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Rozbudowa budynku szkoły w Maszewie Dużym i budowa 
samorządowego przedszkola  w Nowych Proboszczewicach 
to w ostatnim czasie dwie największe inwestycje oświatowe 
na naszym terenie. Planowane zakończenie tych inwestycji 
to przyszły rok. 

Ze względu na dynamicznie rozwijające się miejscowości 
w obwodzie Zespołu Szkół w Maszewie Dużym rozbudowa 
budynku szkoły stała się niezbędna. Inwestycja była planowana 
już w roku ubiegłym ale ze względu na kłopoty związane  
z wykonaniem dokumentacji budowlanej zostanie rozpoczęta 
w roku bieżącym. W ramach rozbudowy zostanie wykonany 
budynek nad istniejąca kotłownią od strony północnej 
składający się z 6-ciu izb lekcyjnych z oddzielną klatką 
schodową. Dobudowany segment będzie oczywiście integralną 
częścią całego budynku szkoły i z pewnością zaspokoi potrzeby 
lokalowe zespołu szkół w Maszewie Dużym na najbliższe 
lata. Należy również wspomnieć, że na 2014 rok zostało  
zaplanowane zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły. 
Do pełni szczęścia brakuje rozpoczęcia realizacji bardzo 
potrzebnej sali sportowej w Maszewie Dużym. Niestety nie 
ma możliwości uzyskania na ten cel dofinansowania poza 
budżetem gminy co powoduje, żę obecnie nie możemy tej 
inwestycji rozpocząć. Nie mniej jednak jest to inwestycja 
konieczna i będziemy intensywnie poszukiwać wsparcia 
finansowego aby ją zrealizować.

Drugą poważną inwestycją oświatową  jest budowa 
przedszkola w Nowych Proboszczewicach. – Sprawa 
przedszkola na tym terenie ciągnie się od lat. Mieszkańcy 
zgłaszali problem, że brakuje takiej placówki. Zdecydowaliśmy 
się na jej budowę. Nie jest to łatwe zadanie, bo całość 
finansujemy na razie ze środków gminy. Szukamy środków 
zewnętrznych, ale zdobycie ich na taką inwestycję nie jest łatwe 

– mówi wójt. Inwestycja ma kosztować ok. 3,2 mln zł. Wójt 
ma nadzieję, że w tym roku zostanie wykonany stan surowy. 
Przedszkole ma być dokończone w przyszłym roku, jeśli nie 
będzie jakiś nieprzewidzianych finansowych perturbacji.

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach będzie drugą  
w gminie samorządową placówką tego typu. Pierwsza powstała 
w Wyszynie. Przedszkole w Nowych Proboszczewicach ma być 
jednak znacznie większe. W założeniach przeznaczone jest 
dla 120 dzieci podzielonych na sześć grup. W budynku będzie 
zaplecze socjalne i biurowe oraz kuchnia, która wytwarzać 
będzie posiłki na potrzeby przedszkola oraz dostarczać  
w formie cateringu dla innych jednostek oświatowych gminy. 
W budynku ma znaleźć się również biblioteka publiczna, która 
będzie dostępna poprzez osobne wejście. Samo przedszkole 
zaprojektowano na rzucie litery L. Budynek został usytuowany 
równolegle do ulicy Floriańskiej. Od strony frontowej 
wydzielona została droga dojazdowa oraz miejsca postojowe. 
Od strony południowo-zachodniej zlokalizowany został 
plac zabaw dla dzieci. Budynek ma być budynkiem dwu-
kondygnacyjnym i podpiwniczonym pod częścią południową. 
W piwnicy ma być kotłownia olejowa z magazynem na 
olej. Obiekt będzie parterowy w części mieszczącej kuchnię  
z zapleczem kuchennym i piętrowy w części przedszkolnej 
wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Budynek ma zostać 
wyposażony w instalację solarną. 

Czy w dobie niżu demograficznego znajdą się chętni 
do przedszkola? – Myślę, że tak. Ten rejon naszej gminy 
zyskuje nowych mieszkańców. Poza tym, jeśli okaże się, że  
w przedszkolu są jakieś wolne sale, to wykorzysta je szkoła. Bo 
wcześniej zastanawialiśmy się nad rozbudową właśnie szkoły – 
mówi Sławomir Wawrzyński.

Nowe inwestycje oświatowe
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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
Jan Wrześniewski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów w 
środy 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 Rydzewki 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 
Wiśniewska-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 Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, tel. 24 367-29-04, 
godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
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, 10, 12, 16.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24 261-22-
27, niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30, 16.
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, 17.15. Kościół 
filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie 
Dużym, niedzielne msze św. godz. 8, 11, 16.

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXIII sesji, która odbyła się 5 września 2013 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	dokonanie	czynności	związanych	

z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Ludwikowo; 

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

•	 w	 sprawie	 nadania	 nazwy	 ulicy	 w	 miejscowości	 Nowe	
Proboszczewice; 

•	 w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	miejscowego	planu	
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie 
geodezyjnym Kruszczewo.

 
Szczepienia dla dzieci

 Gmina i Niepubliczny ZOZ „Biała” zapraszają na kontynuację 
akcji profilaktycznego szczepienia przeciw meningokokom 
oraz wszystkie dzieci dwuletnie z terenu naszej gminy na 
bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom szczepionką 
Prevenar 13.
 W przypadku meningokoków zaproszenie skierowane jest 
do osób wcześniej nie szczepionych z terenu gminy Stara 
Biała do 18 roku życia. Szczepienia w Ośrodku Zdrowia 
w Białej i Nowych Proboszczewicach po wcześniejszym 
uzgodnieniu telefonicznym: OZ Biała: 24 365-04-17; OZ Nowe 
Proboszczewice: 24 365-03-60.
 Dzieci należące do innych przychodni pobierają szczepionki 
w tych ośrodkach, natomiast są szczepione w swoich 
przychodniach. Pacjent płaci 40 zł, pozostały koszt pokrywa 
gmina Stara Biała.
 W przypadku pneumokoków dzieci należące do NZOZ 

