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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe, napełni 

wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę do pokonywania trudności i 

pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała

Wojciech Żółtowski

Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński
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Budżet Gminy Stara Biała na rok 2017 został 
zaplanowany po stronie dochodów w wysokości 49,22 
mln zł. Natomiast po stronie wydatków przekroczył kwotę 
56 mln zł. Różnica między dochodami, a wydatkami 
w  oku budżetowym czyli tzw. deficyt budżetowy zostanie 
sfinansowany nadwyżkami z lat poprzednich.

Do najważniejszych pozycji po stronie dochodów należy 
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to 
podatek realizowany przez urzędy skarbowe, a 37,5 proc. tego 
podatku, zapłaconego przez mieszkańców gminy, stanowi 
jej dochód. W naszym przypadku to kwota ponad 11mln zł. 
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych to 
kwota ponad 15 mln zł. Podatek rolny stanowi kwotę 855 tys. 
zł, podatek od środków transportowych ponad 200 tys. oraz 
podatek od czynności cywilno-prawnych 355 tys. zł.

Blisko 11 mln zł stanowi dotacja z budżetu państwa na 
realizację zadań z pomocy społecznej, w tym 7, 5 mln zł 
przeznaczonych jest na realizację programu Rodzina 500+. 
Istotną pozycją w budżecie stanowi subwencja oświatowa, 
która w naszym przypadku wynosi 8,6 mln zł. Jednak jest to 
kwota daleko niewystarczająca na utrzymanie szkół na terenie 
gminy Stara Biała.

Największą i jednocześnie najważniejszą pozycją 
w wydatkach gminy jest utrzymanie szkół i przedszkoli. W tym 
roku zaplanowano na to kwotę ponad 21 mln zł. Z czego blisko 
3,2 mln zł to wydatki na inwestycje, które prawie w całości 
przeznaczone są na naszą największą inwestycję w 2017 roku, 
czyli budowę sali sportowej w Maszewie Dużym. Planowane 
zakończenie tej inwestycji to pierwsze półrocze 2018 roku.

W ramach bieżącego utrzymania szkół kwota 9,5 mln 
zł przeznaczona jest na utrzymanie szkół podstawowych, 
3,2 mln zł na utrzymanie gimnazjów, 2,8 mln zł na utrzymanie 
przedszkoli, 400 tys. zł kosztuje utrzymanie oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Maszewie 
Dużym i Starej Białej. 365 tys. zł. kosztuje nas dowożenie 
dzieci do szkół.

Bardzo ważnym, z punktu widzenia rozwoju gminy, jest 
dział wydatków związany z transportem i łącznością. W tym 
dziale przewidziane są wydatki na dopłatę do komunikacji 
miejskiej funkcjonującej na naszym terenie w wysokości 
ponad 2 mln zł. 

Blisko 3,4 mln zł przewidziane jest na wydatki związane 
z utrzymaniem i inwestycjami na drogach gminnych. Ponad 
milion złotych planowane jest na bieżące utrzymanie dróg, 
natomiast pozostałe wydatki dotyczą następujących inwestycji: 

- budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń – Dzięgielewo 
– mln zł

- budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie – 
mln zł

- opracowanie dokumentacji budowlanej oraz budowa drogi 
gminnej Nr 291305W Kowalewko-Kamionki – 182 tys. zł.

- opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 291307W 
Nowe Bronowo – Bronowo- Zalesie – 30 tys. zł

- opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 291320W 
w Kobiernikach – 20 tys. zł

- opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 291314W 

Maszewo Duże - Maszewo – 50 tys. zł
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi Nr 291326W 

Bronowo-Zalesie – Nowe Trzepowo – 30 tys. zł
Prawie 3,5 mln zł planujemy wydać na budowę i projektowanie 
dróg wewnętrznych w tym:

- budowa ulicy Słowackiego i Różanej w Mańkowie – 300 tys. zł
- budowa ulicy Weneckiej w Brwilnie – 600 tys. zł
- budowa ulicy na działkach 92/10,92/12,91/22 w Mańkowie – 

200 tys. zł
- budowa drogi w Maszewie na działce 124/1 – mln zł
- budowa ulicy Jodłowej w Nowych Proboszczewicach – 680 

tys. zł
- budowa ulic; Morelowa, Sosnowa, Agrestowa i Bukowa 

w Maszewie Dużym – 890 tys. zł
Na opracowanie dokumentacji budowlanej dróg w Starej 

Białej, Miłodrożu, Nowym Trzepowie, Kobiernikach, 
Ogorzelicach oraz ulic; Wspólnej w Mańkowie, Lawendowej 
w Brwilnie, Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, 
Mazowieckiego, Hermana w Nowych Proboszczewicach, 
a także ulic w Ogorzelicach zaplanowano kwotę 220 tys. 
zł. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na budowę 
ścieżki pieszo-rowerowej przy drogach powiatowych w Białej 
w wysokości 220 tys. zł. 

Na oświetlenie ulic i dróg zaplanowano kwotę 1,05 mln 
zł, z czego 150 tys. zł przeznaczymy na budowę nowych linii 
oświetlenia ulicznego. Istotnym wydatkiem budżetu gminy 
są dopłaty do dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
Mimo widocznej poprawy w tym zakresie, chcąc utrzymać 
dotychczasowy poziom cen, musimy dopłacać w tym roku ok. 
1,4 mln zł do wody oraz 350 tys. zł do ścieków.

Bardzo ważnym i znaczącym elementem każdego budżetu 
gminy są wydatki na pomoc społeczną. Wydatki te w naszym 
budżecie stanowią ponad 13 mln zł. W tych wydatkach 
oczywiście największą część (blisko 7,5 mln zł) stanowią 
wydatki na realizację rządowego programu Rodzina 500+. 
Ponad 3,5 mln zł przeznaczamy na świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego. Wydatki na utrzymanie GOPS-u to kwota ok. 
820 tys. zł.

Na utrzymanie administracji gminnej planujemy 
wydatkować kwotę 4,5 mln zł, a na utrzymanie instytucji 
kultury, czyli GOKiS-u i Biblioteki zaplanowano kwotę 1,58 
mln zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku jest bardzo małe 
i wynosi 4 mln zł.

W budżecie znalazły się również wydatki na wspólne 
inwestycje z samorządem wojewódzkim i powiatowym, 
a dotyczące modernizacji dróg wojewódzkich i powiatowych. 
193,5 tys. zł zostało przeznaczone na opracowanie 
dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej 
Nr  559 w  Maszewie Dużym, a kwota 700 tys. zł jest 
przeznaczona na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych 
i drogi gminnej w Starym Draganiu.

Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała

Budżet naszej gminy
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Kolędowanie w Starej Białej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 17:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60, 
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Ma-
szewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

W SP w Starej Białej, 6 stycznia po raz kolejny odbyło się 
kolędowanie. 

Tym razem najpiękniejszych kolęd i pastorałek można było 
wysłuchać w wykonaniu Agnieszki Wiktorii Węgrzynowskiej, 
której towarzyszyła nasza Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją 
kapelmistrza – Łukasza Miśkowca. Oprócz klasycznych pol-
skich kolęd była okazja posłuchać także i innych piosenek bożo-
narodzeniowych – m.in. „Jest taki dzień” czy „Last Christmas”. 

Nie zabrakło też i innego repertuaru. Sopranistce – 
Agnieszce Węgrzynowskiej w kilku znanych pieśniach ope-
retkowych towarzyszyła Alicja Młynek na pianinie. Również 
orkiestra zaproponowała coś karnawałowego – jak choćby 
słynną „Copacabanę” czy temat z serialu „Janosik”.

Na koniec życzenia wszystkim zebranym złożyli wójt Sła-
womir Wawrzyński oraz przewodniczący Rady Gminy, Woj-
ciech Żółtowski.

Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl, 
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów 
w ostatnią środę w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wtorek 
i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy urzędu codziennie 
w godzinach pracy, radca prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1,  
tel. 24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: 
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl

Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku zakwalifiko-
wania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytu-
łów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Nie jest to sprawa, która spędza nam sen z powiek - mówi 
o oświatowej reformie na terenie gminy Stara Biała, wójt 
Sławomir Wawrzyński. Dodaje, że w związku z reformą nie 
są planowane zwolnienia nauczycieli.

Reforma oświaty ma zacząć obowiązywać od 1 września 
tego roku. To co najważniejsze w jej założeniach dla naszej 
gminy to wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej 
i wygaszanie gimnazjów. - Dla naszej gminy oznacza to 
powrót do sytuacji sprzed powstania gimnazjów. Czyli znowu 
będziemy mieli cztery, ośmioklasowe szkoły podstawowe – 
mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Obecne w naszej gminie są dwie podstawówki działające 
samodzielnie – w Starej Białej i Wyszynie oraz dwie 
w zespołach szkół razem z gimnazjami – w Maszewie Dużym 
i Starych Proboszczewicach. Oznacza to, że nie ma gimnazjum 
działającego samodzielnie, w osobnym budynku. To znacznie 
ułatwia sytuację w gminie, bo nie trzeba się zastanawiać co 
zrobić z taką szkołą, co się stanie z budynkiem.

Po 1 września tego roku we wszystkich placówkach 
pojawią się siódme klasy szkoły podstawowej. Jak mówi 
wójt Sławomir Wawrzyński nie będzie to stanowiło żadnego 
problemu, jeśli chodzi o kwestie lokalowe w Maszewie Dużym, 
Starych Proboszczewicach i Starej Białej. Pewne kłopoty 
mogą pojawić się w Wyszynie. A to dlatego, że to zespół 
szkolno-przedszkolny, a przedszkole cieszy się olbrzymią 
popularnością. - Myślę, że poradzimy sobie bez większego 
problemu z ewentualnymi kłopotami związanymi z kwestiami 
lokalowymi – przekonuje wójt.

Sławomir Wawrzyński zapewnia także, że nie są planowane 
żadne zwolnienia nauczycieli. Dodaje jednak, że nie ma też 
w planach zatrudniania nowych. - Na pewno będą jakieś ruchy 
kadrowe wśród nauczycieli, chociażby związane z przejściem 
na emeryturę czy wykorzystaniem urlopu zdrowotnego. 
Ale nie sądzę, aby były bardzo znaczące – mówi Sławomir 
Wawrzyński. 

Blisko dwa razy dłużej niż planowano trwał 27 stycznia 
występ Marcina Dańca w sali sportowej w Zespole Szkół 
w Maszewie Dużym. A to wszystko dzięki wspaniałej 
publiczności, która wypełniła salę po brzegi. 

Marcin Daniec od pierwszych sekund rozśmieszał publikę 
tak, że co i raz wybuchały salwy śmiechu i gromkie brawa. Nie 
zabrakło też jubileuszowej piosenki (Daniec obchodzi właśnie 
35-lecie pracy artystycznej). Na koniec (trzeci lub czwarty bis) 
nie zabrakło jednej z najbardziej znanych postaci scenicznych 
Dańca – małego Marcinka, który niezwykle trafnie opisał 
wszelkie perypetie związane z wizytą ukochanej babuni 
w rodzinnym domu. 

W ramach tygodnia języków obcych, który odbył się pod 
koniec stycznia, Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach 
gościł wolontariuszy z zagranicy realizujących projekt 
KidSpeak. W tym roku byli to Amirah z Indonezji, Sophia 
z Brazylii i Gaurav z Indii.

Cudzoziemcy przybyli do Starych Proboszczewic już 
w  niedzielę 22 stycznia. W poniedziałek wszyscy uczniowie 
powitali gości, a oni opowiadali o sobie, swoich rodzinach 
i swoich krajach. Następnie odbyły się warsztaty malowania na 
szkle z udziałem gości i dzieci z klasy IIIa szkoły podstawowej. 
Goście przeprowadzili też zajęcia metodą projektu mind map 
w klasie Ia gimnazjum.

We wtorek Sophia, Amirah i Gaurav prowadzili zajęcia, 
opowiadając o swoich krajach, kulturze, obyczajach i ciekawych 
miejscach. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich 

umiejętności komunikacji w języku obcym.
Po południu goście oraz gimnazjaliści wzięli udział 

w  wycieczce do Płocka, gdzie uczestniczyli w warsztatach 
języka angielskiego w The bookshop. Zwieńczeniem wycieczki 
były odwiedziny w pizzerii.

W środę dzieci i młodzież znów mogły uczestniczyć 
w  zajęciach prowadzonych przez naszych gości, natomiast 
w czwartek z samego rana uczniowie klas IV, V i VI pojechali 
na wycieczkę do Skansenu w Sierpcu, w której również 
uczestniczyli Sophia, Amirah i Guarav. Oprócz zwiedzania chat, 
odbyła się lekcja robienia ozdób choinkowych, a także ognisko. 

W piątek trzy pierwsze lekcje w różnych klasach 
poprowadzili Sophia, Amirah i Guarav, a potem odbyły się 
przedstawienia w języku angielskim i niemieckim.

Mnóstwo zabawy

Tydzień języków obcych

Gotowi na reformę
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Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym 
od lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi, każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej zobowiązany jest do uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych również 
zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Szczegóły odbioru można 
znaleźć na specjalnych ulotkach zamieszczonych na portalu 
internetowym poświęconym gospodarce odpadami w ramach 
Związku Gmin Regionu Płockiego (www.odpady.zgrp.pl).

W związku z tym Urząd Gminy Stara Biała informuje 

mieszkańców gminy, osoby związane z naszą gminą, 
prowadzące działalność gospodarczą na naszym terenie, 
że zabronione jest wyrzucanie lub podrzucanie odpadów 
komunalnych na przystanki autobusowe, obok pojemników 
na zużytą odzież, do przydrożnych rowów, lasów, na tereny 
nieużytków itp. Działania te są niezgodne z prawem i podlegają 
karze.

Pozostawienie odpadów w niedozwolonych miejscach jest 
ścigane przez policję i podlega karze grzywny w wysokości 
nawet do tysiąca złotych. Pozostawianie odpadów w lesie jest 
ścigane także przez odpowiednie służby leśne.

Takie przypadki podrzucania śmieci i różnych nieczystości 
mają miejsce najczęściej w m. Nowe Proboszczewice, 
Mańkowo, Maszewo. Urząd Gminy informuje, że gmina nie 
zatrudnia firmy świadczącej usługi utrzymania czystości 
i sprzątania na terenie gminy.

Urząd Gminy prosi wszystkie osoby będące świadkami 
wyrzucania odpadów w niedozwolonych miejscach 
o niezwłoczne poinformowanie o zaistniałej sytuacji najbliższy 
komisariat policji. Należy zapisać jak najwięcej informacji 
identyfikujących sprawcę, takich jak rejestracja samochodu, 
dane osobowe, itp. Pomocne są również zdjęcia lub filmy 
pokazujące zdarzenie oraz precyzyjne podanie godziny 
i miejsca zdarzenia.

We wtorek, 28 lutego, czyli w ostatni dzień tegorocznego 
karnawału, przez ponad dwie godziny kabaretowa Formacja 
Chatelet bawiła publiczność, która szczelnie wypełniła dom 
strażaka w Nowych Proboszczewicach.

Powoli tradycją w naszej gminie staje się zapraszanie przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na ostatkowe wydarzenia 
kulturalne do domu strażaka w Nowych Proboszczewicach. 
Tym razem była to kabaretowa grupa Formacja Chatelet. 
Krakowski kabaret przyjechał do Nowych Proboszczewic 
z  programem „Gramy dalej”, który powstał z okazji 20-lecia 
kabaretu, obchodzonego w ubiegłym roku.

Na scenie pojawili się Adam Małczyk, Michał Pałubski 
oraz Barbara Tomkowiak. W tym gronie chyba największą 
rozpoznawalnością cieszył się Michał Pałubski, który przed 
laty wcielił się w niezapomnianą postać „Bu-by”.

