


Tak jak narodzony w stajence Jezus
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Przed nami kolejny 2014 rok, który dla każdego sa-
morządu będzie trudniejszy niż kończący się rok 2013. 
I to z dwóch powodów. Pierwszy to praktycznie brak 
możliwości uzyskania pieniędzy zarówno z kończącej 
się perspektywy unijnej 2007-2013 jak też i z nowej 
2014-2020. Drugi to fakt, że 2014 to rok wyborczy, kie-
dy oczekiwania i samorządowców, i mieszkańców są za-
wsze większe.

Dochody budżetu gminy na 2014 rok zostały oszaco-
wane na kwotę niewiele przewyższającą 35mln zł. Do pod-
stawowych dochodów gminy należą dochody własne, któ-
re stanowią blisko 24 mln zł., subwencja ogólna, inaczej 
mówiąc pieniądze z budżetu państwa na utrzymanie szkół, 
w wysokości blisko 8,9 mln zł. oraz dotacje w wysokości 
prawie 3 mln zł. Wśród dochodów własnych największy 
udział stanowią podatki i opłaty od osób prawnych, które 
wynoszą prawie 10,5 mln zł, następnie podatki i opłaty od 
osób fi zycznych, które wynoszą prawie 3,6 mln zł. Ponad 
8,2 mln zł. spośród dochodów własnych, stanowi podatek 
dochodowy, który my mieszkańcy płacimy do budżetu 
państwa. Podatek rolny, mimo dużych emocji przy ustala-
niu jego wysokości, stanowi dochód w wysokości jedynie 
700 tys. zł.

Wydatki w budżecie gminy na 2014 rok planowane są 
w wysokości 39,7mln i przeznaczone są na wydatki bie-
żące i majątkowe. Wśród wydatków bieżących największe 
z nich to:
• utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych i gimna-

zjów na terenie gminy w wysokości ponad 14,4 mln zł.
• wydatki na pomoc społeczną w wysokości 4,5 mln zł. 
• dotacja dla miasta Płocka na funkcjonowanie komuni-

kacji miejskiej na terenie gminy w wysokości ponad 1,8 
mln zł.

• bieżące utrzymanie dróg blisko 850 tys. zł.
• dopłata do wody dostarczanej do mieszkańców przez 

spółkę gminną w wysokości 700 tys. zł.
• dopłata do odbieranych ścieków komunalnych od miesz-

kańców przez spółkę gminną w wysokości 320 tys. zł.
• oświetlenie dróg i ulic w wysokości 680 tys. zł.
• utrzymanie administracji samorządowej to kwota blisko 

4mln zł
• utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz 

Gminnej Biblioteki Publicznej to kwota 1,5 mln zł.
Wydatki inwestycyjne planowane są w kwocie blisko 

8mln zł. Dwie inwestycje są już kontynuowane a mianowi-
cie rozbudowa budynku szkoły w Maszewie Dużym, któ-
rej koszt wynosi 800tys. zł. W 2014 r. wydatki na ten cel 
planujemy w wysokości 550 tys. zł. Drugą inwestycją  już 
realizowaną jest budowa budynku przedszkola i bibliote-
ki w Nowych Proboszczewicach, której koszt realizacji to 
kwota blisko 3,5 mln zł. a planowane wydatki w 2014 roku 
to kwota 3 mln zł.

Ponadto planowane są inwestycje:
• budowa ulicy w Brwilnie na którą planujemy wydatki 

w kwocie 1mln zł.
• budowa ulic: Pięknej, Miłej, Wesołej, Malinowej w Ma-

szewie Dużym, planowane wydatki to kwota 700 tys. zł.
• budowa ulic Różanej, Słowackiego i Wspólnej w Ma-

szewie Dużym i Mańkowie, planowane wydatki w wys. 
500 tys. zł.

• zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Masze-
wie Dużym i budowa parkingu w centrum miejscowo-
ści, planowane wydatki to 650 tys. zł.

• budowa drogi w Maszewie (na wygon) planowane wy-
datki 600 tys. zł. 

Wspólnie z powiatem planujemy w 2014 roku prze-
budować skrzyżowanie drogi powiatowej relacji Płock – 
Draganie - Proboszczewice  z drogą do PWSZ w Nowym 
Trzepowie wraz z budową dwóch zatok autobusowych 
i chodnikami oraz odnowić nawierzchnię na drodze powia-
towej ze Starej Białej do Kamionek wraz z budową chodni-
ków w centrum miejscowości. Na te  inwestycje planujemy 
wydatki w kwocie 920 tys. zł.            .

Ponadto w budżecie na 2014 rok planujemy szereg 
mniejszych przedsięwzięć a mianowicie: 
• budowę chodników od domu zakonnego Sióstr Matki 

Bożej Miłosierdzia w Białej do centrum Białej,
• remont mostu na Wierzbicy w Wyszynie,
• przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 562 

z drogą wewnętrzną w kierunku oczyszczalni w Masze-
wie,

• budowę części ulicy Szacherskiego w Nowych Probosz-
czewicach,

• budowę części drogi w Starej Białej,
• budowę placu zabaw na terenie obiektów sportowych 

w Nowych Proboszczewicach,
• opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej 

w Brwilnie.
Na te zadania przeznaczono w budżecie pieniądze w 

wysokości 850 tys. zł.
Przedstawiony bardzo ogólnie budżet gminy na 2014 

rok zawiera tylko te najważniejsze dochody i wydatki. 
Z praktyki wynika, że w ciągu roku budżetowego będą 
dokonywane korekty zarówno po stronie dochodów jak i 
wydatków i z pewnością pojawią się jeszcze nowe zadania, 
które będziemy realizować.

  
Sławomir Wawrzyński

szewie Dużym, planowane wydatki to kwota 700 tys. zł.
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Informator Gminy Stara Biała

Rada Gminy uchwaliła

Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj. ma-
zowieckie, 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 intere-
santów: 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 urzę-
dowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wto-
rek 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 Ka-
zimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia: poniedzia-
łek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18. Ośrodek w  No-
wych 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
Profi laktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie. Urząd Gminy Stara Biała  pok. Nr 16 czwartek 15-18. 
Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi ponie-
działek 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

Parafi e
Parafi a św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02, 
niedzielne msze św. godz. 8, 10, 12, 16.
Parafi a św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24 261-
22-27, niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30, 16.
Parafi a św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod we-
zwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-
33-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9, 17.15. Ko-
ściół fi lialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w 
Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8, 11, 16.

Podczas XXIV sesji, która odbyła się 30 października 
2013 r., Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie użyczenie zabudowanej nieruchomości grunto-

wej stanowiącej gminny zasób nieruchomości.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności zwią-

zanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu poło-
żonego w m. Stare Proboszczewice.

• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pienięż-
nego do spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” spół-
ka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem 
na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych 
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na rok 2014. 

• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2014. 

• zmieniającą uchwałę budżetową gminy Stara Biała na 
2013 rok.

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stara Biała na lata 2013-2020.

Podczas XXV sesji, która odbyła się 29 listopada 2013 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Stara Biała. 
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności zwią-

zanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała 
gruntu położonego w m. Maszewo Duże.

• w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Masze-
wo Duże.

• w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Stara 
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowa-
ną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 
na obszarze gminy Stara Biała.

Informator Gminy Stara Biała

Rada Gminy uchwaliła
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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 zakwalifi kowania ich do druku zastrzega sobie prawo do-
konywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń 

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Najwyższe do� nansowanie
W naszej gminie, w czwartek, 5 grudnia, uroczyście 

otwierano gminną drogę, która uzyskała dofi nansowanie 
z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych”, czyli tzw. schetynówek. 
I było to najwyższe dofi nansowanie w tym roku na całym 
Mazowszu.