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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 W Białej, 26 sierpnia, dożynkowy festyn odbył się na 
świeżo oddanym do użytku skwerze. Atrakcji i emocji było 
mnóstwo, a zwieńczeniem imprezy był pokaz fajerwerków.
 W naszej gminie uroczystości święta plonów odbywają się 
podczas tradycyjnej mszy świętej w kościele w Starej Białej. To 
podczas niej prezentowany jest dożynkowy wieniec, który został 
wykonany przez mieszkańców Mańkowa. Potem uroczystości 
przeniosły się na skwer w Białej w pobliżu Urzędu Gminy  
i nabierają charakteru ludowego festynu z wieloma atrakcjami. 
 W tym roku bawiono się na nowym skwerze. Został on 
wyremontowany. Powstał na nim plac zabaw, pojawiły się 
alejki i ławki, zyskał nowe oświetlenie. Renowacja skweru 
kosztowała ok. 800 tys. zł. Połowa tej kwoty to pieniądze unijne. 
 Zanim ruszył festyn ks. Jan Deptuła, proboszcz parafii w Starej 
Białej, poświęcił wyremontowany skwer. Później gospodarze 
gminy, wójt Sławomir Wawrzyński i przewodniczący Rady 
Gminy Jan Wrześniewski, dziękowali rolnikom za ich trud. 
–   Tradycyjnie to impreza, podczas której chcemy docenić 
trud naszych rolników i im podziękować. Ale to też taki nasz 
festyn na zakończenie wakacji, pozwalający na integrację 
lokalnej społeczności – mówił wójt Sławomir Wawrzyński. 
 Przewodniczący Rady Gminy, Jan Wrześniewski, 
stwierdził, że to przede wszystkim święto rolników. - To 
wy zadbaliście o to, żebyśmy mieli na stole chleb. Żniwa 
bardzo się zmieniają. Na polach nie widać już żniwiarek 
czy kośników albo snopowiązałek. Ale to wcale nie 
oznacza, że rolnik nie musi ciężko pracować – mówił. 
 Wśród gości festynu byli m.in. senator Marek 
Martynowski, poseł Julia Pitera. - Chciałam rolnikom, 
których dzisiaj jest święto, życzyć wytrwałości, zdrowia, 
dobrych plonów i szczęścia w życiu osobistym. Doceniam 
państwa pracę. Doskonale wiem robiąc codzienne zakupy, 

gdzie tkwi ich źródło – stwierdziła poseł Julia Pitera. 
 Swoje listy przesłali poseł Piotr Zgorzelski i starosta 
płocki Michał Boszko. – Mam honor i zaszczyt w imieniu 
zarządu powiatu płockiego tu w Białej, podziękować 
Bogu za zebrane plony i Wam za ciężką, sumienną pracę. 
Dożynki to nie tylko kultywowanie tradycji. To święto 
o znaczeniu patriotycznym, które pokazuje wartości  
i znaczenie dla ojczyzny chłopskiego stanu. Polski chłop  
z ziemi wydobywa chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia 
gotowy jest też ziemi strzec i bronić – mówił powiatowy 
radny, członek zarządu powiatu płockiego, Lech Dąbrowski. 
 Po oficjalnej części przyszła pora na dobrą zabawę. Rozpoczęła 
ją gminna orkiestra dęta. Potem był pokaz starych motocykli, 
który wzbudził duże zainteresowanie. Podobnie było przy 
pokazie futbolu amerykańskiego w wykonaniu „Mustangs” 
Płock. Był to raj dla młodszych mieszkańców gminy, bo 
mogli pojeździć starymi motocyklami albo przymierzyć 
pokaźne ochraniacze zawodników futbolu amerykańskiego. 
 Najmłodszych pod sceną i na niej bawił „Koliberek” 
z Warszawy, a starsi mieli mnóstwo zabawy i sporo 
emocji podczas III turnieju sołectw. Wystartowało w nim 
osiem zespołów. Rywalizowały w rzucie piłką lekarską, 
sztafecie z ziemniakiem niesionym na łyżeczce, rzucie 
jajkiem do rondelka, strzelaniu na bramkę, ale piłką od 
amerykańskiego futbolu i wyłuskiwaniu patyczków z siana. 
Najlepiej spisała się ekipa z sołectwa Ulaszewo–Ludwikowo. 
 Po tych emocjach przyszła pora na muzyczne doznania. 
Najpierw zapewnił je zespół S.O.S., który wykonuje przeboje 
ABBY i porwał publiczność do tańca. Potem bawiono się  
z zespołem EX–Bolo. A o 22.00 był pokaz fajerwerków.

Fotoreportaż na stronach 10-11

19 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Wyszynie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 
74. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
 Podczas akademii uczniowie przedstawili montaż słowno–
muzyczny. Publiczność miała okazję wysłuchać wierszy  
i piosenek z tamtego okresu. Recytacje uczniów przeplatane 
były prezentacjami multimedialnymi, obrazującymi czas 
wojny, okupacji, wielkiego patriotycznego wystąpienia 
przeciwko okupantom - Powstania Warszawskiego.
 Na zakończenie uczniowie biorący udział w akademii 
stwierdzili, że przyrzekają czcić pamięć poległych, otaczać 
szacunkiem żyjących żołnierzy i nigdy nie zapomnieć o naszej 
przeszłości.
 Dyrektor Katarzyna Warczachowska serdecznie dziękowała 
uczniom i nauczycielom za przekazanie wspaniałej lekcji 
historii i patriotyzmu. Podkreśliła, że trzeba pamiętać o tych, 
którzy oddali życie w walce o wolną ojczyznę – Polskę.

Dożynkowy festyn

Pamiętają o wrześniu
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 To był wyjątkowy dzień dla strażaków z OSP 
Brwilno. W sobotę, 14 września, jednostce uroczyście 
wręczono sztandar. W tym roku brwileńscy strażacy 
świętują 85. rocznicę powołania jednostki do życia. 
 Uroczystość odbyła się na terenie leśniczówki w Brwilnie. 
Rozpoczęła ją polowa Msza Święta, którą koncelebrowali 
proboszcz ks.  kan. Henryk Lipka, ks. prof. Henryk Seweryniak, 
diecezjalny duszpasterz strażaków ks. kan. Andrzej Zakrzewski 
i ks. dr Michał Zadworny. W swojej homilii ks. Henryk Lipka 
sporo miejsca poświęcił ojcu Michałowi Judge, kapelanowi 
nowojorskich strażaków, który zginął 11 września 2001 r., 
podczas ataku na World Trade Center. - Jesteście szczególną 
grupą, która charakteryzuje się hartem ducha, stanowczością, 
poświęceniem dla innych.  Pamiętam jak kilka lat temu przez 
naszą miejscowość, przez brwileński cmentarz przeszła 
trąba powietrzna. Gdy zobaczyłem skale zniszczeń byłem 
przerażony. Zastanawiałem się kiedy to wszystko uprzątniemy. 
Następnego dnia pojawili się strażacy i w kilka godzin wszystko 
było posprzątane. Jesteście do tańca i do różańca – mówił ks. 
Henryk Lipka.

 Po homilii duchowni poświęcili sztandar. A po nabożeństwie 
rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Brali w niej udział 
m.in. powiatowy szef OSP Hilary Januszczyk, powiatowy 
radny Marek Moderacki, przedstawiciele państwowej straży 
pożarnej, wójt gminy Sławomir Wawrzyński, przewodniczący 
Rady Gminy Jan Wrześniewski, gminni radni. Były poczty 
sztandarowe jednostek OSP z Bronowa-Zalesia, Maszewa, 
Wyszyny, Dziarnowa, Kamionek, Proboszczewic, Starej Białej. 
- Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania 
sztandaru. Mam nadzieję, że pod tym sztandarem będą rosły 
strażackie szeregi. Wszystkim strażakom, a szczególnie tym 
z Brwilna, życzę wszystkiego dobrego, tylu samo powrotów 
z akcji co wyjazdów – mówił wójt Sławomir Wawrzyński, 
przewodniczący komitetu fundacji sztandaru.
 Zanim sztandar został przekazany przedstawiciele wielu 
instytucji i fundatorów wbijali w drzewiec symboliczne, 
pamiątkowe gwoździe. Prezes OSP Brwilno przedstawił rys 
historyczny jednostki.
 Podczas przekazania sztandaru trafił on najpierw z rąk wójta 
Sławomira Wawrzyńskiego i przewodniczącego Rady Gminy 
Jana Wrześniewskiego do druha Hilarego Januszczyka. Ten 
przekazał sztandar prezesowi OSP Brwilno, który następnie 