Publiczność, która szczelnie wypełniła dom strażaka na 
występ stawiła się nie tylko z Nowych czy Starych Proboszczewic, 

ale też z innych miejscowości naszej gminy, sąsiednich gmin, 
a także z Płocka. I przez dwie godziny świetnie się bawiła. Co 
i rusz wybuchały salwy śmiechu i rzęsiste oklaski. 

Sami kabareciarze też nieźle się bawili. Szybko nawiązali 
kontakt z publicznością. Niektóre kwestie w skeczach starali 
się ulokalnić. Nie zabrakło też odrobiny improwizacji. Widać 
było, że niektóre kwestie i wydarzenia na scenie wzbudzają 
śmiech samych aktorów.

Jak zwykle publiczność w Nowych Proboszczewicach 
okazała się bardzo entuzjastyczna i Chatelet musiała bisować 
dwa razy. - Zazwyczaj to jest tak, że po występie podchodzą 
do nas ludzie i proszą o wspólne zdjęcia. Ale państwo 
jesteście tak fantastycznie, że to ja chciałbym was prosić – czy 
możemy sobie zrobić z wami zdjęcie? - pytał Michał Pałubski. 
Odpowiedziała mu burza braw. I właśnie takie wspólne zdjęcie 
było końcowym akordem kabaretowych ostatków w Nowych 
Proboszczewicach.

Kabaretowe ostatki

Zakaz wyrzucania śmieci
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Tak jak w całej Polsce, tak i w Zespole Szkół w Starych 
Proboszczewicach 15 stycznia odbył się 25 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra grała dla dzieci 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów, 
a w Starych Proboszczewicach zebrano 12 694,94 zł.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku przyciąga 
tłumy. Wśród gości znaleźli się uczniowie, absolwenci, rodzice, 
dziadkowie i mieszkańcy Proboszczewic oraz okolicznych 
miejscowości, którzy przybyli całymi rodzinami. Odwiedził 
i  wspierał finał również Lech Dąbrowski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku.

25 Finał WOŚP rozpoczął się prezentacją talentów 
dzieci w programie „Mam talent”. Można było podziwiać 
umiejętności wokalne, taneczne, gimnastyczne, sportowe 
i muzyczne. Uczniowie klasy trzeciej i pierwszej przedstawili 
jasełka bożonarodzeniowe „Do Betlejem…”, pod kierunkiem 
wychowawczyń. Był także „WOŚP na sportowo” - pokaz 
judo, występ grupy koła tanecznego i rozgrywki w siatkówkę 
nauczyciele-absolwenci..

Wspierali finał ratownicy medyczni z Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, 
którzy zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. 

Tradycyjnie wspierali wielkie granie strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Proboszczewicach. Przygotowali wspaniały 
pokaz gaszenia pożaru. Mieli również swoje stoisko, na którym 
sprzedawali upominki ze swoim logo i logo sponsorów.

Uczniowie mogli odnaleźć swoich nauczycieli na 
zdjęciach z przeszłości i wziąć udział w konkursie „Zgadnij 
kto to?”. Najmłodsi mieli okazję skorzystać z pokoju zabaw, 
pokoju filmów, interaktywnej maty, gier i układanek oraz 
wykonać dziecięcy makijaż. Na wszystkich gości czekały: 
fryzjer, antykwariat, kiermasz, barek ze słodyczami, goframi 
i ciastami własnego wypieku oraz popcorn, kącik pani 
pielęgniarki, stół wiejski, w którym serwowano pajdę chleba 
ze smalcem i ogórkiem. Można było również zakupić miodek 
dla zdrowotności.

Zbiórka funduszy na WOŚP rozpoczęła się wcześniej 
od organizacji kiermaszu świątecznego, loterii fantowej, 
projekcji filmów „Zwierzogród” i „Księga Dżungli”, a także 
przedstawienie koła teatralnego „Na straganie”.

Ostatecznie w szkole zebrano 9 990,46 zł, a wolontariusze 
zebrali 2 704,68 zł.

fotoreportaż – strony 10-11

Wielkie granie w Starych Proboszczewicach

W przedszkolu w Nowych Proboszczewicach, w okresie 
przedświątecznym i noworocznym, odbywał się kiermasz 
świąteczny, na którym sprzedawano wykonane przez 
dzieci, ich rodziców i nauczycieli niepowtarzalne kartki 
świąteczne, bombki z masy solnej i cekinów, świąteczne 
stroiki, przepiękne choinki wykonane z makaronu oraz 
przepyszne świąteczne pierniki.

Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem 
i zainteresowaniem rodziców, którzy bardzo chętnie kupowali 

przygotowane ozdoby. Zakupione dekoracje nie tylko 
zdobiły świąteczne domy i stoły, ale również wspierały akcję 
charytatywną, gdyż cały dochód z kiermaszu, czyli 1129,52 zł, 
został przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Zaangażowanie w WOŚP nie ograniczyło się wyłącznie do 
kiermaszu. Podczas finału przedszkolaki wrzucali pieniądze 
do orkiestrowych puszek, wzięli udział w pokazie tanecznym, 
który odbył się w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach.

Grupa 20 uczniów SP w Starej Białej odwiedziła biskupa 
płockiego Piotra Liberę w jego siedzibie.

Uczniowie nie byli sami. Do Kurii Diecezjalnej, 9 stycznia, 
pojechali z proboszczem parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej 
Białej, ks. kan. Janem Deptułą, ks. Marcinem Milewskim, 
katechetką Katarzyną Marią Wiśniewską, rodzicami oraz 
strażakami. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą „Anioł 
Pański”. Następnie dzieci, ubrane w kolorowe, jasełkowe 

stroje, zaprezentowały program, z którym kolędowały po 
terenie swojej parafii, zbierając ofiary na rzecz rówieśników 
z Tajlandii.

Biskup Piotr Libera podziękował uczniom za udział 
w akcji. Zwrócił uwagę na problem tzw. niewidzialnych 
dzieci, czyli niezarejestrowanych po urodzeniu i formalnie 
nieistniejących. Na zakończenie wspólnego spotkania 
kolędnicy otrzymali od biskupa drobne upominki. 

Pomagali z WOŚP

Wizyta u biskupa



strona 8 Nasza Gmina - nr 1(22)/2017

Tradycją stało się już, że po półroczu nauki najlepszym 
uczniom wręczane są gminne stypendia. Tak było i teraz. 
Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył im stypendia za 
dobre wyniki w nauce i w sporcie za pierwszy semestr roku 
szkolnego 2016/17. 

Stypendium za dobre wyniki w nauce otrzymał uczeń, 
który w semestrze poprzedzającym przyznanie uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania. 

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami za 
dobre wyniki w nauce w szkole podstawowej zostali: kl. IV A - 
Michał Borzuchowski, Natalia Malinowska, Oliwia Mioduska, 
Kinga Pruszkowska; kl. IV B - Hanna Antczak, Oliwia Ciarka, 
Amelia Dobrowolska, Aleksandra Dulny, Barbara Grabowska, 
Maja Reńska, Dominika Ryniak, Marcelina Sulińska, Paulina 

Szulc; kl. IV C - Marcin Borkowski, Antonina Chrapkowska, 
Oliwia Kalinowska, Wiktoria Obrębska; kl.  V  A - Adam 
Bonkowski, Olga Ceglińska, Jakub Czarnecki, Wiktoria 
Kalinowska, Mateusz Kalwas, Michał Kalwas, Nina 
Krzemińska, Ewa Krzesicka, Gabriela Śmigielska, Sylwia Topa, 
Gabriel Trzciński; kl. V B - Karol Garbaszewski, Weronika 
Janiszewska, Mateusz Karaszewski, Adam Królikowski, 
Adam Liszewski, Dominika Lubasińska, Kinga Mikołajewska, 
Milena Piórowicz; kl. VI A - Natalia Krajenta, Wanesa Kuś, 

Paulina Paszkowska, Natalia Pycek, Maja Ruszkowska, Alan 
Sieradzki, Bartosz Tchorek, Oliwia Truszkowska; kl. VI B - 
Olga Budzyńska, Wiktor Bylicki, Urszula Dołębska, Wiktor 
Dworak, Damian Malinowski, Patrycja Mikulicz, Wojciech 
Pniewski, Filip Woliński. Natomiast stypendium sportowe 
otrzymał Bartosz Tchorek z kl. VI A.