Właściwie to zmodernizowano dwie drogi gminne. To 
część drogi Brwilno - Maszewo Duże i droga relacji Wyszyna 
- Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki. Całość inwestycji po-
chłonęła ponad 7 mln zł. Dofi nansowanie w ramach programu 
wyniosło 3 mln zł. Oprócz tego dorzucił się też powiat płocki 
z kwotą 10 tys. zł. W ramach prac ponad 6,8 km dróg zyskało 
asfalt. Oprócz tego powstało ponad pół kilometra chodnika 
i ścieżki rowerowej oraz kanalizacja deszczowa. To ważna 
inwestycja, bo zmodernizowane gminne drogi łączą aż trzy 
drogi wojewódzkie. Prace przy niej trwały pół roku.

Nowym asfaltem można już przejechać od pewnego cza-
su, ale teraz nastąpiło ofi cjalne otwarcie drogi. Na uroczysto-
ści pojawili się m.in. wojewoda mazowiecki Jacek Kozłow-
ski, starosta płocki Michał Boszko, powiatowi i gminni radni, 
przedstawiciele wykonawcy inwestycji. – Ta droga w pierw-
szym etapie nie została zakwalifi kowana. Z niepokojem cze-
kaliśmy na wyniki przetargów w gminach, które dostały dofi -
nansowanie. Na szczęście przetargi wypadły dobrze i zostały 
środki. Dzięki temu my mogliśmy otrzymać dofi nansowanie 
– mówił wójt Starej Białej, Sławomir Wawrzyński. Wójt dzię-
kował wojewodzie i jego urzędnikom za wsparcie i profesjo-
nalną pomoc na wszystkich etapach inwestycji. Dziękował 

też fi rmie z Lipna, która budowała drogę i wspominał, że na-
wet w letnie upały pracownicy nie schodzili z placu budowy.

Wojewoda Jacek Kozłowski wyraził zadowolenie, że 
może uczestniczyć w otwarciu drogi i gratulował gminie in-
westycji. Zaznaczył też, że Stara Biała to jedna z nielicznych 
gmin na Mazowszu, która po raz drugi sięgnęła po środki 
z tzw. schetynówek. Starosta Michał Boszko podkreślił, że 
ważne w tego typu inwestycjach jest partnerstwo. - Ta uroczy-
stość to dowód na to, że potrafi my się połączyć przy wspól-
nych zadaniach. Dziękuję radnym, że zdecydowali się na 
przeznaczenie niemałych pieniędzy na tę inwestycję. Słowa 
uznania należą się wójtowi, który wykazał się odwagą i de-
terminacją w kwestiach związanych z tą inwestycją – mówił z 
kolei przewodniczący Rady Gminy, Jan Wrześniewski. Stani-
sław Wiśniewski, gminny radny i sołtys Wyszyny, zabrał głos 
w imieniu mieszkańców. - Każdy lubi dostawać prezenty, a 
zwłaszcza jeśli są one trafi one. Ta droga to prezent, który jest 
jak najbardziej trafi ony. Dziękuje wszystkim, którzy przyczy-
nili się do jej powstania – mówił. Członek zarządu powiatu 
płockiego Lech Dąbrowski przekazał na ręce wójta list gratu-
lacyjny od marszałka Adama Struzika. 

Po ofi cjalnych wystąpieniach przecięto tradycyjną wstę-
gę, a ks. kanonik Henryk Lipka, proboszcz parafi i w Brwilnie, 
poświęcił drogę. Później kawalkada samochodów z zaproszo-
nymi gośćmi przejechała zmodernizowaną trasą.
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Mojej Ojczyźnie

Szkolne obchody święta niepodległości

We wtorek, 12 listopada, w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Starej Białej, odbyły się uroczystości związane 
z 95. rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Hala sportowa w SP w Starej Białej to tradycyjne miejsce 
uroczystości związanych z Narodowym Świętem Niepodle-
głości. Tradycyjnie też wypełniła się publicznością niemal po 
brzegi. Dyrektor szkoły Bożena Zaręba zaprosiła widzów na 
wieczornicę przygotowaną przez uczniów i nauczycieli, której 
przyświecało hasło „Mojej Ojczyźnie”. Wśród gości uroczy-
stości byli wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady 
Gminy Jan Wrześniewski, proboszczowie parafi i z terenu gminy, 
radni, dyrektorzy szkół.

Wszystko zaczęło się od wprowadzenia pocztów sztanda-
rowych szkół i jednostek OSP. Później był hymn w wykonaniu 
Gminnej Orkiestry Dętej. A potem swoje artystyczne umiejętności 
zaprezentowali uczniowie z SP w Starej Białej. Były wiersze i pio-
senki nawiązujące do 1918 r., ale też mówiące o pięknie naszego 
kraju, umiłowaniu Ojczyzny. Było poważnie i refl eksyjnie, ale też 
radośnie i wzruszająco, zwłaszcza gdy miłość do Ojczyzny deklaro-
wali najmłodsi wychowankowie szkoły. Występ nagrodzony został 
burzą braw.

- Tradycyjnie już spotykamy się w murach szkoły w Starej Białej, 
aby uczcić święto niepodległości. Po 123 latach, w 1918 r., Polska 

odzyskała niepodległość. Myślę, że czasami nie zdajemy sobie spra-
wy z wagi tego wydarzenia. Przecież 123 lata to kilka pokoleń, jak 
więc musiała być silna idea polskości wśród naszych pradziadów. 
Jan Paweł II powiedział, że wolność nie była nam dana. Myśmy 
ją sobie wywalczyli. Naszym przodkom w ciągu 20 lat udało się z 
ziem trzech zaborów, stworzyć wspólny, silny organizm państwowy. 
Uważam, że powinniśmy być dumni z tego, że mimo przeciwności 
losu, nadal trwamy. Wierzę, że możemy liczyć na młode pokolenie, a 
uczniom, którzy zawsze dostarczają nam wielu wzruszeń należą się 
słowa uznania - mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Zaprosił też do 
prezentacji sztandary szkół z Maszewa Dużego i jednostki OSP z 
Brwilna. Dla nich był to debiut w tego typu uroczystości.

Przewodniczący Rady Gminy, Jan Wrześniewski, stwierdził, 
że jest przekonany, iż młode pokolenie będzie się kierowało słowa-
mi ze sztandarów „Bóg, Honor, Ojczyzna”. - Jestem przekonany, 
że wiemy co to jest patriotyzm. Wierzę, ze młodzi ludzie będą pie-
lęgnować niepodległości. O niepodległość trzeba dbać, bo nie  jest 
dana raz na zawsze - stwierdził Jan Wrześniewski.

Uroczystości zakończył koncert Gminnej Orkiestry Dętej, któ-
ra już wcześniej zebrała brawa, gdy wójt poinformował o jej zwy-
cięstwie na powiatowym przeglądzie orkiestr dętych w Gąbinie.

fotoreportaż s. 10-11

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległo-
ści odbyły się w Szkole Podstawowej w Starej Białej. Ale 
w każdej ze szkół w naszej gminie świętowano 95. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Maszewie Dużym część artystyczną związaną z rocznicą 
odzyskania niepodległości przygotowali gimnazjaliści wspo-
magani przez nauczycieli Beatę Gołębiewską i Joannę Trzciń-
ską oraz Marzenę Bonkowską, Marka Zachaja i Artura Szy-
mańskiego.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych obu szkół i uroczystym odśpiewaniem Ma-
zurka Dąbrowskiego. Następnie wykonawcy wprowadzili pu-
bliczność w atmosferę wydarzeń poprzedzających 11 listopa-
da 1918 r. W skrócie przedstawiono sytuację polityczną, jaka 
miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległo-
ści. W pięknej scenerii zaprezentowano  wiersze przeplatane 
pieśniami patriotycznymi.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach w przed-
stawieniu słowno-muzycznym brała udział grupa uczniów ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum oraz chór szkolny. Scena-
riusz przedstawienia, przygotowany przez nauczyciela historii 
Krzysztofa Świetlika, zakładał ukazanie w sposób plastyczny 
i dynamiczny najważniejszych wydarzeń z historii Polski od 
rozbiorów do odzyskania niepodległości. Poszczególne sceny 
uzupełniane były patriotycznymi pieśniami wykonywanymi 
przez szkolny chór pod kierunkiem Elizy Niedbały. 