wręczył go pocztowi sztandarowemu. Strażacy z pocztu 
przyrzekli, że nie splamią honoru sztandaru. 
 Sztandar został udekorowany złotym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa”. Uroczystość była okazją do wręczenia 
odznaczeń indywidualnych. Złote medale „Za zasługi dla 
pożarnictwa” otrzymali Grzegorz Rosiak, Paweł Dąbrowski  
i Mariusz Downarowicz. Srebrnymi medalami uhonorowano 
Edwarda Gajewskiego, Janusza Stupeckiego, Krzysztofa 
Rosiaka oraz Jana Gołębiewskiego, a brązowymi Marka 
Rosiaka i Jakuba Rosiaka. Natomiast odznaki „Strażak 
wzorowy” otrzymali Łukasz Sobczak, Marcin Dłużniewski, 
Joanna Rosiak, Agnieszka Gałązka, Robert Dąbrowski  
i Tomasz Downarowicz. Była też pamiątkowa nagroda dla 
wieloletniego prezesa, a dziś prezesa honorowego OSP Brwilno 
druha Stanisława Rosiaka.
 Strażacy z Brwilna otrzymali list gratulacyjny od posła 
Piotra Zgorzelskiego, od komendanta PSP w Płocku. Hilary 
Januszczyk odczytał list gratulacyjny podpisany przez starostę 
płockiego Michała Boszko, członka zarządu powiatu Lecha 
Dąbrowskiego i przez siebie. Wójt Sławomir Wawrzyński  
i przewodniczący Jan Wrześniewski przekazali strażakom  
z Brwilna upominek ufundowany przez samorząd. - Wzrusza 

Sztandar na jubileusz
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mnie ta uroczystość. Widać tutaj lokalną społeczność, która 
skupia się wokół starych tradycji. Wzruszają mnie, gdy 
odprawiam rezurekcyjną mszę, stojący w ordynku strażacy – 
mówił ks. prof. Henryk Seweryniak.
 Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie sięga 1928 
roku, kiedy to grupa mieszkańców, postanowiła powołać 
do życia Straż Ogniową. W 1930 roku, rozpoczęto budowę 
remizy, która w swojej formie, funkcjonowała przez dziewięć 
lat. Pierwszym prezesem został Jan Cichocki. W latach 1933 
– 42, funkcję tę piastował Klemens Kaczorowski - społecznik, 
poseł na sejm, zamordowany bestialsko przez hitlerowców,  
w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W czasie II wojny 
światowej, Niemcy urządzili w remizie kuźnię. Natomiast po 
zakończeniu działań zbrojnych, straż wznowiła działalność 
i otrzymała niezbędny sprzęt gaśniczy, w tym na owe czasy, 
szczyt techniki, motopompę.
 W międzyczasie OSP zaczęła funkcjonować, nie tylko jako 
jednostka gaśnicza, ale również, jako ośrodek kulturalno - 
oświatowy. W tym celu został powołany Amatorski Zespół 
Artystyczny, przy OSP Brwilno, którym kierował Marian 
Statkiewicz, późniejszy prezes jednostki. W remizie odbywały 
się cyklicznie przedstawienia, imprezy kulturalne oraz 
religijne.

 Z czasem, wybudowana przed wojną remiza, popadła  
w ruinę. Ówczesne władze, nie chciały inwestować w obiekt, 
stojący na nieuregulowanym prawnie gruncie. W 1986 roku 
budynek został rozebrany. Od tej pory, losy straży, są blisko 

dwudziestoletnią tułaczką. Sprzęt przechowywany był,  
w prywatnych domach oraz w otrzymanych do użytkowania 
pomieszczeniach, w szkole w Brwilnie.

 W 2005 roku, dzięki ofiarności Urzędu Gminy Stara Biała, 
straż otrzymała trzy kontenery biurowe, które służą do dnia 
dzisiejszego. W roku 2010, na wspomnianych kontenerach 
zamontowano nowy, dwuspadowy dach. Natomiast  
w 2012 roku, do remizy została doprowadzona bieżąca woda, 
podłączono sanitariaty oraz wykonano odpływ kanalizacji.  
W 2013 r. Urząd Gminy zakupił garaż dla samochodu i sprzętu.

 W 2011 r. OSP Brwilno otrzymało samochód żuk od OSP 
Wyszyna. Podjęło również współpracę ze stowarzyszeniem 
„Tradytor”, z którym wspólnie realizuje projekt związany  
z miejscami pamięci narodowej w brwileńskim lesie.
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Wbrew pozorom Gminna Orkiestra Dęta dość pracowicie 
spędziła wakacje. Były występy i blisko dwutygodniowy 
obóz. 

Jeszcze w czerwcu orkiestra pojechała do Trzebnicy na 
Paradę Orkiestr Dętych i Humoru. To impreza, która ma 
formę przeglądu, ale nie jest konkursem. W Trzebnicy cztery 
orkiestry dęte wyruszają z różnych stron miasta, by spotkać się 
na rynku. Tam wspólnie wykonują hejnał Trzebnicy i jeden  
z marszów. A później każda daje koncert. 

Nasza orkiestra uświetniła swoją obecnością także lipcowe 
Dni Bodzanowa. A od 29 lipca do 9 sierpnia ponad 30 osób 
pojechało do Szczyrku na obóz. - Był to obóz pracy, ale nie 
zapominaliśmy też o wypoczynku – mówi Grzegorz Dębski, 
kapelmistrz naszej orkiestry.

Potworny upał sprawił, że uczestnicy obozu nie mieli zbyt 
wielu wypraw górskich. Wybrali się jedynie na Skrzyczne. Ale 

i tak atrakcji im nie brakowało. Przede wszystkim dwa razy 
dziennie odbywały się zajęcia, przede wszystkim w grupach. 
Starczyło jednak czasu na obejrzenie koncertów podczas 
Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy pluskanie się w basenie. 
Wieczory przeznaczone były na różnego rodzaju zabawy  
i gry integracyjne, np. naukę tańca belgijskiego. Podczas obozu 
odbył się również chrzest nowych członków orkiestry. Wszyscy 
mieli też okazję spróbować na czym polega sesja nagraniowa, 
bo jeden z instruktorów zabrał ze sobą sprzęt do nagrywania.

Po obozowych atrakcjach orkiestra wystąpiła w sierpniu 
na gminnych dożynkach. Natomiast na początku września 
zaprezentowała swoje umiejętności podczas dożynek powiatu 
płockiego w Małej Wsi. Koniec września to udział orkiestry 
w powiatowym przeglądzie orkiestr dętych, który odbył się  
w Gąbinie.

