
Wszyscy nauczyciele bez wyjątku wcielili się w rolę lektorów.

nasza gmina 20_biuletyn 10.02.2021 11:40 Strona 23

Luty 2021

Wzorem ubiegłego roku przystąpiliśmy
do kolejnej edycji akcji MEN Szkoła
Pamięta, polegającej na upamiętnianiu
przez uczniów, rodziców i nauczycieli
ważnych rocznic i wydarzeń historycznych, na zwróceniu większą uwagę na
historię małych ojczyzn oraz pamięć
o lokalnych bohaterach. W ramach akcji
uczniowie obejrzeli ﬁlm pt. : „Tajemnica
grobu w Zakrzewie”, przeczytali fragment książki „Gdzie szare wody Wisły”
S. Leonarczyka i zapalili znicze na
cmentarzu w Zakrzewie na grobie pochowanych tam harcerzy z Poznania.

Rodzicielski wolontariat: Część rodziców naszych uczniów mocno zaangażowała się w pomoc małej Zosi Paczwie
chorej na SMA1. Dołączyli oni do wielkiej „Armii Walecznej Zosi” i podjęli się
zbiórki pieniędzy na leczenie dziewczynki. Sami z własnej inicjatywy zorganizowali kilka działań charytatywnych: przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszki podczas niedzielnych
mszy świętych, przygotowali kiermasz
fantów, który przeprowadzili pod kościołami w Zakrzewie i w Kępie Polskiej, zorganizowali stoisko podczas
Charytatywnego Pikniku Rodzinnego

w Chylinie oraz zbiórkę plastikowych
nakrętek. Pokazali swoim dzieciom że
nie można być obojętnym na cierpienia

drugiego, że należy pomagać innym.
Ta nauka na pewno na długo zapadnie
w sercach ich pociech.
B.O.,I.S.

Święto Niepodległości w Szkole
Podstawowej w Podgórzu - wirtualne
świętowanie
więto Niepodległości to bardzo
ważny dzień w kalendarzu Szkoły
Podstawowej w Podgórzu. W latach poprzednich były apele, konkursy, przedstawienia. Od 25 lat organizowaliśmy
Przełajowe Biegi Niepodległościowe,
a od 2018 Wieczornice Patriotyczne
oraz akcje „Szkoła do Hymnu”.
Przypadająca w tym roku 102. rocznica
odzyskania niepodległości musiała jednak przenieść się do sieci. Pandemia
uniemożliwiła przeprowadzenie obchodów w tradycyjny sposób.
W tym roku organizatorzy szkolnych
obchodów Święta Niepodległości zaproponowali uczniom, ich rodzicom i nauczycielom
nietypowe inicjatywy,
by wspólnie udowodnić , że uczczenie
tego istotnego dla historii i tożsamości
Polaków dnia może odbyć się pomimo
ograniczeń i rygorów sanitarnych.
Propozycje na uroczystości upamiętniające 11 listopada przedstawiały się następująco:
1. „ Szkoła do hymnu!”- odśpiewania

„Mazurka Dąbrowskiego”, 10 listopada
o godz. 11:11 podczas zajęć online za
pomocą Teams. Tylko przedszkolaki
wraz ze wszystkimi obecnymi w tym
czasie nauczycielami i pracownikami
odśpiewały hymn w szkole.
2. I Ogólnopolskie Dyktando na
Święto Niepodległości - udział w okolicznościowym dyktandzie zorganizowanym przez Serwis dyktanda.pl.
3. Biegiem ku pamięci - Zwolennicy
sportowych wyzwań mogli z kolei przebiec honorowy dystans dla upamiętnienia tego szczególnego dnia.
4. Projekt „Niepodległa Polska-mamy
się czym pochwalić. Nasi twórcy –
dumni ambasadorowie niepodległej
Polski!”. Uczniowie klas VII- VIII metodą projektu przygotowywali krótką
prezentację dotyczącą utworów powstałych od 1918 roku do czasów współczesnych w kategoriach: muzyka
rozrywkowa, ﬁlm fabularny, muzyka
klasyczna, książka, gra komputerowa,
obraz.
5. Projekt „Celebryci II Rzeczypospolitej” ( klasy IV-VI) Uczniowie klasa
IV- VI metodą projektu wykonywali