Nasi stypendyści

Stypendyści Szkoła w Wyszynie.

Stypendyści Szkoła w Starej Białej.

Stypendyści Gimnazjum w Maszewie Dużym.Stypendyści Szkoła w Maszewie Dużym kl.IV
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Natomiast w gimnazjum stypendia za wyniki 
w  nauce otrzymali: kl. I A - Angelika Falacińska, Natalia 
Korzeniewska, Alicja Lewandowska; kl. I B - Agata 
Czerwińska, Laura Kotulska, Julia Sobolewska, Wiktoria 
Świder, Agata Wochowska; kl. II B - Marta Krzesicka, 
Zuzanna Stańczak, Paulina Wrześniewska; kl. III A - 
Martyna Łątka, Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska; kl. III B 
- Mateusz Gozdanek, Kamila Kalinowska.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach w szkole 
podstawowej stypendiami za dobre wyniki w nauce zostali 
uhonorowani: kl. IV A – Natalia Dybyś, Daria Jarzyńska, 
Natalia Przybysz, Wiktoria Strześniewska; kl. IV B – Maja 
Kikolska, Malwina Bukowska, Zuzanna Strześniewska, Julia 
Grabska, Miłosz Szmytkowski; kl. V A – Martyna Giżyńska; 
kl. V B – Julia Białaszewska, Wiktor Ners, Wiktoria 
Paczkowska, Klaudia Lewandowska; kl. VI A – Mateusz 
Buraczyński, Wiktor Klonowski, Oliwia Żółtowska, 
Magdalena Buraczyńska, Aleksandra Białaszewska; kl. VI B 
– Maria Świetlik, Maciej Kikolski, Aleksandra Jędrzejczyk, 
Jakub Gostomski, Zuzanna Wojszkun. 

Natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe w szkole 
podstawowej otrzymali: kl. V B – Klaudia Lewandowska, 
Monika Borucka, Patryk Nowak, Mateusz Dudkiewicz; 
kl. VI B – Szymon Budnicki, Natalia Gonczaryk, Rozalia 
Linowska, Łukasz Jaworski, Maciej Kikolski, Dominik 
Portalski, Maria Świetlik, Aleksandra Jędrzejczyk, 
Magdalena Cichecka, Oliwia Pesta.

W gimnazjum w Starych Proboszczewicach stypendia 

za wyniki w nauce otrzymali: kl. I A – Nina Jeziórska; kl. I C 
– Adam Przybyliński, Jakub Wójcik; kl. II A – Agnieszka 
Jarzyńska; kl. II B – Zuzanna Gołębiewska, Natalia Lisowska, 
Natalia Markowska; kl. III B – Julia Mioduszewska, Aneta 
Nowakowska, Julia Wilczyńska, Natalia Wilczyńska, Oliwia 
Turowska; kl. III C – Miłosz Bukowski, Lidia Szmytkowska, 
Łukasz Pyrzak, Marcin Kralski.

Stypendia sportowe otrzymali gimnazjaliści: kl. I C 
– Natalia Laskowska, Jakub Portalski; kl. II B – Zuzanna 
Budnicka, Kacper Wojszkun, Michał Gorczyca, Mateusz 
Jarzębowski; kl. III C – Marcin Kralski, Gabriel Ners, Łukasz 
Pyrzak, Sebastian Trębiński. 

W Szkole Podstawowej w Starej Białej stypendia za 
wyniki w nauce otrzymali: kl. IV – Maria Modrzejewska, Jan 
Lisicki; kl. V – Aleksandra Nowakowska, Marcin Laskowski, 
Zuzanna Welenc; kl. VI A – Magdalena Kubicz, Julia 
Kosowska, Weronika Adamska, Aleksandra Bielska, Miłosz 
Paradowski, Krystian Lipiński; kl. VI B – Oliwia Olender, 
Anna Żochowska, Klaudia Kuligowska. Stypendium 
sportowe otrzymał Miłosz Paradowski z kl. VI A.

W Szkole Podstawowej w Wyszynie stypendystami 
za dobre wyniki w nauce zostali: kl. IV - Aleksandra 
Malinowska, Aleksandra Brzozowska, Maja Kujawa, Lena 
Prośniewska, Adam Guzanek; kl. V - Aleksandra Cybulska, 
Damian Ludwicki; kl. VI - Julia Chrobot, Tamara Nowicka, 
Michał Gach, Sławomir Ciecharowski, Natalia Bętlejewska, 
Miłosz Krysińaki. Stypendium sportowe otrzymała Tamara 
Nowicka z kl. VI.

Stypendia sportowe Szkoła w Starych Proboszczewicach Stypendia sportowe Gimnazjum w Starych Proboszczewicach

Stypendia naukowe Szkoła w Starych Proboszczewicach Stypendia naukowe Gimnazjum w Starych Proboszczewicach
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Rodzina mojej żony osiedliła się na terenie gminy Stara 
Biała pod koniec XIX wieku i mieszka tu nieprzerwanie 
od ponad 100 lat. Przez ten czas ród znacząco się rozrósł, 
a więzy, jakie łączą ludzi, mocno scaliły rodzinę. Ważnym 
spoiwem, mającym ogromny wpływ na tożsamość jest 
historia przodków, pielęgnowana i przekazywana młodszym 
pokoleniom.

Jedną z takich rodzinnych strażniczek, pamiętających 
dawne czasy, jest Irena Sztupecka, nazywana przez wszystkich 
po prostu „ciocią Ircią spod lasu”. Starsza pani o niesamowitej 
pamięci oraz wspaniałym sercu, która zapamiętane historie 
przekazuje młodszym pokoleniom.

Chciałbym przedstawić dwie z nich, które jakiś czas temu 
usłyszałem od naszej nestorki. 

Tajemnicze skrzynie i oficerowie Wehrmachtu.
Jest druga połowa stycznia 1945 roku. Zbliża się godzina 

20. Mroź ściska z całej siły. Niebo jest piękne, mieniące się 
milionami błyszczących punkcików. Ten widok, co chwila 
przerywają odgłosy salw artyleryjskich. Kończy się wojna, ta 
najokrutniejsza, jaką ludzkość dotąd znała. 

W małym domku, pod lasem Brwilno, w jednej z izb ukryło 
się kilku mieszkańców wsi wraz ze swoimi dziećmi. Chcą być 
razem, bo wiedzą, że będzie im raźniej. Wśród nich jest ciocia 
Ircia, trochę spokojniejsza niż pozostali. W końcu jest w swoim 
domu, siedzi na własnym łóżku, ściskając w ręku ukochaną, 
szmacianą laleczkę. Patrzy na zaszronione szyby i pomimo, 
że jest jeszcze dzieckiem, już świetnie rozumie tragedię, jaką 
doznaje nasz naród. 

Nadchodzi czas snu. Wraz z innymi dziećmi położyła się 
w olbrzymim łóżku swoich rodziców. Przyłożyła głowę do 
poduszki, chcąc choć przez chwilę, zapomnieć o tym wszystkim, 
co jej małe oczka widzą. Kiedy zaczyna doświadczać uczucia 
błogości, z oddali, niczym wycie wilków, dobiega złowrogi ryk 
silników. Jest coraz bliżej, jeszcze bliżej, aż w końcu nastała cisza. 
Przeszywająca, złowroga cisza. Po chwili mała Ircia podniosła 
się i dyskretnie spojrzała przez okno. 

Od razu zauważyła, że pod domem zatrzymało się kilka 
dużych samochodów, z niemieckimi krzyżami na drzwiach. 
Opuściła głowę i wiedziała, że to nie wróży nic dobrego. 
Wszyscy w domu byli już przerażeni. Po kilku minutach do 
domu weszli uzbrojeni po zęby Niemcy, żołnierze Wehrmachtu. 
Ircia, spoglądając spod pierzyny dostrzegła dziwne przedmioty, 
wciśnięte za pas hitlerowskich oprawców. Nie zdawała sobie 
sprawy, że są to granaty, nazywane potocznie tłuczkami. 