Orkiestra nie próżnowała

Kolejne drogi z asfaltem
Ubywa w naszej gminie dróg gruntowych. Do końca 

listopada kolejne dwie drogi zyskają asfalt. 
Chodzi o gminne drogi relacji Wyszyna-Ludwikowo-

Ulaszewo-Kobierniki i fragment drogi Maszewo Duże-
Brwilno. W sumie asfalt zostanie położony na ponad  
6,8 km dróg. Oprócz tego powstanie blisko 550 metrów ścieżki 
rowerowej, 586 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową  
i przebudowana zostanie sieci teletechniczna.

Inwestycje są dofinansowane z budżetu państwa w ramach 
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – 
etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, czyli tzw. 
„schetynówek”. Całość inwestycji pochłonie nieco ponad 
7 mln zł. Dofinansowanie w ramach programu to 3 mln zł. 
Oprócz tego dorzucił się też powiat płocki z kwotą 10 tys. zł. 
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada.
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Powitali rok szkolny
Z początkiem września 1155 przedszkolaków i uczniów  

z naszej gminy, ruszyło zdobywać wiedzę i nowe 
umiejętności w roku szkolnym 2013/2014.

Najwięcej uczniów, bo aż 468, pierwszy dzwonek usłyszało 
w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach. Wśród nich 
jest 70 uczniów oddziału przedszkolnego, 227 z 12 klas szkoły 
podstawowej i 171 z ośmiu klas gimnazjum. W czasie wakacji 
zostały wymienione komputery w pracowni komputerowej 
gimnazjum, pracownię chemiczno-fizyczną wyposażono  
w dygestorium i stół demonstracyjny.

Od października ruszył projekt „Lepszy start w edukacyjną 
przyszłość”, który będzie realizowany do końca roku szkolnego 
w klasach I-III szkoły podstawowej. W ramach projektu 
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do wykorzystania 
na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego 
i matematyki, zajęciach logopedycznych, zajęciach dla dzieci 
uzdolnionych matematycznie, muzycznie, językowo oraz na 
gimnastyce korekcyjnej za kwotę 44 900zł.

Swój projekt będą mieli też uczniowie kl. IV-VI.  
W ramach tego projektu, od listopada 2013 r., będą prowadzone 
zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, języka angielskiego, 
informatyki, przyrody, matematyki, zajęcia uwzględniające 
rozwój ekspresji kulturalnej (teatr, taniec, muzyka), zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, zajęcia 
logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, doradztwo 
edukacyjno-zawodowe oraz zostaną zakupione pomoce 
dydaktyczne do tych zajęć.

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym pierwszy dzwonek 
zabrzmiał dla 395 uczniów – 43 w zerówce, 218 w podstawówce 
i 134 w gimnazjum. Podczas wakacyjnej przerwy zakupiono 
komputery oraz stoliki komputerowe, stoły uczniowskie, 

biurko nauczyciela, krzesła, tablicę do pracowni komputerowej. 
Przeprowadzono remonty bieżące – malowanie sal lekcyjnych, 
konserwacje podłóg. W tym roku szkolnym w ZS planowane 
są m.in. dzień patrona szkoły, jasełka, udział w kolejnym finale 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

To będzie ważny rok szkolny dla 97 uczniów, 68 przedszko- 
laków i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszko-
lnego w Wyszynie. Rozpocznie się bowiem procedura  
wyboru patrona szkoły i przedszkola. W trakcie wakacji  
przeprowadzono prace konserwacyjno–porządkowe, 
zorganizowano i wyposażono świetlicę (poranna  
i popołudniowa), jadalnię (połowa uczniów szkoły korzysta  
z obiadów). Wśród szkolnych imprez w listopadzie odbędzie 
się II edycja wieczoru Cafe Poezja - jesienne spotkanie z poezją 
pod hasłem „Mimozami jesień się zaczyna…”.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
rok szkolny rozpoczęło 127 uczniów. W czasie wakacji 
wymieniono wykładzinę podłogową na korytarzu szkolnym, 
wyposażono pracownię komputerową w 10 nowych zestawów 
komputerowych, zakupiono nowe stoliki uczniowskie dla 
oddziału przedszkolnego oraz urządzono  salę dla drugiej 
grupy dzieci z „zerówki”.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do 
projektu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”. 
Kwota dofinansowania do wyposażenia szkoły  w pomoce 
dydaktyczne wynosi 30.000 zł. W kalendarzu uroczystości 
szkolnych, tradycyjnie planowane są wydarzenia związane 
z życiem szkoły. Jedną ze szczególnych, oczekiwanych  
i  planowanych uroczystości  jest dzień kanonizacji papieża 
Jana Pawła II, patrona szkoły.
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Historia pisana krzyżem
,,Na rozstaju dróg gdzie przydrożny Chrystus stał, 

zapytałeś dokąd iść, frasobliwą minę miał…”. Słowa piosenki 
zespołu VOX świetnie wpisują się w nasz codzienny, polski 
krajobraz. 

Krzyże i kapliczki, mniej lub bardziej okazałe, często surowe, 
naiwnie piękne, stawiane jako wotum dziękczynne lub pamiątka 
radosnych, a czasem smutnych wydarzeń. W większości 
budowane przy dogach jako drogowskazy dla zbłąkanych 
wędrowców lub dla otuchy, bo przecież wedle starych wierzeń, na 

uboczu spotykają się złe moce. Dla całych społeczności bywały 
miejscem wspólnych spotkań i obrzędów. Kapliczki to również 
miejsce pożegnań w ostatniej drodze zmarłych mieszkańców. 

Jednym z takich mistycznych miejsc, o które dba lokalna 
społeczność jest stary krzyż i kapliczka na skraju wsi Mańkowo 
i Wyszyna, przy dzisiejszej ulicy Brwileńskiej. Historia krzyża 
ściśle wpisała się w życie kilku okolicznych rodzin. Z dziada 
pradziada, przekazuje swoją tradycję kolejnym pokoleniom. 

Moja historia zaczyna się w 1899 roku, kiedy to łódką, 
przez Wisłę, przybyła w to miejsce rodzina Żółtowskich.  
W podzięce za szczęśliwą podróż oraz w intencji nowo 
założonego domostwa, rodzina odnowiła stary, zmurszały krzyż, 
który zapewne w tym miejscu stał wiele lat wcześniej. Przez 
ponad sto lat miejsce to odnawiane było wielokrotnie przez 
okolicznych mieszkańców. Na szczególne uznanie zasługują 
rodziny Nadwadowskich, Krajentów i Sztupeckich. Ostatni, 
duży remont, przeprowadziła rodzina Nadwadowskich w latach 
70. XX wieku. Krzyż ,,przeżył” w niezmienionej formie blisko 
pół wieku. Na skutek czynników atmosferycznych jego stan 
corocznie ulegał niszczeniu. Aby podtrzymać lokalną tradycję 
dwie rodziny: Sztupeckich i Idzikowskich rozpoczęły koleją 
batalię o leśny krzyż. Po gruntownym odnowieniu, wymianie 
poprzecznej belki, praktycznie nowy krucyfiks stanął ponownie 
na swoim miejscu, spoglądając na wędrowców z rozstaju dróg. 

Do napisania tych kilku słów, skłoniła mnie rozmowa  
z seniorką rodu Sztupeckich panią Ireną, która nadzorowała 
cały remont oraz montaż krzyża. Niczym strażniczka lokalnych 
dziejów, mająca na sercu kultywowanie wielopokoleniowej 
tradycji, opowiedziała mi całą historię, z nadzieją, że opiekę nad 
tym miejscem przejmą kolejne pokolenia. 