krótką prezentację dotyczącą aktorskich
gwiazd teatru i kina II Rzeczypospolitej.
6. Projekt: „Co czytały polskie dzieci
w czasach II Rzeczypospolitej?”
(Szkolne Koło Czytelnicze PoczytajMY). Członkowie Szkolnego Koła
Czytelniczego „ Poczytajmy” zorganizowali wspólne czytanie fragmentów
książek, wierszy czy bajek autorów
Tworzących w 20-leciu międzywojennym.
7. Projekt : „W szkole pradziadka”.
Mali badacze – uczniowie klas I- III poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji sprzed 100 lat i tworzyli
album lub lapbooka.
8.Wykonanie kotylionów na Święto
Niepodległości.
Uczniowie klasy I wykonali wspólnie z
rodzicami biało - czerwone kotyliony
lub kokardy okolicznościowej według
dowolnego pomysłu/projektu.
9. Kolorowanki niepodległościowe.
Najmłodsi otrzymali do pokolorowania
kolorowanki o tematyce patriotycznej .

Ś

zdj. z archiwum własnego SP w Podgórzu

Organizatorzy szkolnych obchodów
Święta Niepodległości
str. 23
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Niepubliczna Szkola
Podstawowa
i
i
im.Marszalka Józefa Pilsudskiego w Orszymowie

MIĘDZYSZKOLNY PROJEKT
BIAŁO-CZERWONA ZDALNIE
POŁĄCZONA
d listopada do grudnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Orszymowie wraz z Niepubliczną Szkołą Podstawową w Nowym Radzikowie
uczestniczyła w pierwszym międzyszkolnym projekcie. Projekt ten nosił
nazwę Biało-Czerwona zdalnie połączona. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Nowym Radzikowie wprowadzili
wszystkich w uroczystość Święta Niepodległości. Dzieci z kl. I-II szkoły podstawowej w Orszymowie mieli do
wykonania ozdoby bożonarodzeniowe,
natomiast uczniowie kl. III-VIII musieli
rozwiązać zagadki z tematyką 11 listopada Święta Niepodległości. Następnie
szkoła podstawowa w Orszymowie zaprezentowała zadania dla "przeciwni-

O

W

HEJ KOLĘDA...
środę 6 stycznia 2021 r. w Święto
Trzech Króli NSP Orszymowo
wraz z ks.Proboszczem Paraﬁi pod wezwaniem św. Floriana w Orszymowie
zorganizowało trzeci już „WIECZÓR
KOLĘD”. Przez panującą pandemię,
wyglądał on inaczej niż w poprzednich
latach. Uroczystość rozpoczęła się mszą
świętą w kościele paraﬁalnym i tam też
odbył się Wieczór Kolęd. Następnie po
mszy Pani Dyrektor Zuzanna Niemirowska wraz z ks. Proboszczem Grzegorzem Jendrzejewskim przywitali przybyłych gości. Na początku w nastrój
Święta Trzech Króli wprowadziła
wszystkich p. Halina Nowacka czytając
piękny autorski wiersz. Następnie
uczennice kl. I i VII rozdały gościom
śpiewniki
kolędowo-pastorałkowe.
Śpiewanie rozpoczęto od kolędy Bóg się
rodzi. W trakcie uroczystości, na przybyłych gości czekała niespodzianka
z udziałem uczennicy z pierwszej klasy,
która zaprezentowała utwór muzyczny
“Bosy Pastuszek”. Tradycyjnie wieczór
zakończył się utworem „Przekażmy
sobie znak pokoju”. Ten trudny ale magiczny czas zaproszeni goście spędzili
rodzinnie i ciepło. Szkoła Podstawowa
serdecznie wszystkim dziękuje za przybycie i zaprasza za rok.
A.K.
str. 24

ków". Młodsi uczniowie zadali kolegom do rozszyfrowania zagadki bożonarodzeniowe, które musieli przedstawić
w formie plastycznej lub technicznej na
kartce.
Starsi wychowankowie przygotowali
quizy, krzyżówki, zadania historyczne
dla kolegów ze szkoły w Nowym Radzikowie.
A.K.