Przedstawienie, które zaprezentowano w szkole można 
też było obejrzeć również w kościele parafi alnym św. Floriana 
w Proboszczewicach.

„Święta miłości kochanej Ojczyzny” - te słowa Ignacego 
Krasickiego stanowiły myśl przewodnią uroczystości w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie. Kiedy w sali 
zasiedli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz starsze grupy 
przedszkolaków przy dźwiękach poloneza As-dur Fryderyka 
Chopina do sali wkroczyli uczniowie klas IV – VI, wykonaw-
cy montażu słowno-muzycznego.

Na wstępie akademii odśpiewano polski hymn, a potem 
płynęły strofy wierszy Jana Kochanowskiego, Cypriana Kami-
la Norwida, Aleksandra Fredry, Jana Kasprowicza oraz innych 
wybitnych polskich poetów. Przeplatane były one pieśniami 
patriotycznymi i żołnierskimi, które powstały na przestrzeni 
wieków naszej historii. Widownia, szczególnie ta najmłodsza, 
żywo reagowała na skoczne melodie pieśni „Przybyli ułani 
pod okienko” czy „Maszerują strzelcy”. Na zakończenie aka-
demii wspólnie odśpiewano „Rotę” Marii Konopnickiej.
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Triumf orkiestry

Z kulturą do szkoły

Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej wygrała w so-
botę, 29 września, powiatowy przegląd orkiestr dętych, 
który odbył się w Gąbinie. W przeglądzie wzięło udział 
siedem orkiestr. 

Do Gąbina przy-
jechali reprezentanci 
Bielska, Łącka, Słupna, 
Słubic, Staroźreb i Starej 
Białej. Gąbin reprezento-
wała orkiestra jednostki 
OSP, najstarsza w całym 
gronie, która powstała w 
1904 r. Zanim przegląd 
rozpoczął się na dobre 
wszystkie zespoły prze-
maszerowały gąbińską 
starówką i zaprezento-
wały się publiczności 
i gościom. Orkiestry 
wspólnie zagrały „Bar-
kę” i „Czarną Madonnę”. 

A potem rozpoczęły się konkursowe zmagania. Nasza orkie-
stra zagrała marsz „Białe róże”, mieszankę melodii fi lmowych 
i temat z fi lmu o Flinstonach. Występ naszej orkiestry znalazł 
uznanie u jurorów. Podczas ogłaszania wyników i informacji 
o pierwszym miejscu, członkowie orkiestry nie potrafi li ukryć 
radości. Były głośne brawa, okrzyki, podskoki.

Na scenie kapelmistrz Grzegorz Dębski odebrał puchar 
za zwycięstwo i z dumą go prezentował. - To pierwszy taki 
sukces orkiestry. To ukoronowanie ciężkiej pracy. Słowa 
uznania należą się wszystkim członkom orkiestry. Mam na-
dzieje, że ten sukces będzie dodatkowym „kopniakiem” do 
pracy i przyciągnie kolejne osoby do orkiestry – mówił Grze-
gorz Dębski.

Radości z sukcesu nie krył wójt Sławomir Wawrzyński, 
który był obecny na gąbińskim przeglądzie. - Jestem bardzo 
zadowolony. To piękne rozpoczęcie jubileuszu 10-lecia na-
szej orkiestry. To zwycięstwo to duża zasługa kapelmistrza 
i wszystkich muzyków - stwierdził wójt.

Kultura to słowo, które pojawia się w szkole niesłychanie 
często. Mówimy o kulturze osobistej, kulturze słowa, nawet 
o kulturze spożywania posiłków. Poloniści, historycy, a tak-
że nauczyciele innych przedmiotów na pewno wiele miejsca 
poświęcają omawianiu dorobku kultury europejskiej, czy 
chociażby na wskazywanie kulturotwórczej roli starożytnej 
Grecji. 

Czym innym jest jednak mówienie i nauczanie o kulturze, 
a czym innym uczestniczenie w niej czy tym bardziej jej współ-
tworzenie. W Zespole Szkół w Maszewie Dużym postanowili-
śmy dołożyć wszelkich starań aby uczniom dawać jak najwięcej 
okazji do obcowania z żywą kulturą. 

Nieocenioną pomocą okazał się Internetowy Teatr dla Szkół. 
Przedsięwzięcie polega na bezpośredniej transmisji spektakli, 
odbywających się w polskich teatrach, za pośrednictwem łączy 
internetowych. Dotychczas uczniowie obejrzeli cztery przedsta-
wienia. Trzy z nich „Królowa śniegu”, „Mikrokosmos” i „Cali-
neczka” były skierowane do najmłodszych członków szkolnej 
społeczności, zaś ostatnio transmitowaną z kieleckiego Teatru 
im. Stefana Żeromskiego „Antygonę” obejrzeli gimnazjaliści. 

Każdy spektakl ogląda blisko setka młodych widzów. Naj-
większe wrażenie robi to, że chociaż widowisko ogląda się na 
ekranie, to jednak wszystko odbywa się na żywo. Teatr cieszy się 
dużym powodzeniem, a w październiku naszą szkołę odwiedziła 
nawet ekipa telewizyjna, by na miejscu ocenić z jakim zainte-
resowaniem spotyka się proponowany przez nich program. Re-
lację z tej wizyty można było obejrzeć w wieczornym wydaniu 

Kuriera Mazowieckiego w TVP Warszawa. 
Inna propozycją jest odbywający się od czterech lat, raz 

w miesiącu „Wieczór fi lmowy”. W tym przypadku nie jest to 
część jakiegoś większego przedsięwzięcia, ale własna inicjatywa 
nauczycieli z Maszewa Dużego. 

Dostęp do X muzy nigdy nie był tak łatwy jak dziś, nie trze-
ba wychodzić z domu by mieć w zasięgu ręki pokaźne zbiory 
światowej i polskiej kinematografi i. Jak jednak wybrać to, co 
nie tylko budzi pusty śmiech i jest tanią rozrywką? Jak sięgnąć 
po dzieła, które niosą wartościowy przekaz, zmuszają do myśle-
nia o rzeczach, o których na co dzień nie myśli się zbyt często? 
Każde fi lmowe spotkanie ma jakąś myśl przewodnią. W tym 
roku odbył się m.in. „Wieczór kina polskiego” podczas którego 
uczniowie obejrzeli wzruszający dramat „Wszystko będzie do-
brze” oraz obsypaną nagrodami „Obławę”. Kolejny wieczór był 
spotkaniem z „Filmową antyutopią”, uczniowie zobaczyli fi lmy 
„Wyścig z czasem” oraz „Gattaca – szok przyszłości”. 

Ostatnio pod hasłem „Głębokie przesłanie prosto z Holly-
wood” szkolni kinomani obejrzeli kultowy już dzisiaj fi lm Ro-
berta Zemeckisa „Forest Gump”. Trzeba zaznaczyć, że bilety, 
czyli rozdawane przez nauczycieli zgody podpisywane później 
przez rodziców, będące przepustką na „Filmowe maratony”, roz-
chodzą się jak przysłowiowe świeże bułeczki. Wieczory fi lmowe 
cieszą się od lat niesłabnącą popularnością, a to znaczy, że mło-
dzi ludzie wciąż poszukują w kulturze odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania i to bez wątpienia daje powody do optymizmu.

Marek Zachaj
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Święto w przedszkolu w Wyszynie

Nasi stypendyści
Fundacji „Orlen – Dar Serca”

Jest umowa na do� nansowanie

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie uroczy-
ście podsumowano projekt, dzięki któremu powstało przed-
szkole. Pierwsze na terenie gminy prowadzone przez samo-
rząd.

Placówka w Wyszynie to efekt projektu „Utworzenie sa-
morządowego przedszkola w Wyszynie”. Przedsięwzięcie było 
w znakomitej części fi nansowane ze środków unijnych. Przed-
szkole ruszyło we wrześniu 2011 r. Projekt zakończył się w 
sierpniu tego roku. Przez te dwa lata gmina praktycznie nie do-
kładała się do przedszkola. Projekt opiewał na prawie 632 tys. 
zł, z czego ponad 537 tys. zł to środki unijne, prawie 85 tys. zł 
pochodziło z budżetu państwa, a tylko 10,5 tys. zł z kasy gminy. 
Teraz przedszkole będzie fi nansowane z budżetu gminy.