Szanowni Państwo, jeśli posiadacie informacje, zdjęcia, 
ciekawe historie, związane z naszą gminą, bardzo prosimy  
o kontakt z naszą redakcją lub przesłanie mailowo ich na adres 
m.uminski@interia.eu Razem ratujmy od zapomnienia naszą 
wspólną historię.

Michał Umiński

Konkurs fotograficzny
Uczestnicy konkursu mogą nie tylko wygrać cenne 

nagrody ale także uczestniczyć w wystawie oraz opublikować 
swoje zdjęcia w profesjonalnie wydanym albumie. 

W naszym kwartalniku wiele już razy ukazywały się historie 
najciekawszych kapliczek czy krzyży rozmieszczonych na terenie 
naszej gminy. A w poprzednim numerze ukazała się bardzo 
krótka historia drewnianego kościoła w Brwilnie. Widać więc, 
że wiele z tych budowli sakralnych ma swoja, bardzo często, 
szalenie ciekawą historię. Dlatego też aby zachować pamięć  
o tych wszystkich miejscach ogłaszamy konkurs fotograficzny. 
Tematem konkursu jest „Budownictwo sakralne w Gminie 
Stara Biała”. Konkurs obejmuje swoim zakresem wszystkie 
kościoły (zarówno wewnątrz jak i zewnątrz ale także wiejskie 
kapliczki czy krzyże a także cmentarze (i to zarówno te czynne 
jaki te opuszczone). Przy czym zależy nam nie tylko na typowo 
dokumentalnym obfotografowaniu tych wszystkich obiektów, 
ale na artystycznym ujęciu poszczególnych budowli. Dlatego 

tez konkurs będzie trwał do końca czerwca tak by można było 
pokazać piękno polnej kapliczki podczas majowego nabożeństwa 
czy przydrożny krzyż w zimowej aurze. 

Co ważne – projekt ten będzie miał swoje zwieńczenie 
w postaci wystawy fotograficznej oraz wydanego albumu ze 
zdjęciami wszystkich sakralnych budowli z terenu naszej gminy. 
Tak więc autorzy zdjęć nie tylko mają szansą na wygranie 
cennych nagród, ale na udział w wystawie oraz publikację swoich 
prac w profesjonalnym albumie (oczywiście wraz z wyraźnym 
zaznaczeniem imienia i nazwiska autora danego zdjęcia), którego 
wydanie jest planowane na koniec następnego roku. 

Pełen regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa 
wraz odpowiednim oświadczeniem jest dostępny na stronie 
internetowej urzędu gminy (www.starabiala.pl). Tam też 
będziemy na bieżąco publikować najlepsze nadesłane zdjęcia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
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Kolejne „ładne miejsce”
Teren tzw. „szkółek” w Białej zyskało kompletnie nowy 

wygląd  

Zostały zakończone prace związane z zadaniem pn. „Budowa 
zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała”.  

W ramach inwestycji wykonano: rozbudowę istniejącego 
wjazdu, plac manewrowo-parkingowy, ścieżki o nawierzchni 
żwirowej, chodnik z kostki betonowej, boisko o nawierzchni  
z trawy naturalnej. Ponadto wykonano drenaż i oświetlenie terenu  
a także nowe nasadzenia, ławki parkowe i kosze na śmieci.

 Całkowity koszt inwestycji – 819.376,29 zł. Inwestycja 
dofinansowywana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania 411.389,00 zł co 
stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Na zespole rekreacyjno-sportowym powstał również plac 
zabaw dla dzieci, który został wyposażony w huśtawki, urządzenie 
wspinaczkowe, zjeżdżalnię oraz piaskownicę o wartość około 60 
tys. zł.

W tym roku szkolnym w Zespole Szkół w Maszewie Dużym 
rusza I edycja Szkolnej Ligi Matematycznej adresowana do 
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.  

Wszyscy uczniowie, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia 
matematyczne są mile widziani. Liga matematyczna trwa od 
października do maja. Jej celem jest pobudzanie i rozwijanie 
zainteresowań matematycznych wśród uczniów.  Może do niej 
przystąpić każdy uczeń klas IV-VI. Pierwszego dnia każdego 
miesiąca trwania ligi, można pobierać u opiekuna trzy zadania 
do rozwiązania na dany miesiąc wykraczające poza poziom 
podstawowy dla danej klasy. Zadania należy rozwiązywać 
samodzielnie. Jeżeli uczestnik udostępni swoje rozwiązania 
koledze, otrzymuje punkty karne lub zostaje zdyskwalifikowany. 

Rozwiązania dowolnej liczby bieżących zadań uczniowie 
przekazują nauczycielowi matematyki, który jest opiekunem ligi. 
Należy to uczynić najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca. 
Rozwiązania zadań należy przedstawić w formie pisemnej, na 
kartce zawierającej dane ucznia: imię i nazwisko, klasa, data 
oddania pracy.

Trzeciego dnia każdego miesiąca na szkolnej stronie 
internetowej publikowane będą odpowiedzi i wskazówki do 
rozwiązań zadań z poprzedniego miesiąca. Piętnastego dnia 
każdego miesiąca na szkolnej stronie internetowej umieszczane 
będą aktualne wyniki uczestników i ich aktualny ranking ustalony 
na podstawie sumy punktów z poszczególnych miesięcy. 

Opiekunem Szkolnej Ligi Matematycznej jest Anna Szałach.

Po raz trzeci z sołectwa Ulaszewo-Ludwikowo wyruszyła 
rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę.  

Tym razem do sanktuarium w Częstochowie wybrało się 
48 rowerzystów. Wyruszyli 11 sierpnia z sołectwa Ulaszewo-
Ludwikowo. Pokonali na rowerach ok. 270 kilometrów, 
czyli dziennie trzeba było przejechać ponad 50 kilometrów.  
Na trasie nie brakowało trudności. Zdarzały się awarie i upadki. 
Jednak nikt z rowerowych pątników nie zrezygnował i wszyscy 
cało dotarli na miejsce. 15 sierpnia wzięli udział w głównych 
uroczystościach w Częstochowie.

Rowerowa pielgrzymka to spore przedsięwzięcie logistyczne. 
W jej organizację zaangażowanych było sporo osób. Trzeba 
było m.in. załatwić noclegi, transport rowerów z Częstochowy, 
czuwać nad bezpieczeństwem uczestników. Do Częstochowy 
podróżowano w dwóch grupach. 

Organizatorami pielgrzymki byli sołectwo Ulaszewo-
Ludwikowo i parafia św. Mikołaja w Gąbinie.

Matematyczna liga

Rowerowi pielgrzymi



strona 14 Nasza Gmina - nr 3(8)/2013

Pałacyk w Srebrnej 
Na malowniczym wzniesieniu, nad jarem przepięknej  

rzeczki Wierzbica, znajduje się pałac w Srebrnej, który nie 
tylko ze względu na swój urok, ale i historię zasługuje na 
szczególną uwagę.