Na widok płaczących dzieci oraz mieszkańców stłoczonych 
w izbie, niemiecki dowódca przywołał gospodarza (ojca cioci) 
i zapytał, co znajduje się w drugiej izbie. W odpowiedzi usłyszał, 
że jest pusta i jest w niej bardzo zimno. Wypowiadając te słowa, 
gospodarz myślał, że może odjadą i dadzą im spokój. Niemcy 
jednak weszli do środka, usiedli na drewnianych ławach 
i nakazali gospodarzowi rozpalić ogień.

Wyjęli mapy, konserwy oraz kilka butelek wódki. Po 
kilku godzinach położyli się spać. Byli już kompletnie pijani. 
Gospodarz widząc kilkadziesiąt granatów, leżących na stole 
oraz podłodze, bojąc się, że pijani żołnierze mogą wysadzić 

przypadkowo dom, został z nimi mówiąc, że będzie pilnował 
ognia. 

Wczesnym rankiem dowódca oddziału ogłosił wyjazd. 
Armaty było słychać tuż, tuż. Niemieccy żołnierze wychodzą 
z domu i rozpalają silniki w swoich ciężarówkach. Po chwili 
okazuje się, że jeden z samochodów milczy. Jego motor odmówił 
posłuszeństwa. Coraz bliżej słychać było strzały nachodzącej 
Armii Czerwonej. Zaczynają się krzyki, nerwowe bieganie 
niemieckich żołdaków. Oficer wydaje rozkaz pozostawienia 
pojazdu z ładunkiem. Reszta konwoju odjeżdża, kierując się 
w stronę Lipna. 

Po godzinie gospodarz dyskretnie podchodzi do ciężarówki. 
Na pace widzi kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt drewnianych 
skrzyń. Jednak bojąc się, że Niemcy po nie wrócą, nie zagląda 
do środka. Na drugi dzień we wsi pojawiają się Rosjanie. 
Mieszkańcy natychmiast opowiadają historię, z minionego 
dnia. Czerwonoarmista zagląda do skrzyń i wydaje polecenie 
rozstawienia wart. 

Po kilku dniach zapada decyzja o wysadzeniu skrzyń na 
skraju lasu (do dziś znajduje się tam lej). Ustawiono je jedna na 
drugiej, a następnie podłączono zapalnik. Rozległ się ogromny 
huk. Podmuch i siła eksplozji powybijała w domu szyby, 
a odłamki wbiły się w drewniane ściany budynku. 

Sowiecki dowódca nakazał przerwę, a następnie otworzył 
pozostałe skrzynie. Patrzy na zawartość i żywo dyskutuje 
z innymi żołnierzami. W końcu wydaje rozkaz, przeładowania 
pozostałego ładunku na ich pojazd. Ciężarówka z czerwoną 
gwiazdą wjeżdża do lasu Brwilno. Po dwóch godzinach wraca 
jednak pusta. Nie słychać również huku detonacji. Nikt nie 
śmie pytać, co było w skrzyniach i co stało się z pozostałymi, 
niewysadzonymi pakunkami. Rosjanie ruszają dalej.

Hadziaje
Zbliża się koniec wojny. Do domu cioci, na koniu przyjeżdża 

młody, przystojny czerwonoarmista. Jest zwiadowcą, którego 
zadaniem jest sprawdzenie, czy w okolicy nie ma jeszcze 
jakichś szczątków oddziałów niemieckich lub pojedynczych 
żołnierzy. Zeskakuje z konia, a następnie z pepeszą na plecach, 
zamaszystym krokiem wchodzi do domu i pyta o Niemców. 

Gospodarz odpowiada, że Niemcy jakiś czas temu uciekli 
i we wsi już ich nie ma. Po tych słowach młody Rosjanin, prosi 
o miskę z wodą i mydło, a następnie o kawałek chleba i słoniny 

Rodzinne historie
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lub smalcu. Widać, że jest przeraźliwe głodny. Olbrzymie pajdy 
wiejskiego chleba pochłania w mgnieniu oka. Kiedy żołnierz 
zaczyna pić gorącą herbatę do izby wbiega sąsiad. Widząc 
radzieckiego żołnierza zbystrzał, jednak po chwili oznajmił, że 
nieopodal jego domu, 200 metrów stąd w kępie drzew, schowali 
się Niemcy albo Hadziaje (mieszkańcy nazywali tak Ukraińców, 
walczących po stronie okupanta). 

Kiedy radziecki żołnierz usłyszał te słowa gwałtowanie 
chwycił za stojącą obok pepeszę, a następnie krzyknął - ilu? 
W odpowiedzi usłyszał, że jest ich dwóch lub trzech, ale nie 
wiadomo, czy są uzbrojeni. Czerwonoarmista wybiegł z domu, 
jednym susem wskoczył na konia i odjeżdżając krzyknął łamaną 
polszczyzną - Wy do domu, a ja ich zabiję! 

Po kilku minutach w pobliskiej kępie drzew, rozległo się 
kilka serii z automatu. Kiedy wrócił, nie zsiadając już z konia, 
nakazał mieszkańcom zakopać ciała w miejscu rozstrzelania. 

Dziś nikt już nie potrafi powiedzieć czy byli to niemieccy 
żołnierze, czy też wsławieni okrucieństwem wobec Polaków, 
Ukraińcy, walczący po stronie hitlerowskiego okupanta. Jednak 
wielu z mieszkańców będących naocznymi świadkami tego 
wydarzenia, wskazywali na wschodnie pochodzenie zabitych 
żołnierzy oraz na fakt, że mówili do siebie w takim właśnie 
języku. 

Dziś, zarówna historia zakopanych skrzyń, jak 
i  rozstrzelanych Ukraińców jest dla nas świadectwem tych 
strasznych czasów. Świadectwem, które musimy przekazywać 
następnym pokoleniom. Dzięki takim osobom, jak nasza 
ciocia Ircia, mogę Państwu opisywać te wszystkie historie. Jeśli 
w Waszej rodzinie lub wśród Waszych znajomych, znajdują się 
ciekawe opowieści, proszę o kontakt m.uminski@interia.eu. 
Wspólnie ratujmy od zapomnienia naszą historię. 

Michał Umiński

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się 
8  marca, a wzięło w nich udział 18 uczniów wyłonionych 
w drodze eliminacji szkolnych.

W gminnych eliminacjach wystartowało 12 uczniów ze 
szkół podstawowych i sześcioro z gimnazjów. Uczestników 
turnieju, opiekunów i jurorów przywitał prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej, druh 
Stanisław Wiśniewski. Następnie uczestnicy zostali zapoznani 
z regulaminem turnieju. 

Najpierw uczestnicy konkursu musieli się zmierzyć 
z testem, zawierającym 25 pytań. Po jego rozwiązaniu 
i  sprawdzeniu przez komisję konkursową, w etapie ustnym 

szkół podstawowych wzięły udział Maria Świetlik, Aleksandra 
Jędrzejczyk i Zuzanna Wojszkun (wszystkie SP w Starych 
Proboszczewicach). Po etapie ustnym zwyciężczynią konkursu 
została Maria Świetlik.

Wśród gimnazjalistów do finałowego etapu ustnego 
zakwalifikowali się Mateusz Gozdanek i Jakub Rutkowski 
z  gimnazjum w Maszewie Dużym oraz Natalia Wilczyńska, 
Julia Wilczyńska i Aneta Nowakowska z gimnazjum w Starych 
Proboszczewicach. Ostatecznie zwycięzcą gminnych 
eliminacji został Mateusz Gozdanek.

Na zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom 
gratulacje oraz wręczyli dyplomy. Nagrody dla zwycięzców 
ufundował i wręczył wójt Sławomir Wawrzyński.