W uroczystym podsumowaniu projektu wzięli udział wójt 
gminy Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy 
Jan Wrześniewski, gminni radni, pracownicy Urzędu Gminy, 
dyrektorzy szkół z terenu gminy, rodzice, a przede wszystkim 
przedszkolaki. - Czy warto było starać się o tak duże pieniądze 
na otwarcie przedszkola? Czy warto było otwierać przedszkole 
w niedużej wsi? Myślę, że na te trudne pytania najlepiej odpo-
wiedzą dzieci – stwierdziła Katarzyna Warczachowska, dyrektor 
wyszyńskiej placówki. 

I rzeczywiście przedszkolaki dały popis swoich artystycz-
nych umiejętności. Zaprezentowały się wszystkie cztery grupy, 
czyli „Motylki” (dzieci 2,5-3 lata), „Labor Bees – pracowi-
te pszczółki” (3 lata), „Misie (4 lata), „Biedroneczki (4-5 lat).  

Było bardzo wesoło i radośnie. „W naszym przedszkolu co dzień 
słonko świeci, dlatego jest tutaj tak dużo dzieci” - recytowały 
przedszkolaki. I deklarowały, że kochają przedszkole oraz że jest 
w nim niemal tak samo dobrze jak u mamy. Co prawda nie wszy-
scy młodzi artyści wytrzymali napięcie związane z występem, 
ale łzy szybko osuszały wychowawczynie albo rodzice obecni 
na uroczystości. - Myślę, że ten występ przekonał wszystkich, że 
powstanie przedszkola w Wyszynie było koniecznością – mówi-
ła Katarzyna Warczachowska.

O projekcie mówił wójt Sławomir Wawrzyński. W założe-
niach przedsięwzięcia miało powstać przedszkole dla minimum 
60. dzieci w wieku 3-5 lat. Dziś jest ich 68. - Jak patrzyłem na 
występ przedszkolaków, to dochodzę do wniosku, że czasami 
warto podejmować niepopularne decyzje, wydawałoby się, iż 
wbrew logice. Jak Państwo wiecie decyzje o rozbudowie szkoły 
w Wyszynie i powstaniu przedszkola wcale nie były takie jedno-
znaczne i proste. Dzisiaj wygląda na to, że były słuszne. Myślę, 
że przed przedszkolem i szkołą są radosne dni. Wokół mamy 
młodych mieszkańców, więc mam nadzieję, że nie zabraknie na-
rybku dla przedszkola i szkoły – stwierdził wójt.

Przewodniczący Rady Gminy, Jan Wrześniewski stwierdził, 
że kwestie fi nansowe są ważne, bo bez pieniędzy ciężko coś 
zrobić. - Ale patrząc na uśmiechnięte twarze dzieci, te pieniądze 
schodzą na dalszy plan – mówił.

fotoreportaż - s.19

Pięcioro obecnych i byłych uczniów im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym odebrało sty-
pendia od Fundacji „Orlen – Dar Serca”.

W Szkole Muzycznej w Płocku, 26 listopada, PKN Or-
len przekazał darowizny dla płockich szpitali, instytucji kul-
turalnych i oświatowych, podmiotów zajmujących się opieką 
społeczną oraz uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych z Płocka i powiatu płockiego. Stypendystami zostali 
uczniowie, którzy nie tylko osiągają wysokie wyniki w nauce, 
ale także odnoszą liczne sukcesy na polu sportu i kultury.

Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie gimnazjum 
w Maszewie Dużym. To Klaudia Łyzińska, uczennica klasy 
III b oraz Paulina Żochowska, Michał Filarski, Klaudia Bieliń-
ska i Patrycja Bąk, ubiegłoroczni absolwenci szkoły, a obec-
nie uczniowie LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego 
w Płocku. 

Przedstawiciele naszej gminy, 24 września, umowę o przy-
znanie pomocy dla projektu „Budowa sieci wodociągowej 
oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stara Biała”.

Dofi nansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głów-
nym celem projektu jest poprawa dostępności do sieci wodo-
ciągowej, co pozwoli na korzystanie z dobrej jakości wody 
pitnej. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wyeliminowa-
nie szamb, co wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalne-
go. Realizacja inwestycji ma przyczynić się do podwyższenia 
standardu życia mieszkańców oraz stworzy korzystne warunki 
dla rozwoju przedsiębiorstw.

Wartość dofi nansowania całego przedsięwzięcia stanowi 
75 proc. poniesionych kosztów kwalifi kowalnych. Inwestycja 
obejmuje budowę ponad 4,3 km sieci wodociągowej oraz ok. 
2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe 
Trzepowo, Ludwikowo, Brwilno, Maszewo Duże, Nowa Biała, 
Nowe Proboszczewice.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Etap pierwszy 
zrealizowano w 2012 r., natomiast zakończenie drugiego etapu 
zaplanowano na połowę grudnia tego roku.

Fundacji „Orlen – Dar Serca”
Jest umowa na do� nansowanie
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Ślubowanie pierwszaków
To była niezapomniana i niezwykła uroczystość dla 

najmłodszych uczniów naszych szkół. Ofi cjalnie zosta-
li przyjęci w poczet szkolnej społeczności. Ślubowania 
pierwszoklasistów w każdej ze szkół miały wyjątkowy 
charakter.

W podstawówce w Maszewie Dużym, 24 październi-
ka, pierwszoklasiści po raz pierwszy ślubowali na sztandar 
szkoły. Ale za nim do tego doszło uroczystość rozpoczęła się 
polonezem, który zatańczyły dzieci z klas pierwszych. Pierw-
szaki przygotowały część artystyczną pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń: Marii Fortas - wychowawczyni klasy I a, 
Małgorzaty Matyaszek - wychowawczyni klasy I b i Ireny 
Milczarek - wychowawczyni klasy I c. Recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki i tańczyli.

Szczególne życzenia pierwszoklasiści otrzymali od pra-
dziadka jednego z uczniów, który we wspomnieniach nawią-
zał do edukacji z okresu wojny.

W podstawów-
ce w Nowych Pro-
b o s z c z e w i c a c h 
uroczystość ślubo-
wania pierwszo-
klasistów odbyła 
się 8 października. 
Specjalnie na tę 
uroczystość pierw-
szaki przygotowały 

razem z wychowawczyniami przedstawienie. Podczas uro-
czystości uczniowie zdawali swój pierwszy egzamin. Musieli 
wykazać się wiedzą na temat Ojczyzny i bezpiecznego po-
ruszania się po dro-
gach. Był konkurs 
plastyczny i spraw-
nościowy. Ucznio-
wie pokazali też, 
że znają magiczne 
słowa i wiedzą jak 
należy zachowywać 
się w szkole. Po 
części artystycznej 
wszyscy wyszli przed budynek szkoły zasadzić „Krzaczki 
pierwszaczki”. Na koniec rodzice wraz z uczniami i nauczy-
cielami uczestniczyli w słodkim poczęstunku. 

W Szkole Podstawowej w Wyszynie ślubowanie pierw-
szoklasistów odbyło się 30 października. Pierwszaki za-
prezentowali montaż słowno–muzyczny. Wspierani przez 
wychowawczynię Kamilę Górzyńską recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki. W podniosłej atmosferze, przed pocztem 
fl agowym pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a później 
zostali pasowani na uczniów. Na zakończenie spotkania od-

była się sesja zdjęciowa do pamiątkowego albumu. Wszyscy 
uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na „słodkie” przy-
jęcie przygotowane przez rodziców uczniów klasy I.

W szkole w Starej Białej pierwszaki ślubowały 29 paź-
dziernika. Po krótkim powitaniu wszystkich gości przez wy-
chowawcę, na scenę przy dźwiękach poloneza wkroczyły 
pierwszaki. Na uroczystości była m.in. Dobra Wróżka, która 
obdarowała dzieci prezentami: darem radości, ostrożności, 
mądrości, pracowitości i przyjaźni. Niestety ślubowanie za-
kłóciła Wiedźma, która rzuciła na dzieci złe czary. Zabrała im 
mądrość, a obdarowała lenistwem.