Obie szkoły, prace uczniów zmontowały w kilku minutowe ﬁlmy, które
można obejrzeć pod linkami:
https://nsporszymowo.wixsite.com/nspo
rszymowo/bia%C5%82o-czerwonazdalnie-po%C5%82%C4%85czona
oraz
http://spradzikowo.pl/wydarzeniaszkolne/bialo-czerwona-zdalnie-polaczona/

zdj. z archiwum własnego NSP w Orszymowie
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Szkola
Podstawowa w Dzierzanowie

ok 2020 w Szkole Podstawowej
w Dzierżanowie rozpoczął się bardzo radośnie wieloma ciekawymi wydarzeniami. Odbyła się coroczna
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka – jedna z najbardziej lubianych imprez szkolnych. Tego dnia uściskom i wyrazom miłości i wdzięczności
nie było końca. Uczniowie pod okiem
swoich nauczycieli przygotowali występ, ręcznie wykonane upominki
i słodki poczęstunek.
Pod koniec stycznia odbyło się spotkanie z policjantami na temat cyberprzemocy.
W lutym cała społeczność szkolna znakomicie bawiła się podczas zabawy choinkowej. Uczniowie oraz dzieci
z oddziału przedszkolnego spędzili
także aktywnie czas na zabawie oraz
tańcu podczas Gminnego Balu Karnawałowego w Małej Wsi zorganizowanego przez GCK MultiOsada oraz Wójta
Gminy Mała Wieś Pana Z. Wojnarowskiego.
W tym samym miesiącu miało miejsce
spotkanie historyczne pt. „Jak Sobieski
pod Wiedniem wojował” – gratka dla
miłośników historii, oręża, strojów historycznych. Uczniowie wysłuchali bardzo ciekawej opowieści o królu Janie III
Sobieskim, mogli także przebrać się
w stroje historyczne i poczuć się jak
w dawnej epoce.

zdj. z archiwum własnego SP w Dzierżanowie

Na początku marca uczniowie pierwszej
klasy zostali pasowani na Czytelnika.
Uroczystość poprzedziły wielotygodniowe przygotowania i lekcje biblioteczne przeprowadzone przez panią
bibliotekarkę.
Ciekawie zapowiadający się rok przerwała nagle informacja o zawieszeniu
zajęć stacjonarnych w szkołach. Uczniowie i nauczyciele pozostali w domach od tego momentu, z krótką przerwą we
wrześniu i październiku, nauczanie odbywa się zdalnie. To dla wszystkich

zdj. z archiwum własnego SP w Dzierżanowie

trudny czas, jednak uczniowie, nauczyciele oraz rodzice wytężyli siły i zmierzyli się z wyzwaniami, które przyniosło
nauczanie na odległość. Wszyscy
uczniowie uzyskali promocję do klasy
wyższej.
Po wakacyjnej przerwie wszyscy przystąpili do nauki, z nadzieją, że będzie się
ona odbywać w budynku szkoły.
We wrześniu nasi uczniowie okazali
wielkie serca i wsparli akcję „Biegnij
z Zosią” zbierając pieniądze na kosztowne leczenie dziewczynki. W październiku odbyło się ważne wydarzenie
dla przedszkolaków i pierwszoklasistów
– pasowanie na ucznia szkoły. Niestety
ograniczenia sanitarne spowodowały,
że uroczystość była bardzo skromna
i w bardzo ograniczonym gronie, choć
emocje najmłodszych uczniów były niezmiennie bardzo duże.
Pandemia COVID – 19 bardzo zmieniła
życie szkoły. Obecnie wszyscy starają
się stanąć na wysokości zadania jeśli
chodzi o nauczanie zdalne, dokładają sił,
by przyniosło ono jak najwięcej korzyści. W szkole na uczniów czekają nowe
pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych, zakupione
w ramach 0,4 % rezerwy oświatowej.
Społeczność Szkoły Podstawowej
w Dzierżanowie z niecierpliwością
czeka na powrót wszystkich uczniów do
normalnej, stacjonarnej nauki.
E.W.
str. 25
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Podstawowa im. W.H.Gawareckiego w Malej
Wsi