Turniej wiedzy pożarniczej
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W sobotę, 25 marca, salą gimnastyczną w Zespole Szkół 
w Starych Proboszczewicach zawładnęli judocy. Wszystko 
w ramach pokazowego treningu „Moje pierwsze kroki”, 
zorganizowanego przez klub Judo Sensei.

Podczas treningu odbyły się także walki, a wszystko 
miało zachęcić dzieci i młodzież do wstępowania w szeregi 
klubu i trenowania judo. Klub Judo Sensei działa w Starych 
Proboszczewicach od września ubiegłego roku. Dzisiaj w jego 
szeregach jest ok 40 osób w wieku od 6 do 14 lat. Wszyscy 
to mieszkańcy gminy Stara Biała. - Trenujemy dwa razy 
w  tygodniu. W przypadku najmłodszych dzieci proponujemy 
wejście do sportu poprzez zabawę. A wszystkim proponujemy 
trening ogólnorozwojowy, a potem elementy judo. To sposób 
na odciągnięcie młodych ludzi od komputerów, telewizorów 
i  zachęta do aktywnego spędzania wolnego czasu – mówi 
Łukasz Smorzewski prezes i trener Judo Sensei. 

Trenerem i współorganizatorem klubu jest także Patryk 
Cichecki, który był prekursorem treningów judo w Starych 
Proboszczewicach.

Na pokazowym treningu stawiła się spora grupa dzieci 

i młodzieży wspólnie z rodzicami. Każdy z nich otrzymał 
specjalny dyplom za udział w treningu. A na dyplomie 
znalazły się korzyści z trenowania judo. To m.in. punktualność, 
koncentracja, samodyscyplina, pewność siebie, sprawność 
fizyczna, a także obozy i wyjazdy.

Pokazowy trening

Natalia Krajenta, 
uczennica VI klasy SP w 
Maszewie Dużym została 
finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego 
dla uczniów szkół 
podstawowych województwa 
mazowieckiego w roku 
szkolnym 2016/2017. Do 
konkursu przygotowała ją 
Joanna Trzcińska.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są organizowane 
z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 
zainteresowanie wybranym przedmiotem. Nielicznym udaje 
się dotrzeć do etapu wojewódzkiego .

Aby zostać zakwalifikowanym do kolejnego etapu, uczestnik 
musiał zdobyć 80 proc. punktów na etapie szkolnym, następnie 
80 proc. na etapie rejonowym, zaś na etapie wojewódzkim - 
laureat co najmniej 80 proc. i finalista co najmniej 60 proc. 
Przygotowania do konkursu w szkole oraz w domu były 
długie i pracochłonne. Etap wojewódzki odbył się 28 lutego 
w Warszawie. Zakwalifikowało się do niego 209 uczniów. 
Znalezienie się w czołówce nie należało więc do najprostszych 
zadań, a Natalia może mówić o ogromnym sukcesie.

W Warszawie, 26 stycznia, odbył się wojewódzki 
finał konkursu przedmiotowego z języka polskiego. 
Konkurs „Mazowieckie talenty” organizowany jest przez 
Kuratorium Oświaty. Wzięli w nim udział uczniowie klasy 
trzeciej Gimnazjum w Starych Proboszczewicach - Lidia 
Szmytkowska oraz Miłosz Bukowski. 

Konkurs składał się z trzech etapów: szkolnego, rejonowego 
i wojewódzkiego. Odbywały się one pod hasłami: czas życia 
i  czas śmierci; czas smutku i czas radości; czas wojny i czas 
pokoju. Droga do finału była długa i trudna. Uczniowie 
musieli przeczytać wiele książek i wierszy, oglądali również 
filmy i obrazy. Należało wykazać się nieprzeciętną wiedzą 
polonistyczną oraz takimi umiejętnościami jak interpretowanie 
tekstów kultury i pisanie rozprawki.

Reprezentanci Gimnazjum w Starych Proboszczewicach 
pracowali na sukces od września, przygotowując się pod 
kierunkiem Anety Gromanowskiej. Obydwoje wykazali się 
talentem literackim i wiedzą zdecydowanie wykraczającą poza 
program gimnazjum.

Miłosz Bukowski zdobył tytuł laureata konkursu, natomiast 
Lidia Szmytkowska tytuł finalisty. Tytuł laureata wiąże się ze 
zwolnieniem z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego 
i zaliczeniem go na 100 proc. punktów, oceną celującą na 
koniec roku i pierwszeństwem w przyjęciu do wybranej szkoły 
średniej.

Wojewódzka finalistka

Finaliści olimpiady 
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W Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Maszewie Dużym, 17 stycznia, uczniowie mieli 
okazję zaprzyjaźnić się z chemią podczas warsztatów 
zorganizowanych przez „Centrum chemii w małej skali” 
z Torunia.

Zajęcia poprowadził zespół z toruńskiego centrum, a ideą 
warsztatów było przekonanie uczniów do chemii i pokazanie, 
jak wiele zabawy może ona przynieść. Uczniowie pod czujnym 
okiem prowadzących przeprowadzali ciekawe i zarazem 
efektowne doświadczenia. M.in. działanie stężonym kwasem 
solnym na manganian potasu, ogrzewanie manganianu potasu, 
działanie magnezem na roztwór kwasu chlorowodorowego. 

Uczniowie dobrze radzili sobie z częścią praktyczną 
warsztatów. Równie dobrze poradzili sobie z częścią teoretyczną, 
podczas której sprawdzane były wiadomości z lekcji.

Po zajęciach klasowych gimnazjaliści zostali zaproszeni 
na salę gimnastyczną na pokaz chemiczny. Zespół naukowo-
dydaktyczny z „Centrum chemii w małej skali” zdołał 
przyciągnąć uwagę oraz oczarować nie tylko gimnazjalistów, ale 
także nauczycieli.

Spotkanie z chemią

Każdego roku uczniowie należący do koła Papieskiego 
Dzieła Misyjnego Dzieci w szkole w Maszewie Dużym 
wspierają konkretne projekty i zwracają uwagę na problem 
rówieśników w jednym z krajów.

Tym razem ogólnopolska akcja poświęcona była Tajlandii 
i problemowi dzieci „niewidzialnych”. To dzieci, których 
fakt urodzenia nie został udokumentowany, co pozbawia je 
ochrony państwa, przez co stają się potencjalnymi ofiarami 
handlu. To dzieci pozbawione uwagi i troski społeczeństwa, 
dyskryminowane lub odrzucane ze względu na ubóstwo, 
pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę.

To właśnie takim dzieciom z Tajlandii pomagali uczniowie, 
a w sposób szczególny zaangażowały się osoby należące do 
Koła Misyjnego wraz z opiekunem Anetą Mikołajewską. 
Przy współpracy rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły 
przeprowadzono dwie akcje - kiermasz bożonarodzeniowy 

oraz kolędowanie misyjne. 
Podczas kiermaszu, który trwał od 19 do 22 grudnia ub.r. 

wszyscy mogli kupić choinki, stroiki, kolorowe bombki i inne 
ozdoby świąteczne, wykonane przez uczniów. Kiermasz cieszył 
się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, 
rodziców, a także nauczycieli oraz przybyłych gości na 
spotkanie wigilijne. Udało się zebrać 950 zł.

„Posłani w imię Jezusa Chrystusa” – pod takim hasłem 
odbyło się natomiast kolędowanie misyjne. Akcja odbyła się 
6 stycznia, w Światowy Dzień Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Po uroczystej mszy świętej w Maszewie Dużym kolędnicy, 
pod opieką Magdaleny Górczyńskiej, Beaty Gołębiewskiej 
i Anety Mikołajewskiej, wyruszyli na ulice Maszewa Dużego. 
Kolędnicy byli przyjmowani z wielką radością i życzliwością. 
Zebrali 280 zł oraz słodkie podarunki.

Słowo „fajnie” to najczęściej powtarzane stwierdzenie 
uczestników półkolonii przygotowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Sportu podczas zimowych ferii.

Co prawda ferie zimowe dawno już za nami ale warto 
odnotować inicjatywę naszego Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu. Podczas pierwszego tygodnia ferii z oferty półkolonii 
skorzystali uczniowie z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym 
i  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie. W drugim 
natomiast ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej i Zespołu 
Szkół w Starych Proboszczewicach. A atrakcji nie brakowało.