Dalsza część artystyczna w wykonaniu pierwszaków 
polegała na podróży po czterech czarodziejskich krainach, 
w których dzieci zaprezentowały swoje rozległe wiadomości 
oraz umiejętności wokalne i taneczne. W ten sposób zdobyły 
czarodziejskie przedmioty, dzięki którym zostały odczarowa-
ne. Później było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. 

Po uroczystości dzieci pojechały do Happy Parku w Stró-
żewku. Wraz z uczniami klasy II spędziły resztę dnia na zaba-
wie, pod opieką swoich wychowawczyń.



NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

STARA BIAŁA



Zapomniana historia - Browar Maszewo

Jedną z mało znanych historii, pochodzących z nasze-
go  terenu, jest historia browaru w Maszewie. Pomimo, 
że dzisiaj  miejsce to należy do Płocka, przez stulecia było 
częścią Maszewa. Poza tym sama nazwa znamienitego 
trunku, „Porter Maszewski”, produkowanego przez po-
nad 150 lat w tej fabryce, na stałe wpisała się, w historię 
gminy Stara Biała.

Właścicielem Browaru Maszewo, był Krzysztof Szyfer 
(Schiefer), który jako 16-latek, w 1832 r. wyemigrował wraz 
z rodzicami do Polski z Lauffen w Badenii Wirtembergii. Po-
czątkowo osiedlił się w Warszawie, gdzie pracował w wielu 
znanych browarach, zaczynając swoją naukę oraz pracę  jako 
czeladnik, a kończąc jako wykwalifi kowany majster piwo-
warski. Jako dorosły mężczyzna ożenił się z Katarzyną Ma-
chlejd, starszą siostrą Karola Machlejda, znanego piwowara, 
który był założycielem jednego z największych warszawskich 
browarów. 

W latach 50. XIX wieku Krzysztof Szyfer przeniósł się 
do Rogożewa k. Gostynina, gdzie pracował jako majster pi-
wowarski, a następnie stał się współwłaścicielem tamtejsze-
go browaru. Pod koniec życia kupił 50 ha posiadłość we wsi 
Parowa nad rzeką Brzeźnicą, która z czasem weszła w skład 
pobliskiego Maszewa. Wkrótce wybudował tam dom rodzin-
ny oraz w 1866 r. browar. Legenda głosi, iż wybór miejsca 
ostatniego osiedlenia nie był przypadkowy. Miejsce to do 
złudzenia przypominało mu rodzinne Lauffen w Niemczech. 
Krzysztof Szyfer zmarł w 1867 r. w Maszewie. Grobowiec ro-
dzinny Szyferów do dziś znajduje się w Płocku, na cmentarzu 

ewangelicko-augsburskim. 
Rodzina Szyferów poczuła się Polakami. Szczególnie 

podczas II wojny światowej, dali się poznać jako patrioci 
i lojalni mieszkańcy nowej ojczyzny. Leopold Szyfer (wnuk 
Krzysztofa Szyfera) był kapitanem Legionów Piłsudskiego, 
odznaczony Virtuti Militari, został przez Niemców osadzo-
ny w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gusen i tam za-
mordowany. Izydor Puternicki, bardzo blisko spokrewniony 
z Szyferami, zginął zamordowany w obozie w Działdowie. 
Przyczynił się do tego, okryty złą sławą, pastor płockiej pa-
rafi i ewangelicko-augsburskiej Adolf Schendel, który przed 
wojną był hitlerowskim agentem i przygotowywał listy Pola-
ków przeznaczonych do likwidacji. 

Wielokrotnie w swoich wspomnieniach do rodziny Szy-
ferów wraca Wiktor Kazimierowicz ps. ,,Okoń”, żołnierz Ar-
mii Krajowej, działający na rzecz wywiadu i kontrwywiadu 
polskiego w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim. Za każdym ra-
zem podkreśla, że byli to bardzo przyzwoici ludzie, a on sam 
podczas okupacji przyjaźnił się z jednym z synów Szyfera, 
który zapewne wiedział o jego podziemnej działalności. 

Browar Maszewo
Po śmierci Krzysztofa Szyfera browar został przejęty 

przez jego syna Piotra Szyfera, a następnie jego spadkobier-
ców. Fabryka funkcjonowała nieprzerwanie, od 1866 r. do 
końca II wojny światowej. Browar należał do jednych z naj-
większych podpłockich  zakładów. W 1884 r. zatrudniał 30 
osób, a wartość rocznej produkcji wynosiła około 70 000 ru-
bli. Na początku XX wieku zakład produkował kilkaset ty-
sięcy wiader różnorodnego piwa, zarówno dla miasta Płocka, 
jak i innych  guberni: łomżyńskiej, suwalskiej, warszawskiej, 
piotrkowskiej i kaliskiej. Zacny ,,Maszewski Porter” ekspor-
towano również za granicę. 

 Browar składał się z leżakowni, młyna do mielenia sło-
du, warzelni oraz  ogromnej lodowni, która mieściła w swoich 
lochach ok. 24 000 fur lodu. Lód dostarczany był do browaru 
przez całą zimę. Przy tej operacji co roku pracowało od 200 
do 300 pracowników, pochodzących z pobliskich miejscowo-
ści. Zapasy zgromadzone w ogromnych piwnicach, starcza-
ły do kolejnej zimy. Fabryka posiadała również własne źró-
dła wody. Wykorzystywano też pobliską, niezwykle czystą 
w tamtych czasach, rzekę Brzeźnicę. 

Ciekawostką jest to, że produkty Browaru Maszewo, za-
częto prawdopodobnie podrabiać. W związku z tym jego wła-
ściciele, nałożyli ogrom-
ny nacisk, na oryginalne 
etykiety (gwiazdę piwo-
warską) oraz zaczęli wy-
palać znak fi rmowy wraz 
z nazwą na obu stronach 
korka. Aby zapobiegać 
fałszerstwom, 22 grud-
nia 1887 r., marka Bro-
war Maszewo została 
zarejestrowana w De-
partamencie Przemysłu 
i Handlu, pod nr 12278. 
Rozpowszechniano rów-
nież plakaty, na których 
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Rajd Brwileńska Ostoja

informowano jak rozpoznać oryginalne produkty Browa-
ru Maszewo. Etykietą fi rmową stał się pentagram, który od 
stuleci był symbolem piwowarstwa (żywiołów potrzebnych 
w procesie warzenia piwa). Znak ten, również dziś jest mylnie 
interpretowany jako Gwiazda Dawida. 

Po 1945 roku
Cała posiadłość, wraz z browarem i domem, została po 

wojnie znacjonalizowana, w ramach reformy rolnej. Przez ja-
kiś czas funkcjonowała tam spółdzielnia przetwórstwa owo-
cowo-warzywnego. Potem wszystko popadło w ruinę i zosta-

ło rozkradzione. Wokół tego miejsca narosło wiele legend, 
mitów i teorii, poczynając od carskich magazynów kończąc 
na lokalnej winiarni. Po wielu latach poszukiwań, całkiem 
przypadkiem, natrafi łem na dokumenty, opisujące to tajem-
nicze miejsce.  

Po pewnym czasie, jakby za sprawą  przeznaczenia, skon-
taktował się ze mną wnuk Krzysztofa Szyfera, pan Krzysztof 
Markiewicz, który przedstawił zawiłą historię swojej rodziny. 

Michał Umiński

W sobotni poranek, 5 października siedem drużyn wy-
ruszyło na szlak II Rajdu Miejscami Pamięci Narodowej 
„Brwileńska Ostoja”. 