Pamięć o historii
„BohaterON” to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na
celu upamiętnienie i uhonorowanie
uczestników powstania warszawskiego
oraz promocję historii Polski XX wieku.
Projekt ma edukować Polaków, bazując
na historiach powstańców, wzmacniać
poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować
wrażliwość społeczną. Akcji, w której
wzięliśmy udział, przyświecała pamięć
o powstańcach z 1944 roku – „tak
szybko odchodzą...” Drugoklasiści pod
kierunkiem wychowawczyni przygotowali piękny album - powędrował on do
tych starszych już ludzi, którzy oﬁarowali Polsce swoją młodość.
„Szkoła pamięta” - to kontynuacja inicjatywy MEN z 2019 roku , kiedy to tuż
przed Wszystkimi Świętymi młodzi ludzie ze swoimi opiekunami odwiedzali
miejsca pamięci, porządkowali groby,
palili znicze i wspominali osoby ważne
dla danej wspólnoty. W tym ubiegłymroku nasi wolontariusze (tym razem

„Swojska matematyka
w Małej Wsi”

„Matematyka stanowi fundament
logicznego myślenia, pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata i jest
drogą do postępu”. To przekonanie towarzyszy działaniom Fundacji mBanku.
Od kilku lat misją mFundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki. W VII edycji konkursu
„mPotęga” na najlepsze projekty popularyzujące królową nauk grantami nagrodzono m.in. 73 projekty dla uczniów
klas 7-8 szkół podstawowych z całej
Polski. W tym zacnym gronie znalazła
się Szkoła Podstawowa im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi. Nasz projekt
„Swojska matematyka w Małej Wsi”
otrzymał doﬁnansowanie Fundacji
mBanku.
Zaplanowaliśmy cykl działań popularyzujących matematykę w oparciu
o „swojskość” lokalnego środowiska:
poprzemysłowe dziedzictwo dawnej cukrowni i pracę rolników oraz więzi rodzinne i towarzyskie. W niepewnej
sytuacji epidemiologicznej proponujemy działania możliwe do realizacji
str. 26

zdj. z archiwum własnego SP w Małej Wsi

z młodszych klas) i nauczyciele znowu
ruszyli w teren z zebranymi wcześniej
zniczami.Włączyliśmy się w akcję również wirtualnie.
Na szkolnej stronie opublikowaliśmy
materiały z realizowanych wcześniej
projektów o bliskich nam lokalnych bohaterach wojny polsko - bolszewickiej,
budowy II Rzeczypospolitej i II wojny
światowej. Warto o nich pamiętać nie
tylko z okazji Wszystkich Świętych
i Dnia Zadusznego.

Narodowe Święto Niepodległości.
Wprawdzie większości z nas nie było
już w szkole, ale przewidywaliśmy, że
Narodowe Święto Niepodległości nadejdzie jak co roku. Dlatego wcześniej
nasz zespół wokalno-instrumentalny
pod wodzą pana Piotra Jędraszczaka
przygotował na tę okoliczność dwa wykonania znanych piosenek legionowych.
Można ich było wysłuchać na You Tube.
Trzecioklasiści wykonali piękne patriotyczne plakaty.
A.J.