Wszystko zaczęło się od wyprawy do Warszawy do parku 
trampolin. Kolejny dzień uczestnicy półkolonii spędzili 
w płockim zoo, podziwiając nowe akwaria. Środa przeznaczona 
była na zajęcia sportowe, które odbyły się w szkole. Kolejny 
dzień ferii to wyprawa do kina na seanse dla dziewczynek 
i  chłopców. W ostatni dzień wypoczynku była wyprawa do 
kręgielni. Program ten powtórzyły w drugim tygodniu dwie 
kolejne szkoły.

Gdy rozmawialiśmy z uczestnikami ferii najczęściej 
powtarzali słowo „fajnie”. W szkole w Maszewie Dużym 
podczas zajęć sportowych spotkaliśmy dwie Karoliny, Nadię, 
Olgę i Ignacego. Wszyscy zgodnie przyznali, że są zadowoleni 

z pobytu na półkoloniach. Bardzo podobała im się wyprawa 
do parku trampolin. - Było super. Było dużo trampolin 
i  skakaliśmy ile sił – mówili jedno przez drugiego. Zanim 
jednak było skakanie najpierw zapoznali się z zasadami 
bezpieczeństwa i obejrzeli film instruktażowy. Była też gra 
w siatkówkę czy zbijaka. 

Spore wrażenie zrobiły też na dzieciach akwaria w płockim 
zoo. Chociaż jak przyznali spodziewali się trochę większych 
rekinów.

Pomagali dzieciom w Tajlandii

Ferie pełne atrakcji
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Przedszkole Samorządowe w Nowych Proboszczewicach 
świętowało 7 lutego swoje drugie urodziny. Jak przystało na 
urodziny nie mogło zabraknąć balu.

A, że był to bal przebierańców to progi przedszkola 
przekraczały królewny, wróżki, czarodziejki oraz niezliczona 
liczba superbohaterów, których szczególnie upodobali sobie 
chłopcy. Nie zabrakło również piratów, dinozaurów, królów, 
czarownic, no i oczywiście rycerzy i policjantów, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem wspólnej zabawy. 

Przedszkolaki z ogromną radością tańczyły „Kaczuchy”, 
tworzyły wężyki, koła i kółeczka. Zwieńczeniem uroczystości, 
jak przystało na urodziny był tort, z którego wszystkie dzieci 
zdmuchnęły świeczkę – dwójeczkę. Po tym wszystkim był 
już tylko obiad i na deser długo wyczekiwany słodki kawałek 
urodzinowego tortu.

Monika Borucka, uczennica kl. Vb SP w Starych 
Proboszczewicach zdobyła wyróżnienie XV Powiatowego Konkursu 
Literackiego „Piszę książkę”. Patronem konkursu była Książnica 
Płocka, a hasłem tegorocznej edycji „Opowieści z dreszczykiem ... raz 
jeszcze”. Monika Borucka napisała książkę „Anioł stróż”.

Księżniczki i wróżki, królowie i damy dworu, baletnice, 
rycerze, ninja, smoki i inne baśniowe postacie odwiedziły 
maszewską szkołę i świetnie bawiły na balu karnawałowym, 
który odbył się 10 lutego. 

Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach znanych 
wykonawców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III 
mogły pobawić się ze szkolnymi kolegami i koleżankami oraz 
nauczycielami. Były konkursy, korowody, kółeczka, pociągi, 
węże i tańce w parach. Choć wszyscy uczestnicy wspaniale się 
bawili i tańcom nie było końca, to czas dobrej zabawy upływał 
szybko. Na pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, 
a uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.

Świetnie spisali się uczniowie ZS w Starych 
Proboszczewicach, którzy 23 marca w ZS nr 5 w wzięli 
udział w VIII Powiatowym Konkursie Wiedzy Muzycznej 
„Polskie tańce narodowe”. Wiktor Klonowski z kl. VIa 
zajął pierwsze miejsce, a Natalia Gonczaryk z kl. VIb trzecie 
miejsce, w  kategorii szkół podstawowych. Natomiast wśród 
gimnazjalistów wyróżnienie zdobył Filip Staniszewski kl.  IIIa. 
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat polskich 
tańców narodowych i strojów ludowych, rozbudzenie 
zainteresowania polskim folklorem i zapoznanie uczniów 
z  twórczością polskich kompozytorów, którzy inspirowali się 
w swojej twórczości kulturą ludową. 

W Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym, 19 stycznia, 
odbyło się spotkanie ze znaną i lubianą autorką książek 
dla dzieci i młodzieży – Joanną Olech. Pisarka zasłynęła 
rewelacyjną książką „Dynastia Miziołków”.

Kolejne powieści autorki m.in. seria „Przygody Pompona” 
czy „Tarantula, Klops i Herkules” z nie mniejszą dozą humoru 
i błyskotliwością opisują perypetie poszczególnych bohaterów. 
Książki „Kto Ty jesteś?” oraz „Mam prawo i nie zawaham 
się go użyć!” poruszają w interesujący sposób kwestie nieco 
poważniejsze, a mianowicie patriotyzm oraz prawa dziecka.

W czasie spotkania, z uczniami klas czwartych i piątych, 
Joanna Olech zdradziła, jak to się stało, że została pisarką 
i bardzo ciekawie opowiadała o swoich książkach i ich 
bohaterach. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści 
i  fragmentów książek. Atrakcją spotkania były konkursy, 
zagadki i zabawy z nagrodami. Uczniowie mieli okazję popisać 
się swoją kreatywnością, wymyślając historie o smoku. Mogli 
zobaczyć popis plastycznych zdolności autorki. Podziwiali 
również niezwykłe książki obrazkowe, które nasz gość przywiózł 
z różnych stron świata.

Pisarka odpowiadała także na liczne pytania, dotyczące swojej 
pracy. Dzieci najbardziej interesowało, skąd czerpie pomysły na 
tworzenie książkowych postaci i ich przygód. Miłą pamiątką 
spotkania były dedykacje i autografy w książkach i na specjalnie 
przygotowanych kartkach z Miziołkową i Smoczą pieczątką.

Na sesji Rady Powiatu Płockiego, 22 lutego, wójt gminy 
Stara Biała, Sławomir Wawrzyński, został uhonorowany 
medalem „Za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych”.

Sławomir Wawrzyński znalazł się w grupie czterech 
wójtów, którzy otrzymali odznaczenia. Oprócz wójta gminy 
Stara Biała medalami zostali uhonorowani Krzysztof Dylicki, 
wójt gminy Słubice, Gabriel Graczyk, wójt gminy Bulkowo, 
Mirosław Krysiak, wójt gminy Nowy Duninów. Odznaczenia 
wręczyli płk. Antoni Jelec, prezes powiatowego koła związku 
kombatantów, Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady Powiatu 
i starosta płocki Mariusz Bieniek. 

Decyzję o przyznaniu medali podjął zarząd główny Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Medale to 
wyraz uznania za oznaczenie w tych gminach kombatanckich 
grobów. 

Uczniowie kl. VI SP w Starej Białej wraz z nauczycielkami 
Joanną Bytner, Elwirą Piotrowską i Elżbietą Adamkiewicz, 
spędzili noc, 10 lutego, w szkole. 

Po pierwszych okrzykach zachwytu i radości, rozpakowaniu 
plecaków, przystąpiliśmy do przygotowania miejsc do spania. 
Była to doskonała okazja do sprawdzenia umiejętności słania 
„łóżek” oraz zaprezentowania najnowszych piżamowych 
trendów (królowały motywy zwierzęce).

Następnie udaliśmy się na warsztaty zorganizowane w ramach 
pikniku edukacyjnego „Internet bez hejtu”, które przybliżyły 
nam problem obrażania w sieci oraz przedstawiły sposoby 
reagowania na negatywne zachowania w cyberprzestrzeni. 