Pierwsze wzmianki o Srebrnej (wcześniej Srzebrzna, 
Szrzebna) pochodzą z roku 1383, kiedy to w dokumencie 
księcia Siemowita IV znajduje się zapis o tym, iż wspomniane 
dobra nadaje się Paszkowi Radzanowskiemu, herbu Prawda, 
chorążemu warszawskiemu, który otrzymuje staw, młyn 
oraz prawo do polowań na wszelakie zwierze, z wyłączeniem 
polowań na tura. Informacja ta jest niezwykle cenna, ze 
względu na fakt, iż dzięki niej wiemy, że na terenie naszej 
gminy żyły wymarłe już dzikie tury. 

W końcu XV wieku Srebrna należała do Andrzeja 
Niszczyckiego, wojewody płockiego, bliskiego współpracownika 
króla Zygmunta Augusta. Następna wzmianka o majątku  
w Srebrnej pochodzi z XVIII wieku, w której możemy znaleźć 
zapisy potwierdzające własność dóbr przez Machnickich,  
a następnie Mańkowskich. W 1781 roku ówczesny właściciel, 
Sabin Mańkowski, rozproszone dobra złączył w całość. Po 
jego śmierci, włościami zarządzał Michał Mańkowski, aż do 
swojej śmierci w 1831 roku. W 1842 roku w wyniku licytacji, 
wszelkie dobra wraz z dworem weszły posiadanie Romana 
Fuhrmanna. W wyniku kolejnej licytacji, w roku 1852, majątek 
stal się własnością Eugeniusza Piwnickiego, a następnie jego 
syna Stanisława. W 1898 roku, córka Stanisława, Maria, 
wychodzi za mąż za Konstantego Zielińskiego (oboje na 
zdjęciu), który cztery lata później odkupuje folwark Mańkowo  
i Srebrna (1113 mórg). Zarządza nimi do roku 1920. Został 

on podczas wojny polsko-sowieckiej, zdradzony przez jednego 
z folwarcznych robotników, a następnie przez bolszewików 
aresztowany i zamordowany 21 sierpnia 1921 roku w Wieczfni 
pod Mławą. Do 1945 roku dobra wraz z pałacem należą do 
Marii Zielińskiej z Piwnickich. Po II wojnie światowej majątek 
przechodzi na Skarb Państwa. Ówczesna władza przeznacza go 
na przedszkole oraz mieszkania dla pracowników pobliskiego 
PGR-u.

Zawiłe dzieje
Dzieje pałacu są ciekawe ale i zawiłe. Nie wszystkie 

wydarzenia udało się odtworzyć. Wielce prawdopodobne 
jest to, że do końca XVIII wieku w Srebrnej znajdowała 
się zabudowa drewniana. Aktualne budynki powstawały 
etapami w wieku XIX. Zalążkiem całości był parterowy dwór. 
Przypuszczalnie pierwszy projekt przebudowy wykonał znany 
poznańskie architekt Korneli Gabrielski. W latach 70. XIX 
wieku, zostaje wybudowana północna wieża wraz z częścią 
galerii przylegającej do pałacu. Jednak najbardziej znaczące 
przebudowy rozpoczęto w 1902 roku. Połączono dwór z wolno 
stojącą oficyną, poprzez dobudowanie piętrowego łącznika. 
W miejsce kolumn w portyku, wprowadzono pilastry 
oraz wybudowany na tyłach taras. W elewacji zachodniej 
wstawiono kartusze z herbami Świnka- Zielińskich oraz 
Lubicz-Piwnickich. Do majątku w Srebrnej należą również 
dziewiętnastowieczne zabudowania gospodarcze: ceglany 
spichlerz z 1891 roku, gorzelnia oraz magazyn spirytusu. 
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Pałac w Srebrnej był również ośrodkiem kulturalnym. 
Gościli tu tacy znamienici  literaci jak Julian Tuwim oraz 
Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Ciekawostką jest też, że 
pierwszą ekranizację książki Dołegi-Mostowicza o profesorze 
Wilczurze, kręcono właśnie w Srebrnej, wykorzystując piękną 
i naturalną scenerię tutejszego parku. 

Ciekawy park
Na uwagę zasługuje również okalający pałac park 

krajobrazowo-naturalistyczny, który został zaprojektowany 
w pod koniec XIX wieku, przez najwybitniejszych polskich 
planistów z  pracowni Stefana Cielichowskiego. Do dnia 
dzisiejszego na obstalunku materiału roślinnego widnieje 
data 26 marca 1900 roku. Projektanci celowo wykorzystali 
usytuowanie pałacu, który znajduje się na wzniesieniu,  
wytyczając ścieżki parkowe w kierunku niżej położonego 
stawu. 

Przypuszczalnie projekt parkowy tworzono na podstawie 
założeń  jeszcze z początku XIX wieku. Dziś granica pomiędzy 
parkiem a lasem jest już zatarta, a wyznacza ją jedynie 
współczesne ogrodzenie. Wokół pałacu, w lesie, znajdziemy 
wiele ciekawych gatunków drzew parkowych: sosna wejmutka, 
daglezje, dąb czerwony czy choina kanadyjska. Na terenie 
znajdują się również wiekowe dęby, wśród nich najokazalszy 
nad stawem, który jest pomnikiem przyrody. 

Nowy blask
Aktualnie, od 1978 roku, pałac wraz z parkiem, należą 

do PKN ORLEN S.A.  W latach 1978-85, nowy właściciel 
przeprowadził gruntowny remont obiektu oraz prace 
porządkowe - oczyścił staw o powierzchni 1,5 ha oraz 
dolinę rzeki Wierzbicy. Odtworzono również pierwotny 
układ drzewostanu oraz ścieżek. Wykonano również zabiegi 
pielęgnacyjne i lecznicze drzew. Wraz z nowym właścicielem 
majątek Srebrna zyskał nowego blasku. Pałac na nowo zaczęli 
odwiedzać znamienici goście: mężowie stanu, dyplomaci 
oraz prezesi wielkich koncernów. Zespól pałacowo- parkowy 
zaliczany jest do najlepiej utrzymanych tego typu obiektów  
w Polsce. Całość wpisana jest do rejestru zabytków. 

Michał Umiński
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Trudne początki

Motocykle i nie tylko

Jak na razie piłkarskie zespoły z naszej gminy są niestety  
w dolnych partiach tabel swoich lig. Amator Maszewo w IV 
lidze, po 10. kolejkach, zajmuje przedostatnią, 17. pozycję. 
Start Proboszczewice, w lidze okręgowej, po 7. kolejkach, jest 
12. na 14 ekip.

Oba zespoły z naszej gminy są beniaminkami w swoich 
klasach rozgrywkowych. A los beniaminków jest zazwyczaj 
trudny. Amator start w IV lidze rozpoczął od dwóch 
porażek. Pierwsze punkty zarobił w trzeciej kolejce remisują 
1:1 z Błękitnymi Gąbin. W kolejnym meczu w Ostrowi 
Mazowieckiej z Ostrowią zremisował 3:3, chociaż ten mecz 
powinien wygrać. Nasi piłkarze w 56. min prowadzili 3:1. 
Niestety gospodarze kontaktową bramkę strzelili w 83. min,  
a wyrównali w ostatniej minucie spotkania.