on-line lub w małych grupach. Jednym
z nich jest Matematyczny Konkurs Filmowy – rywalizacja w tworzeniu krótkich ﬁlmów prezentujących w ciekawy
sposób zagadnienia matematyczne. Filmiki tworzone drużynowomprzez
uczniów i dorosłych będą publikowane
w serwisie YouTube i oceniane przez
jury
oraz
przez
publiczność.
Kolejny pomysł to „Małowieski zbiór
zadań matematycznych” – teczka edukacyjna z kilkunastoma kartami zawierającymi zadania oparte na realiach
życia codziennego Małej Wsi i okolic.
Każda karta to krótkie wprowadzenie
i zadania opracowane z pomocą
uczniów i nauczycieli przez znane postacie gminnej społeczności, z odniesieniem do realiów własnej pracy
i niezbędną dawką poczucia humoru
(np. znajoma pani z rynku sumująca
dzienny utarg, ksiądz proboszcz podliczający tacę, panie sprzedawczynie
z Lewiatana opowiadające o swoich
klientach, gospodynie odnajdujące matematykę w swoich przepisach kulinarnych
itp.).
Teczki
zostaną
rozprowadzone bezpłatnie wśród
uczniów szkół podstawowych na terenie

gminy. Lekcje w oparciu o teczki, jeśli
sytuacja pozwoli, chcemy przeprowadzić w grudniu i styczniu.
„Wokół starej cukrowni” – to z kolei
przeprowadzone we wrześniu matematyczne zajęcia retro, gry, zabawy i quizy
w oparciu o pamiątki po zlikwidowanym zakładzie zebrane w szkolnej izbie
historycznej (np. liczydła, stare podręczniki, waga sklepowa, tabele kaloryczności cukru). Natomiast „Matematyka dla
rolnika” to warsztaty dla uczniów pokazujące wykorzystanie geometrii w pracy
na roli. Część terenowa zajęć odbędzie
się z wykorzystaniem prętów mierniczych, mierników laserowych i dronów
ﬁlmujących siatkę pól. Jeśli sytuacja
zdrowotna utrudni nam tę formę zajęć,
przeprowadzimy je on-line. Część praktyczna to obliczanie powierzchni działek
i budynków oraz uzupełnianie danych
w przykładowych wnioskach o dopłaty.
Zaplanowaliśmy również „Rachunki na
odległość” – warsztaty z udziałem pracownika miejscowego banku prezentujące bezgotówkowe formy płatności
i ich przydatność w sytuacjach kryzysowych.
A.J.
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iezmiernie miło jest po raz kolejny
opowiedzieć Wam co się dzieje
w Naszym Przedszkolu. Mimo obostrzeń może nie całe przedszkole bierze
udział w różnych wydarzeniach,
ale w grupach też sobie świetnie radzimy. Zacznijmy od początku.
Wrzesień to czas adaptacji dla młodszych dzieci, a dla starszych czas powrotu do przedszkola.
21 września w naszym przedszkolu we
wszystkich grupach wiekowych odbył
się „dzień przedszkolaka”. Było mnóstwo atrakcji, zabaw ruchowych, piosenek, zabaw z chustą animacyjną.
Radość, śmiech i głośny doping uczestników świadczyły o doskonałej
zabawie.
W październiku odbyło się wielkie wydarzenie, nowoprzybyłe dzieci stały się
oﬁcjalnie Przedszkolakami. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie.
Ze względu na pandemię rodzice nie
mogli uczestniczyć w pasowaniu.
Specjalnie dla nich cała uroczystość została nagrana, by mogli zobaczyć swoje
pociechy. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce, a na koniec, za pomocą „czarodziejskiej kredki” Pani
Dyrektor dokonała uroczystego Aktu
Pasowania.
„Święto dyni” obchodziliśmy 28 października. Tego dnia wśród przedszkolaków ubranych na pomarańczowo,
żółto i zielono można było poczuć się
jak na dyniowej grządce. Nasz „dyniowy” dzień dzieci rozpoczęły tańcem
z dynią i wieloma innymi atrakcjami.
Poznały wielką różnorodność dyń
i wzbogaciły wiedzę na ich temat.
Dowiedziały się, że dynia jest bardzo
zdrowym warzywem.
Kolejne tygodnie mijały na wspaniałej
zabawie, nauce i radosnych chwilach.
Wspaniale jest bawić się razem z rówieśnikami. Listopad choć szary i ponury to i tak sprawia, że jesteśmy
szczęśliwi. Nasze Panie pozwalają