Ponad 80 osób, w różnym wieku, stanęło na starcie przed 
leśniczówką w Brwilnie. Trasa rajdu biegła pięknymi szlakami 
brwileńskiej ostoi. Zawodnicy przemierzyli trasę ponad 12 km, 
w bardzo dobrym czasie – ok. trzech godzin. Zadaniem dru-
żyn było odnalezienie mogił oraz zapoznanie się z tablicami 
informacyjnymi (zamieszczonymi na szlaku), które opisywały 
faunę i fl orę, lokalną historię oraz gminę Stara Biała. Na ko-
niec każda drużyna do rozwiązania miała quiz, który składał 
się z pytań związanych z martyrologią lasu Brwilno oraz z za-
mieszczonymi informacjami, które wędrowcy musieli odna-
leźć na trasie rajdu. 

Na mecie rajdu na uczestników czekał ogniskowy po-
częstunek. Każda z drużyn dostała pamiątkowy dyplom oraz 
nagrody ufundowane przez gminę Stara Biała, a trzy pierwsze 
otrzymały pamiątkowe puchary z rąk wójta Sławomira Waw-
rzyńskiego. Ponadto najmłodsi uczestnicy otrzymali drobne 
upominki od sołtysa z Ulaszewa.

 Pierwsze miejsce zajęła drużyna „Kubuś Puchatek”, zło-
żona z mieszkańców gminy Stara Biała oraz ich przyjaciół. Na 
drugim miejscu uplasował się zespół gimnazjum w Maszewie 
Dużym, a na trzecim SP w Starej Białej. Kolejne miejsca zajęli 
gimnazjum w Brudzeniu Dużym, drużyna Harcerska „Żywio-
ły”, SP w Wyszynie i Stowarzyszenie „Tradytor”.

Na teren leśniczówki „Brwilno” przyjechały też dawne 
motocykle z Towarzystwa Motocykli Dawnych „Weteran”. 
Wszyscy mogli nauczyć się udzielania pierwszej pomocy. 
Pokaz przygotowała 11 Wielopoziomowa Drużyna Harcerska 
„Żywioły” im. Kornela Makuszyńskiego. Dużym zaintereso-
waniem cieszył się także pokaz sztuki przetrwania. Jak wy-
korzystać przedmioty codziennego użytku by rozpalić ogień, 

ugotować posiłek pokazywał instruktor survivalu - Leszek 
Błaszczak. 

Pomysłodawcą rajdu oraz jego organizatorem było Stowa-
rzyszenie „Tradytor”, które od kilku lat wraz z Nadleśnictwem 
Płock, gminą Stara Biała oraz OSP Brwilno, realizuje szereg 
projektów związanych zarówno z upamiętnieniem miejsc pa-
mięci narodowej, jak i i samej promocji ,,Brwileńskiej Ostoi”, 
pod kątem przyrodniczym oraz turystycznym. Rajd jest kolej-
nym projektem promującym to miejsce. Dotychczas odnalezio-
no i oznaczono dwie mogiły pomordowanych Polaków z okre-
su II wojny światowej. Wytyczona została ścieżka dydaktyczna 

miejscami pamięci narodowej. Wraz z Nadleśnictwem Płock 
oraz gminą zostały wytyczone dwie ścieżki sportowo- tury-
styczne dla biegaczy i nordic-walking. Swój wkład mają rów-
nież strażacy z OSP Brwilno, którzy upamiętnili miejsce egze-
kucji gajowego Władysława Lewandowskiego pamiątkowym 
kamieniem oraz wybudowali przy wejściu do lasu platformę 
pod tablicę informacyjną o ścieżce Miejscami Pamięci Naro-
dowej.



Dzień Edukacji Narodowej

„Nasza Pani jest kochana, zawsze ma dla dzieci czas, 
zwykle Pani śpiewa dla nas, ale dziś posłucha nas”. Tymi 
słowami uczniowie Zespołu Szkół w Maszewie Dużym po-
witali nauczycieli w Dniu Edukacji Narodowej. Te słowa 
przyświecały wszystkim uroczystościom w szkołach na-
szej gminy, które odbyły się 11 października.

W Maszewie Dużym akademia była o tyle szczególna, 
że oprócz uczniów występowali w niej również nauczycie-
le szkoły podstawowej i gimnazjum. Całość przedstawienia 
oparta była na skeczach, z których część parodiowała progra-
my telewizyjne. Zdolnościami aktorskimi pochwalili się Jo-
anna Borkowska w duecie z Markiem Zachajem, jako mama 
z synkiem oraz Artur Szymański jako prezenter wiadomości 
telewizyjnych, Krzysztof Zdziemborski jako prezenter wia-
domości sportowych i Iwona Rybicka jako pogodynka. Na-
uczyciele zostali nagrodzeni gromkimi brawami, całość wy-
stępu uświetnił występ chóru szkolnego. 

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach ucznio-
wie pod kierownictwem Iwony Wycka i Ewy Chmielewskiej 
przygotowali humorystyczne przedstawienie „Skąd się wziął 
nauczyciel”, natomiast chór pod kierownictwem Elizy Nie-
dbała zaprezentował piosenki obrazujących przyjaźń, troskę  
i ciężką pracę nauczycieli.

Po spektaklu przedstawiciele samorządu szkolnego wrę-
czyli nagrody dla „Nauczyciela roku”  i „Najmilszej pani 
woźnej”. Laureatów wyłoniono w konkursie przeprowadza-
nym wśród uczniów klas IV-VI i gimnazjum.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie ucznio-

wie także przygotowali pełen humoru program artystyczny. 
Publiczność mogła zobaczyć humorystyczne inscenizacje 
osadzone w realiach szkolnych w wykonaniu uczniów kl. III 
oraz IV i V. Po przedstawieniu przyszedł czas na wysłucha-
nie piosenek, przygotowanych specjalnie na tę okazję przez 
uczniów kl. IV - VI. Zwieńczeniem artystycznych dokonań 
był występ szkolnego zespołu tanecznego Flesh.

W Szkole Podstawowej w Starej Białej były podziękowa-
nia dla nauczycieli i pracowników od dyrektor szkoły, życze-
nia od Rady Rodziców i kwiaty od samorządu uczniowskiego. 

W tym roku nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej otrzymali dyrektorzy wszystkich szkół oraz Wiesława 
Duchewicz z Zespołu Szkół w Proboszczewicach oraz Kor-
dula Maksymiuk z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym. W po-
szczególnych szkołach swoje nagrody nauczycielom wręczyli 
dyrektorzy placówek.
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Pro� laktycznie w Maszewie Dużym

       Wyjątkowy koncert       Wyjątkowy koncert

Sporo się działo, jeśli chodzi o kwestie związane z profi -
laktyką w Zespole Szkół w Maszewie Dużym. 

Zaczęło się od „Tygodnia wychowania” (16-21 września). 
To inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji 
Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Ma podkreślić rolę 
wychowania, którego celem jest integralny rozwój człowieka.

„Tydzień wychowania” jest obchodzony zawsze w tygo-
dniu, w którym wypada święto św. Stanisława Kostki, patrona 
dzieci i młodzieży (18 września). W czasie tego tygodnia wszy-
scy uczniowie zostali zaproszeni do wspólnej pracy i chwili re-
fl eksji nad wartościami wybranymi na dany dzień. A były nimi 
odpowiedzialność, uczciwość, szacunek, miłość, patriotyzm. 
Efektem pracy były plakaty wykonane przez uczniów kl. IV-VI 
oraz banery zrobione przez młodzież gimnazjalną. A podczas 
apelu podsumowującego „Tydzień wychowania” pojawił się 
tajemniczy gość, który sprawdzał działanie mikrofonu, stroił 
gitarę. W końcu gość wziął do ręki gitarę, a z głośników po-
płynęły dźwięki szlagieru sprzed kilku lat „Kroplą deszczu 
namaluję Cię a potem długo sam, sam w to nie uwierzę…”. I 
okazało się, że do Maszewa Dużego przyjechał Gabriel Fleszar. 
Muzyk nie tylko grał, ale w interesujący sposób opowiadał o 
różnych zagrożeniach czyhających na młodych ludzi. Opowia-
dał historie swoich znajomych i przyjaciół, głównie muzyków, 
którzy przez dokonanie niewłaściwych wyborów znaleźli się 
na życiowym zakręcie.