Kolejny punkt Amator wywalczył w Przasnyszu remisując 
1:1 z tamtejszym MKS-em. Pozytywne opinie nasi piłkarze 
zebrali po meczu w Warszawie z miejscową Polonia. Co 
prawda przegrali 0:1, ale w końcówce meczu niemiłosiernie 

cisnęli stołeczną drużynę i byli stroną przeważająca. Niestety 
bramki na wagę remisu nie udało się zdobyć.

Za to w 9. kolejce kibice Amatora mieli powody do radości. 
Ekipa z Maszewa pokonała na własnym boisku lidera IV ligi 
Bug Wyszków 3:2. Wydawało się, że Amator pójdzie za ciosem 
w meczu z KS Łomianki. Zwłaszcza, że przed tym spotkaniem 
oba zespoły miały po tyle samo punktów. Był to więc niezwykle 
ważny pojedynek. Amator zaczął go od strzelenia gola. Później 
niestety musiał gonić rywali. I robił to z powodzeniem. W 87. 
min doprowadził do remisu 3:3. Niestety doprowadzenie do 
remisu chyba podziałało na Amatora zbyt demobilizująco, bo 
w 89. min stracił bramkę.

Amator z dorobkiem 6 pkt. i bilansem bramkowym 13:18 
zajmuje w tabeli 17. pozycję.

Start Proboszczewice rozgrywki w lidze okręgowej 
rozpoczął również od dwóch przegranych. Później było 
znacznie lepiej. Był remis 2:2 z Unią Czermno i 0:0  
z Kasztelanem Sierpc. Aż wreszcie w Nowym Duninowie 
Start pokonał tamtejszą Wisłę 4:3. Niestety w kolejnym 
spotkaniu, na własnym boisku poniósł dotkliwa porażkę 0:5  
z Unią Iłów. Siódmą kolejkę zespół z Proboszczewic zakończył  
z punktowym dorobkiem. Start zremisował 1:1 w Łukomiu  
z miejscową Skrwą.

Start ma na koncie również 6 pkt. Bilans bramkowy to 
8-16. W tabeli zajmuje 12. pozycję.

To była gratka dla miłośników motoryzacji. Mogli 
podziwiać zabytkowe motocykle i to jak spisują się podczas 
jazdy. Ale nie tylko motocykle. Za to najmłodsi mieszkańcy 
gminy po kilka razy zgłaszali się do motocyklowych 
przejażdżek.

W sobotę, 20 lipca na parkingu przed Urzędem Gminy  
w Białej pojawiły się zabytkowe motocykle. Wszystko  
w ramach IV Płockiego Rajdu Motocykli Zabytkowych, który 
odbył się w ramach IX rundy eliminacji Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych.

Motocykliści na swoich maszynach pojawiali się stopniowo 
i z każda minutą atmosfera na parkingu stawała się coraz 
gęstsza. Można było podziwiać motory z II wojny światowej. 
Niemieckie NSU, BMW czy legendarne zundappy. Ale nie 
zabrakło też np. polskich junaków. Sporą grupę stanowiły 

motory z koszami, dzisiaj właściwie już nie są produkowane. 
Ale nie tylko motory były atrakcją spotkania przed Urzędem 
Gminy. Pojawiły się dwa wojskowe łaziki volvo, które kiedyś 
były na wyposażeniu armii szwedzkiej. Były o tyle niezwykłe, 
ze wyprodukowano ich niewiele ponad 360. Perełką na 
parkingu był pieczołowicie odrestaurowany chevrolet  z 1923 
r., którego szprychy w kołach były drewniane. Nim niestety nie 
można się było przejechać

Ale pozostałymi maszynami jak najbardziej. Młodsza 
części publiczności korzystała z tego do woli. Przesiadając się  
z motocyklowych koszy do szwedzkich volvo. 

Baza całego rajdu znajdowała się w ośrodku „Cierszewo”.  
A rajd odbył się w trzech klasach wiekowych motocykli 
(sprzed 1945, z okresu 1945-70 oraz młodszych). W sumie do 
rajdu zgłosiło się 70 załóg.
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Powiatowe zawody

Więcej dodatkowych zajęć

Cztery zespoły z naszej gminy wystartowały, 31 sierpnia, 
w VIII powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych 
jednostek OSP. Bardzo dobrze spisała się w zawodach ekipa 
OSP Wyszyna, która w rywalizacji seniorów zajęła szóste 
miejsce, w gronie 16 startujących drużyn.

Zawody odbyły się w Radzanowie. Tego typu zmagania 
organizowane są co dwa lata. Startują w nich najlepsze jednostki 
z poszczególnych gmin i mistrzowie poprzedniej edycji. 
Oprócz strażaków z Wyszyny naszą gminę reprezentowała 
kobieca drużyna z OSP Maszewo i młodzieżowe zespoły z OSP 
Proboszczewice.

Pierwsze do walki stanęły ekipy młodzieżowe. W tej 
kategorii młodzi adepci strażackiej sztuki musieli poradzić 
sobie z biegiem sztafetowym z przeszkodami. Na dystansie 400 

metrów zawodnicy musieli przejść przez drabinę czy przenieść 
węże. Kolejną konkurencję było tzw. rozwinięcie bojowe. 
Podczas niego trzeba było pokonać 75 metrowy tor. Na nim 
czekał do przeskoczenia rów, ściana wysokości 60 centymetrów, 
dwumetrowej długości kładka czy sześciometrowej długości 
tunel. Później drużyna dzieliła się na dwie grupy i z hydronetek 
musiała nalać do zbiorników, przez niewielki otwór, po pięć 
litrów wody. Końcowym zadaniem było ułożenie przez jedną  
z grup strażackiego sprzętu zgodnie z rysunkami, a przez 
drugą wykonanie czterech strażackich węzłów. 

W rywalizacji dziewcząt drużyna z naszej gminy zajęła 
czwarte miejsce, a ekipa chłopców piąte.

Potem do walki ruszyły drużyny seniorów Wystartowało 
siedem ekip pań i 16 panów. Tutaj też była sztafeta. Na 
dystansie 350 metrów strażacy musieli m.in. dopiąć wąż do 
rozdzielacza, przeskoczyć płotek, przebiec po sześciometrowej 
kładce, przeskoczyć rów, pokonać 1,5-metrowej wysokości 
ścianę, która w przypadku zespołów pań zamieniała się  
w płotek. Kolejna konkurencja to ćwiczenia bojowe. W niej 
najpierw trzeba było uruchomić pompę, potem podłączyć 
do niej i wrzucić do zbiornika z wodą wąż ssący, następnie 
rozwinąć kolejny wąż, na końcu którego, do specjalnego 
rozdzielacza były podłączane dwa kolejne węże. I dopiero  
z nich leciała woda. Drużyna dzieliła się na dwie grupy. Jedna 
miała za zadanie wcelować strumieniem wody w niewielkie 
kółko, a druga strącić cztery pachołki.

Wśród pań drużyna OSP Maszewo zakończyła rywalizację 
na piątym miejscu. Panowie z OSP Wyszyna cieszyli się  
z szóstej lokaty. Wśród panów mistrzami powiatu, po raz 
trzeci z rzędu, została ekipa OSP Juryszewo (gm. Radzanowo).