nam każdego dnia zdobywać wiedzę
o otaczającym świecie.
10 listopada obchodziliśmy Święto
Odzyskania Niepodległości. Niestety
w tym roku każda grupa obchodziła ten
dzień w swojej sali. Wszyscy przyszliśmy tego dnia odświętnie ubrani
i odśpiewaliśmy nasz hymn Mazurek
Dąbrowskiego, włączając się tym
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zdj. z archiwum własnego Samorządowego Przedszkola w Małej Wsi
samym w ogólnopolską akcję MEN z ogromnym zaangażowaniem odegrała
„Szkoła do hymnu”.
sceny biblijne związane z narodzeniem
18 listopada z zachowaniem wszelkich Jezusa, które wprowadziły wszystkich
wymogów sanitarnych przedszkolaki w wyjątkową atmosferę zbliżających się
miały przyjemność obejrzeć niezwykle świąt. Te krótkie występy zostały naciekawą i interesująca bajkę, której grane i wysłane rodzicom, którzy
główną bohaterką jest Alicja. Dzieci bar- ze względu na epidemię nie mogli przedzo uważnie oglądały wszystko to, żywać tego dnia wspólnie ze swoimi poco zostało dla nich przygotowane. Była ciechami.
to świetna zabawa i wiele emocji. PatDzień Babci i Dziadka zawsze był obrząc na miny dzieci, chyba nie ma ża- chodzony w naszym przedszkolu wyjątdnych wątpliwości, że wszystkim kowo uroczyście i tłumnie. Seniorzy
bardzo się podobało. Cieszymy się, że byli naszymi najwdzięczniejszymi
w tak trudnych czasach każdy z nas ma gośćmi. Jednak w tym roku nie mogodrobinę radości.
liśmy zaprosić ich do przedszkola.
Dzień Pluszowego Misia dzieci święto- To nie oznacza, że o nich zapomniewały 25 listopada. Był to bardzo cie- liśmy. Dzieci złożyły życzenia swoim
kawy dzień. Mimo coraz nowocze- babciom i dziadkom, przygotowały
śniejszych i coraz atrakcyjniejszych za- część artystyczną. Przedstawienia
bawek, to miś jest ulubioną zabawką przedszkolaków były nagrywane i udokażdego dziecka. To bowiem on najczę- stępniane na grupach FB. Tradycyjnie
ściej jest powiernikiem dziecięcych dzieci własnoręcznie przygotowały presmutków. To on ociera łezki z twarzy zenty i laurki, które zabrały do domu
dzieci, gdy takowe się pojawiają. i przekazały dziadkom. Świętowaliśmy
Grudzień to magiczny miesiąc, który inaczej. Nie mogliśmy tak, jak chciecieszy oczy. A to wszystko za sprawą liśmy. Najważniejsze jednak, że znaleźpięknych, świecących dekoracji. Jest liśmy sposób, by uczcić Dzień Babci
miło, gdy twoim oczom ukazują się i Dziadka. Mamy nadzieję, że spotkamy
piękne migające światełka, a w oddali się za rok w przedszkolu.
słychać dźwięk kolęd i pastorałek.
Aby uwrażliwić najmłodszych na po7 grudnia do naszych drzwi zapukał nie- trzeby innych ludzi, szczególnie dzieci
codzienny gość. Był ubrany w czerwony oraz kształtować w nich chęć niesienia
kubraczek, miał czerwoną czapeczkę pomocy, nasze przedszkole włączyło się
i długą, siwą brodę. Nasze zaskoczenie w akcje charytatywne dla małej Zosi
było ogromne, przecież Mikołaja zna- i Wiktorii, organizując zbiórkę pienięliśmy tylko z bajek. A jednak! Miał ze dzy, fantów na loterię, zbierając nasobą wielki worek, w nim mnóstwo pre- krętki. Corocznie bierzemy udział
zentów, którymi obdarował wszystkie w WOŚP, bo pomaganie jest dziecinnie
dzieci. Ależ to była radość. Hmm… Cie- proste.
kawe czym przyjechał do naszego Przed nami kolejne tygodnie, miesiące,
przedszkola? Może to były sanie? w czasie których będziemy pogłębiać
A może jednak samochód…?
naszą wiedzę, czeka nas wiele pracy,
Tuż przed Świętami Bożego Narodze- ale czas umilą nam zabawy oraz wiele
nia, w każdej grupie odbyły się Jasełka. atrakcji i na pewno podołamy czekająDzieci z tej okazji odśpiewały piękne cym nas wyzwaniom. Życzymy dobrego
kolędy, pastorałki. Starsza grupa zdrowia!
E.B.
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URzad Gminy mala wies