5 listopada odbyły się zajęcia profi laktyczne „Pierwszy 
syndrom” prowadzone przez specjalistów z Pracowni  Do-
skonalenia Zawodowego Meritum z Krakowa. Wzięli w nich 
udział uczniowie klas V-VI ze szkoły podstawowej i kl. II-
-III gimnazjum. Dzieci i młodzież podczas nietypowej lekcji 
dowiedziały się, co powinna zrobić młoda osoba, by dobrze 
wystartować w dorosłe życie, jaką postawę i wzorce przyjąć, 
co należy zrobić,  aby młodzież świadomie omijała używki, 
które proponuje im codzienność. Warsztaty pokazały uczniom 
do czego może doprowadzić stosowanie dopalaczy, napojów 
energetycznych, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Prowadząca 
omawiała jak sobie radzić z wpływem otoczenia, jak odma-
wiać, gdzie szukać pomocy.

Natomiast 21 listopada Justyna Sochacka, specjalistka 
z  Centrum Profi laktyki i Reedukacji Atelier z Krakowa, prze-
prowadziła warsztaty dla uczniów i prelekcję dla rodziców.

Klasy drugie i trzecie ze szkoły podstawowej brały udział 
w zajęciach „Historia Pastuszka i jego niesfornych owieczek”. 
Na podstawie historii o niegrzecznym baranku Bucbęcu i jego 
opiekunie, uczestnicy warsztatów zdefi niowali takie pojęcia 
jak konfl ikt, agresja i przemoc. Dzieci uczyły się wyrażania 
emocji, rozwiązywania konfl iktów oraz wychodzenia z trud-
nych sytuacji obronna ręką. 

Klasy piąte i szóste brały udział w zajęciach „W sieci Inter-
netu”. Uczestnicy zajęć podejmowali decyzje za rówieśników, 
przed którymi wirtualna rzeczywistość stawiła różne dylematy. 
Uczniowie decydowali jak potoczą się dalsze losy grupki przy-
jaciół, dzięki czemu wraz z nimi doświadczyli konsekwencji 
podejmowanych decyzji. Sporo miejsca poświęcono również 
kwestii uzależnienia od komputera. 

Uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjum wzięli 
udział w warsztatach „Reguły gry”. Podczas nich rozpatrywali 
kwestie związane z przemocą i agresją. \ 

Ale to nie koniec profi laktycznych działań w Maszewie 
Dużym. W tym roku szkolnym SP w Maszewie Dużym przy-
stąpiła do edukacyjnego projektu profi laktycznego „Smok Mą-
dragon daje radę”. To przedsięwzięcie skierowane do uczniów 
klas I-III. Projekt obejmuje tematykę bezpieczeństwa dzieci w 
najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy pod-
czas zabawy. 

6 stycznia w Święto Trzech Króli zapraszamy na 
wyjątkowy koncert kolęd. Tego dnia w hali sportowej 
przy szkole podstawowej w Starej Białej o godz. 14.00 
wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” działający przy 
Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.
W programie:
• tradycyjne kolędy,
• tańce łemkowskie,
• suita europejska,
• program z okresu Księstwa Warszawskiego.

Zapraszamy 6 stycznia, godz. 14.00 Stara Biała.
Wstęp wolny.



Urząd Gminy z certy� katem

Tuwim dla najmłodszych

Gimnazjum w Starych Proboszczewicach, 21 listopa-
da, brało udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczo-
ści w ramach projektu „Otwarta fi rma”

Szkolnym koordynatorem projektu była Zofi a Chlebna. 
Celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczniów ze specyfi -
ką zawodów wykonywanych w pobliżu miejsca zamieszka-
nia, przygotowanie ich do podejmowania decyzji edukacyj-
nych i zawodowych oraz poznanie rynku pracy w najbliższej 
okolicy.

Do projektu dołączyły również Urząd Gminy w Starej 
Białej, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Drukarnia Ag-
press w Białej, które przygotowały wspaniałą wycieczkę dla 
uczniów klasy II b. 

W Urzędzie Gminy wójt Sławomir Wawrzyński przedsta-
wił uczniom historię gminy, opowiedział o pracy urzędników 

i pokazał wszystkie najciekawsze stanowiska pracy. W Urzę-
dzie Stanu Cywilnego uczniowie mieli okazję oglądać stare 
księgi, jeszcze sprzed II wojny światowej. 

Właściciel drukarni Agpress, Adam Łukawski opowia-
dał o historii druku, rodzajach matryc i papieru. Najciekaw-
szą częścią było zwiedzanie hal produkcyjnych, oglądanie 
wielu różnych stanowisk pracy, a nawet obsługiwanie przez 
uczniów niektórych maszyn. W Banku Spółdzielczym w Sta-
rej Białej uczniowie zapoznawali się z zawodami ściśle zwią-
zanymi z fi nansami, przyglądali się pracy kasjerek i odwie-
dzili dział kredytów. 

Urząd Gminy jako uczestnik międzynarodowego przed-
sięwzięcia otrzymał stosowny certyfi kat wystawiony przez 
Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Z okazji Roku Tuwima w Zespole Szkół w Maszewie 
Dużym, 14 listopada, odbyło się przedstawienie przygoto-
wane z myślą o najmłodszych uczniach szkoły. 

Inscenizację wierszy Juliana Tuwima poprowadziły 
uczennice klasy III b gimnazjum – Daria Malinowska oraz 
Marta Rabazińska, które opowiedziały o najważniejszych in-
formacjach na temat życia i twórczości pisarza, a następnie 
zapowiadały kolejne występy. 

W rolę aktorów wcielili się uczniowie szkoły podstawowej: 
Nina Krzemińska (klasa II a), Filip Żuchowski (klasa III b), Mi-
chał Bruściński, Angelika Falacińska, Julia Gajewska, Zuzan-
na Jaglińska, Nadia Kołodziejska, Marta Kucharycz, Karoli-
na Kraśniewska, Natalia Lesiuk, Alicja Lewandowska, Maja 
Łukaszewska, Eryk Murawski, Wiktoria Olszewska, Michał 
Sznurkowski, Wiktoria Świder, Kornelia Wierzbicka, Agata Wo-
chowska (wszyscy klasa IV a) oraz Agata Czerwińska, Natalia 
Dobrowolska, Monika Filarska, Jolanta Koprowicz (klasa IV b), 
Kamila Kalinowska (klasa VI b).

Zaprezentowano wiersze „Warzywa”, „Cuda i dziwy”, „Pta-
sie plotki”, „Bambo”, „Kotek”, „Idzie Grześ”, „Abecadło”, „Fi-
gielek”, „Zosia-Samosia”, „Okulary”, „Dwa Michały”, „Rzep-
ka”, „Gabryś”, „Rozmowa ptaków”, „O Grzesiu kłamczuchu 
i jego cioci”, „Spóźniony słowik”. 

Przy przedstawieniu „Rzepki” do udziału zaproszono do 
wspólnej zabawy chętnych uczniów z kręgu publiczności. In-
scenizacja wierszy została przygotowana pod kierunkiem i przy 
współudziale nauczycieli Ewy Kubackiej, Katarzyny Kani oraz 
Artura Szymańskiego. Opiekunowie przedsięwzięcia wcielili 
się w następujące postaci: Katarzyna Kania jako ciocia Grzesia, 
Ewa Kubacka jako Pani Słowikowa oraz Artur Szymański w po-
dwójnej roli – jako Grześ oraz Pan Słowik.

W futbolowym turnieju o puchar wójta gminy, który 
odbył się 16 listopada, wystartowało osiem drużyn. Najlepsi 
w rywalizacji okazali się goście z Płocka.

W imprezie startowały drużyny, w których zagrali chłop-
cy z rocznika 2003 i młodsi. W sumie wystąpiło 80 młodych 
adeptów sztuki piłkarskiej. Turniej wygrała ekipa SSM Wisła II 
Płock, przed swoimi kolegami z Wisły I Płock. Trzecie miejsce 
zajęła drużyna Amatora Maszewo, a kolejne pozycje przypadły 
w udziale SP Stara Biała, Startowi II Proboszczewice, Football 
Academy Płock, Pegazowi Drobin i Startowi I Proboszczewice.