Wprowadzenie nowych zasad odpłatności za 
przedszkola nie zaszkodziło gminnej placówce w Wyszynie. 
Wręcz przeciwnie. W tym roku szkolnym jest więcej zajęć 
dodatkowych dla przedszkolaków niż w roku ubiegłym.

W myśl nowych przepisów gminy musiały zmienić 
stawki opłat za godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 
Każdy przedszkolak ma prawo do pięciu, bezpłatnych godzin 
pobytu w przedszkolu. Za te dzieci, które zostawały dłużej 
rodzice musieli płacić. Stawki w gminach były różnorodne. 
Od 1 września stawki te nie mogą być wyższe niż 1 zł. To 
w niektórych przypadkach spowodowało, że z przedszkoli 
zaczęły znikać zajęcia dodatkowe. Bowiem opłaty ponoszone 
przez rodziców za dodatkowe godziny, były przeznaczane 
właśnie na te zajęcia. W przypadku, gdy stawka została 
zrównana do złotówki, niektórych gmin nie było stać na 
dokładanie do dodatkowych zajęć.

Na szczęście nie dotyczy to naszej gminy. Rada Gminy 
oczywiście podjęła stosowną uchwałę dotyczącą opłat za pobyt 
w przedszkolu w dodatkowych godzinach. Jak zapewnia wójt 
Sławomir Wawrzyński nie spowodowało to perturbacji, jeśli 
chodzi o zajęcia dodatkowe. - Nie zrezygnowaliśmy z żadnych 
zajęć dodatkowych. Po prostu będziemy musieli więcej 
dopłacać do przedszkola – mówi.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, 
Katarzyna Warczachowska, dodaje, że w tym roku szkolnym, 

dodatkowych zajęć jest nawet więcej niż w poprzednim roku. 
Przedszkolaki w Wyszynie mogą korzystać z zajęć z języka 
angielskiego, z gimnastyki dla smyka (trzylatki), judo dla 
najmłodszych (4-5-latki), warsztatów artystycznych, rytmiki 
z elementami tańca, koła europejskiego, religii. Przedszkole 
zapewnia też terapię logopedyczną oraz opiekę pedagoga, 
psychologa oraz pielęgniarki.

Jest też jeszcze jedna nowość. W tym roku szkolnym 
przedszkole poszerza zakres działań służących rozwojowi 
aktywnych form współpracy z rodzicami. Dla potrzeb 
rodziców została powołana „Akademia dobrego rodzica”, czyli 
warsztaty prowadzone przez psychologa, pedagoga, logopedę 
przy współpracy z poradnią psychologiczno–pedagogiczną, 
Ośrodkiem Zdrowia w Białej oraz pielęgniarkę przedszkolną.
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Krzyżówka

Hasło:

POZIOMO:
1. Krajobraz, pejzaż; 5. Nadmierna tkanka tłuszczowa  
u ludzi; 8. Dzierlatka, gatunek skowronka; 9. Sprawiedli-
wa – na wierzch wypływa; 10. Odbiornik przekazujący 
informacje, słuchowiska; 11. Pręt z otworem w środku; 
12. Przedstawiciele społeczeństwa w ratuszu; 13. Mar-
ka popularnego piwa; 14. Dawna jednostka długości;  
15. W serwisie obiadowym; 16. Niebieski chwast  
w zbożu; 18. Japoński sposób samoobrony; 20. Pilśń, filc;  
21. Ogłada towarzyska, dobre maniery; 24. Człowiek  
o wysokiej kulturze; 25 But z zamszu; 26. Robotnik przy-
bijający okucia do wyrobów z drewna.

PIONOWO:
1. Składnik zaprawy murarskiej; 2. Próba, eksperyment; 
3. Bloczek pokwitowań; 4. Rasa psów angielskich (ha-
sło dwuwyrazowe); 5. Łajdak, łotr, nicpoń; 6. Usuwanie 
niepożądanej woni, odwanianie; 7. Szczelne owinięcie 
paczki; 12. Część spłacanej pożyczki; 15. Jeden z najsłyn-
niejszych napastników piłkarskiej reprezentacji Polski;  
17. Przewoźnik taksówki rowerowej; 19. Dozór nad 
dziećmi, osobami niepełnosprawnymi; 20. Harmider, 
wrzawa; 22. Najmniejsza część pierwiastka; 23. Część 
twarzy ludzkiej.

Opracował: 
Andrzej Jakubowski Klub Relaks – Płock

Litery od 1 do 9 z prawego, dolnego rogu utworzą aktualne hasło.

Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane od 1 do 9 z prawego dolnego rogu utworzą hasło) należy  przesłać  pocztą na 
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: 
nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 12.11.2013 r. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(7)/2013: „Karpaty ozdabiają nasz kraj”
Nagrody wylosowali Monika Adamczyk (Biała) oraz Arkadiusz Majchrzak (Kamionki). Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość)  proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do 12.11.2013.

Sprzątali i odkrywali
„Odkrywamy czystą Polskę” - pod takim hasłem, 20 

września, uczniowie z klas 0-VI oraz przedszkolaki wraz  
z opiekunami po raz kolejny wzięli udział w akcji „Sprzątanie 
świata” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie.

W ramach akcji wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki 
pod opieką wychowawców i nauczycieli uczestniczyli  
w zajęciach terenowych. Tegoroczne „Sprzątanie świata” 
połączono z grą fabularną z udziałem przedszkolaków  
i uczniów w poszukiwaniu „Bajkowej krainy”. Uczniowie 
poszerzali wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, odpadowej, 
unikania tworzenia odpadów i ich selektywnej zbiórki - czyli 
„nieśmiecenie”, oraz w jaki sposób dbać o czystość środowiska.

Pierwszym etapem zajęć było sprzątanie wyznaczonego 
terenu, poprzedzone instrukcją dotyczącą bezpieczeństwa. 
Uczniowie z klas 0 - VI zaopatrzeni w rękawiczki i worki 
porządkowali teren przyszkolny oraz pobliski las.

W tym samym czasie przedszkolaki pod kierunkiem 
grupy animatorów odbyły podróż do „Świata bajek”, gdzie 

wzorowo wypełniły wszystkie powierzone zadania i uratowały 
„Baśniową krainę”. Za aktywną pracę i zaangażowanie dzieci 
otrzymały odznaki „Przyjaciela przyrody”.

Przykładem przedszkolaków poszli również uczniowie 
z klas 0 - VI, dla których animatorzy przygotowali zadania 
z zakresu edukacji odpadowej. Dzieci uczyły się w jaki 
sposób prawidłowo postępować z odpadami, np. papierem, 
szkłem, bateriami, elektrośmieciami, metalami, tworzywami 
sztucznymi. Poznały zasady prawidłowego segregowania 
odpadów, czas ich rozkładu, jak również co zrobić z odpadami, 
które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na 
obecność w nich substancji chemicznych. Nauce towarzyszyła 
dobra pogoda, wspaniała zabawa, bardzo dobre humory.

Na wszystkich uczestników zabawy czekała miła 
niespodzianka - ognisko, przygotowane przez Radę Rodziców.