jednostki organizacyjne

Wójt Gminy Mała Wieś
Zygmunt Grzegorz Wojnarowski
telefon: +48 242697969
+48 505717047

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wanda Rębiewska- Kierownik GOPS
ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś
email: gops@malawies.pl
Telefony: +48 24269796,: +48242697978, +48242697977

/

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Pielat
telefon: +48505425048
+48 242697792

Referat Planowania i Finansów
Monika Stypułkowska- Skarbnik Gminy
telefon: +48 242697971

Referat Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej,
Komunikacji i Inwestycji
Ewelina Kołodziejska: Kierownik Referatu
telefon: +48 242697976
Urząd Stanu Cywilnego
Elżbieta Marciniak: Kierownik USC
telefon: +48 242697968

Referatu Ochrony Srodowiska i Usług Komunalnych
Mariusz Marciniak- Kierownik Referatu
telefon: +48 242697965

Pełnomocnik Wójta ds.Obrony Cywilnej,Zarządzania
Kryzysowego, i Ochrony Informacji Niejawnych
Inspektor Danych Osobowych
Małgorzata Jeznach
telefon: +48 242697799
ADRES KORESPONDENCYJNY
Urząd Gminy Mała Wieś
ul. Jana Kochanowskiego 1,
09-460 Mała Wieś
Sekretariat Urzędu:
tel: +48 242697960
fax: +48 242697961
email: gmina@malawies.pl
GODZINY PRACY
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:00-15:00
środa 9:00-17:00
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-15:00

Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
Ewa Stefaniak- Dyrektor
ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś
email: multiosada@gmail.com, tel.: +48570604310

Szkoła Podstawowa im. W. H. Gawareckiego w Małej Wsi
Kalina Cybulska - Filińska- Dyrektor
ul. Jana Kochanowskiego 17, 09-460 Mała Wieś
email: sp_mala_wies@poczta.onet.pl
tel./fax: +48242314044
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie
Elżbieta Witkowska- Dyrektor
Dzierżanowo 53, 09-460 Mała Wieś
email: spdzierzanowo@wp.pl, tel./fax: +48242313031
Szkoła Podstawowa w Podgórzu
Iwona Sobótko- Dyrektor
Podgórze 6, 09-460 Mała Wieś
email: podgorze@gazeta.pl, tel./fax: +48242314153

Samorządowe Przedszkole z Odziałem Integracyjnym w
Małej Wsi
Alicja Białecka- Dyrektor
ul. Warszawska 53, 09-460 Mała Wieś
email: przedszkole.mw@wp.pl, tel.: +48242314099
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach
Bogumiła Radzka- Kierownik
Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś
email: sds@malawies.pl, tel.: +48606685062
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Rafał Rybczyński- Dyrektor
Maksymiliana Kolbego 13, 09-460 Mała Wieś
email: mala.wies@interia.pl
tel.: +48242314037

Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś
ul. Płońska 2, 09-460 Mała Wieś
email: seniorwigor@malawies.pl, tel.: +48242697973
Dzienny Dom SENIOR+ Mała Wieś
ul. Warszawska 53, 09-460 Mała Wieś

Bezpłatny Biuletyn wydawany przez Urząd Gminy w Małej Wsi,
ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
Numer dwudziesty opracowała Ewa Stefaniak
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
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