Po wspólnej sesji fotograficznej postanowiliśmy coś zjeść. 
Pizza była doskonałym pomysłem. Wspólny posiłek, rozmowy 
przepełnione humorem oraz sprzątanie stołówki na długo 
pozostaną w naszej pamięci.

Czas biegł coraz szybciej – rozgrywki sportowe, podchody, 
projekcja filmu, wieczorna toaleta i... cisza nocna. Dla 
tryskających energią – recytacja wierszy, dla śpiochów – 
rozmowy szeptem i cieplutkie, wcześniej przygotowane 
posłanie. 

       
       Uczniowie klas VI

Urodziny przedszkola Wyróżnienie za książkę

Karnawałowy bal

Muzyczne nagrody

Autorskie spotkanie

Medal dla wójta

Noc w szkole
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Drużyna siatkarzy z SP w Maszewie Dużym wywalczyła 
trzecie miejsce podczas finału powiatowego mini siatkówce 
„4”.

Finał odbył się 15 marca w Słupnie, a wystartowało w nim 
pięć drużyn. Mecze rozgrywane były systemem „każdy 
z każdym”. Siatkarze z Maszewa Dużego uplasowali się w połowie 
stawki, przegrywając mecze z późniejszym triumfatorem 
zawodów ekipą ze Słupna i z drużyną z Bielska, z którą wygrali 
w rozgrywkach rejonowych. 

Zespół z Maszewa Dużego reprezentowali: Wiktor Bylicki, 
Adam Czarnecki, Wiktor Dworak, Maciej Gronczewski, 
Bartosz Tchorek, Mateusz Wiciński, Marcin Więckowski, 
Kacper Ziółkowski.

Uczniowie Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach 
ze Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego „Łazik”, 
18 marca wzięli udział w XXXIV Rajdzie Ekologicznym 
„Powitanie wiosny”. 

Trasa rajdu liczyła 12 km i prowadziła z Maszewa do III 
Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Tym razem pogoda nie 
dopisała, piechurom dokuczały deszcz i zimno. Ale wysiłek 
opłacił się – grupa z Proboszczewic zajęła w kategorii gimnazjów 
pierwsze miejsce w klasyfikacji rajdu. Na koniec wszyscy mogli 
posilić się pyszną grochówką. 

Siatkarski puchar Rajd „Powitanie wiosny”

Z tytułami wicemistrzów wróciły z Radzanowa drużyny 
dziewcząt i chłopców z SP w Starych Proboszczewicach, 
grające w finale powiatowym unihokeja.

W zmaganiach dziewcząt, które odbyły się w SP 
w  Radzanowie, w finale zagrały cztery drużyny. Mecze 
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. Reprezentantki 
SP w Starych Proboszczewicach mimo nie przegrały żadnego 
meczu i nie straciły ani jednej bramki. Ostatecznie wywalczyły 
tytuł wicemistrzyń powiatu płockiego.

SP w Starych Proboszczewicach reprezentowały: Oliwia 
Pesta, Natalia Gonczaryk, Klaudia Lewandowska, Kinga Olwert, 
Wiktoria Paczkowska, Rozalia Linowska, Zuzanna Wojszkun, 
Alicja Rzepecka, Magdalena Cichecka, Natalia Nowak oraz 
Aleksandra Jędrzejczyk. 

Także w Radzanowie odbył się finał drużyn chłopców. 

Wystartowało w nim sześć ekip. Drużyna z SP w Starych 
Proboszczewicach zajęła drugie miejsce, a reprezentowali ją 
Szymon Budnicki, Jakub Gostomski, Łukasz Jaworski, Maciej 
Kikolski, Dominik Portalski, Dudkiewicz Mateusz, Patryk 
Nowak, Bartłomiej Budnicki.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, 
7 lutego odbył się powiatowy turniej halowej piłki nożnej 
dziewcząt.

Oprócz gospodyń w turnieju zagrały ekipy z podstawówek 
w Nowym Miszewie, Drobinie i Bulkowie. Grano systemem 
„każdy z każdym”. I najlepiej wypadła drużyna dziewcząt 
ze Starej Białej. Drużyny otrzymały dyplomy oraz puchary 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Płocku.

Wicemistrzowie powiatu

Najlepsze w powiecie
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Rada Gminy uchwaliła

Dzień 

Babci i Dziadka
Podczas XVIII sesji, która odbyła się 28 grudnia 2016 r., 
Rada Gminy podjęła m.in. następujące uchwały:
•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Gminnego	 Programu	 Profilaktyki	

i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 
Stara Biała na 2017 r.

•	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysokości	 opłat	 za	 świadczenia	
udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez 
Gminę Stara Biała.

•	 Uchwała	Budżetowa	Gminy	Stara	Biała	na	2017	r.
•	 w	 sprawie	 ustalenia	 wykazu	 wydatków	 niewygasających	

z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków.

•	 zmieniająca	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	2016	r.
Podczas XIX sesji, która odbyła się 23 lutego 2017 r., Rada 
Gminy podjęła m.in. następujące uchwały:
•	 w	sprawie	uchwalenia	„Lokalnego	Programu	Rewitalizacji	

Gminy Stara Biała na lata 2017 – 2020.
•	 w	sprawie	zmiany	Uchwały	Nr	112/XI/16	Rady	Gminy	Stara	

Biała z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała na lata 
2015 – 2020.

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Wieloletniego	 Planu	 Rozwoju	
i  Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki 
Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o. o. na lata 2017-2020.

•	 w	 sprawie	 kryteriów	 branych	 pod	 uwagę	 na	 drugim	
etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także 
liczby punktów za poszczególne kryteria, przy rekrutacji do 

przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
•	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 w	 sprawie	 ustalenia	 trybu	

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne 
niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania 
i wykorzystywania.

Podczas XX sesji, która odbyła się 30 marca 2017 r., Rada 
Gminy podjęła m.in. następujące uchwały:
•	 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 r. 
•	 w	 sprawie	 określenia	 programu	 opieki	 nad	 zwierzętami	

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stara Biała w 2017 roku.

•	 w	 sprawie	 dostosowania	 sieci	 szkół	 podstawowych	
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe. 

•	 w	sprawie	określenia	szczegółowych	warunków	przyznawania	
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 przyjęcie	 na	 rzecz	 Gminy	
Stara Biała darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Skarbu Państwa.

•	 w	 sprawie	 nie	 wyrażenia	 zgody	 na	 wyodrębnienie	
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

POZIOMO: 
3) poroże jelenia, 6) okres dziesięciu dni, 7) serwis obiadowy, 
9) … z mleczkiem, czyli coś łatwego, 10) figura geometryczna, 
11) mebel w salonie, 15) norweski polarnik (1861r. – 1930r.) 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla, 17) jeden z modeli Opla, 
19) Szklarska… znany kurort w Karkonoszach, 21) niezdrowy 
nałóg, 22) babcia lub dziadek dla naszej mamy, 23) kat, 
oprawca.
PIONOWO: 
1) pokój skazanego, 2) dawniej tak mówiono o Polce, 3) 
naczynie w serwisie obiadowym, 4) więcej niż euforia, 5) 
afrykańskie jezioro lub państwo, 8) załącznik do umowy, 
9) świąteczne ciasto z bakaliami, 12) „twarzowa” górka 
w Zakopanem, 13) żarłoczna ryba z Amazonki, 14) popularna 
lipcowa solenizantka, 16) robocze zebranie, 18) lista, rejestr, 
19) chwast trudny do wytępienia, 20) drożdżowy naleśnik 
z kuchni rosyjskiej.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać pocztą na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej; ul. Jana 
Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: nasza.
gmina@starabiala.pl. w terminie do 31.05.2017. Na zwycięzców 
czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie sportowym 
Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(21) /2016: „Oby 
do lata”.
Nagrody wylosowali Agnieszka Śmigrodzka z Maszewa oraz 
Danuta Kowalska ze Starych proboszczewic. Zwycięzców 
(z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 31.05.2017.

Krzyżówka
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Litery w oznaczonych polach, czytane poziomo utworzą  
hasło końcowe.
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Babci i Dziadka