Za najlepszego bramkarza został uznany Kamil Jankowski 
z SP Stara Biała.
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Puchar dla gości



W Starostwie Powiatowym w Płocku, 22 listopada, 
odbyło się spotkanie podsumowujące współzawodnictwo 
sportowe szkół w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. 
W tym podsumowaniu całkiem dobrze wypadł Zespół Szkół 
w Starych Proboszczewicach, który podczas spotkania re-
prezentował nauczyciel wychowania fi zycznego Marek Ja-
godziński.

W kategorii szkół podstawowych rywalizowało 37 szkół 
z terenu powiatu płockiego w 13 dyscyplinach. Łącznie rozegra-
no 23 fi nały powiatowe. W roku szkolnym 2011/2012 Szkoła 
Podstawowa ze Starych Proboszczewic zajęła piąte miejsce. Wy-
grała podstawówka z Radzanowa. Znacznie lepiej było w roku 
szkolnym 2012/2013. Pierwsza była szkoła z Bulkowa, druga ze 
Słupna, a Szkoła Podstawowa ze Starych Proboszczewic zajęła 
III miejsce.

W rywalizacji gimnazjów uczestniczyły 22 szkoły w 10 dys-

cyplinach. Rozegrano 20 fi nałów powiatowych. Na podium w 
roku szkolnym 2011/2012 stanęły gimnazjum w Słupnie, w Słu-
bicach oraz gimnazjum w Starych Proboszczewicach. W roku 
szkolnym 2012/2013 gimnazjum ze Starych Proboszczewic za-
jęło piąte miejsce. Wygrało gimnazjum ze Słupna.
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Pół wieku małżeństwa

W Urzędzie Gminy Stara Biała, 9 października, gościło 
11 par, które w 2012 roku obchodziły jubileusz 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. 

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Zło-
te Gody” to jubileusz niezwykły. Pół wieku wspólnego życia 
świadczy o miłości rodzinnej, wierności, wzajemnym szacunku 
i zrozumieniu - o trwałości rodziny. To czas zwykłych, codzien-
nych spraw, a jednocześnie ważnych wydarzeń, czas przeżyć ra-
dosnych i smutnych, wyrzeczeń i kompromisów, które jeszcze 
bardziej umacniają więzi rodzinne i sprawiają, że żyje się lepiej.

Wójt gminy, Sławomir Wawrzyński dziękując za godne 
i długie pożycie małżeńskie oraz piękny przykład dla młodego 
pokolenia odznaczył jubilatów w imieniu prezydenta RP me-
dalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymali 
Marianna i Dominik Kajkowscy z Kowalewka, Halina i Paweł 
Chęcińscy z Trzebunia, Wanda i Józef Lewandowscy z Włocze-

wa, Irena i Wacław Rojewscy z Kamionek, Marianna i Stanisław 
Rydzewscy z Nowego Bronowa, Krystyna i Józef Mielczarek 
ze Starej Białej, Teresa i Mieczysław Lewandowscy z Wyszyny, 
Jadwiga i Wiesław Cygańscy ze Starych Proboszczewic, Barba-
ra i Ryszard Mikołajczyk z Nowych Proboszczewic, Henryka 
i Andrzej Kozińscy z Nowych Proboszczewic, Alina i Tadeusz 
Dużyńscy z Nowych Proboszczewic.

W uroczystości wzięli także udział przewodniczący Rady 
Gminy, Jan Wrześniewski i kierownik Urzędu Stanu Cywilne-
go, Barbara Kalinowska. Były życzenia jeszcze wielu wspólnie 
przeżytych rocznic w zdrowiu, szczęściu rodzinnym, życzliwo-
ści ze strony najbliższych i tradycyjnych stu lat życia.

Po ceremonii kierownik USC zaprosiła na wspólny toast 
lampką szampana i tort weselny. Były również dyplomy gratula-
cyjne, kwiaty, wspólne zdjęcia, rozmowy i wspomnienia w miłej 
atmosferze. 

Sportowe sukcesy
cyplinach. Rozegrano 20 fi nałów powiatowych. Na podium w 



Nowa droga, chodniki, parking

Zakończyła się kolejna inwestycja w naszej gminie. 
Była to „Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy 
zabytkowym kościele w Brwilnie”. 

W ramach inwestycji wykonano m.in. drogę o nawierzch-
ni asfaltowej, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, par-

king z kostki betonowej przy kościele św. Andrzeja Apostoła. 
Utwardzono również teren w obrębie kościoła oraz wykonano 
opaskę wzdłuż ogrodzenia z kostki granitowej. Wykonano tak-
że zjazdy na działki przyległe do drogi, umocniono pobocza, 
w celu odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych 
i drogi wykonano rów przydrożny, rozbudowano skrzyżowanie 
z drogą wojewódzką nr 562. Ponadto przebudowano i zabez-
pieczono istniejącą linię telefoniczną kolidującą z inwestycją.

Inwestycja uzyskała unijne dofi nansowanie. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł  859 757,06 zł. Kwota dofi nansowa-
nia to 105 898 zł.

Przypominamy, że trwa otwarty konkurs fotografi cz-
ny, w którym można wygrać cenne nagrody a także opu-
blikować swoje zdjęcia w przygotowywanym albumie. 

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 obfotografowa-
niu 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 fotografi cznej oraz wydanego albumu 
ze zdjęciami wszystkich sakralnych budowli z terenu naszej 
gminy. Tak więc autorzy zdjęć nie tylko mają szansą na wy-
granie cennych nagród, ale na udział w wystawie oraz pu-
blikację 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 
z odpowiednim oświadczeniem jest dostępny na stronie inter-
netowej urzędu gminy (www.starabiala.pl). Tam też będzie-
my na bieżąco publikować najlepsze nadesłane zdjęcia.

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
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Konkurs fotogra� czny

Krzyżówka

POZIOMO:
1. Człowiek wprowadzający nieład; 8. Przestarzale – rygiel; 9. 
Córka Atlasa, jedna z Plejad; 11. Hotel dla zmotoryzowanych; 
12. Niezbędny dla żaglowców; 13. Zajęcie przez agresora tery-
torium innego państwa; 17. Przybytek X muzy; 18. Grafi k rzeź-
biący w płycie stalowej; 20. Azjatycki podgatunek kułana; 23. 
Mieszkaniec Australii; 25. Pierwiastek, rzadki metal; 26. Męż-
czyzna o jasnych włosach; 28. Dawniej atrament; 29. Gladiator 
rzymski, walczący w hełmie zakrywającym oczy.
PIONOWO:
1. Ogół drzew na jakimś terenie; 2. Przegub metalowy do za-
wieszania drzwi; 3. Jednostka ciężaru; 4. Niewłaściwy postępek; 
5. Ogół wczesnych warzyw typu rzodkiewka, sałata; 6. Kolega 
Romka i Atomka; 7. Rodzaj ewolucji narciarskiej; 10. Wieś na 
Białorusi, jedna z większych bitew II Wojny Światowej; 14. 
Krasnodrzew; 15. Hiszpański taniec o umiarkowanym tempie; 
16. Dramat, wielkie nieszczęście; 19. Wygięcie kręgosłupa ku 
przodowi; 21. Jednostka miary kąta płaskiego; 22. Lichy utwór 
literacki; 24. Pieśń żałobna w starożytnym Rzymie; 26. Zarządca 
nadgranicznego okręgu na Węgrzech; 27. Narząd wzroku.

Opracował: Andrzej Jakubowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane od 1 do 13 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 31.01.2014 r. Na zwycięzców czekają 
nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 3(8)/2013: „Andrzejki”
Nagrody wylosowali Marzenna Siołek (Nowe Proboszczewice) oraz Kamil Kalinowski (Srebrna). Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość)  proszę 
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w dniach 03.01.2014 -  30.01.2014.



Nasze przedszkole w Wyszynie
(relacja - s. 8)



Jak co roku 6 grudnia, do wszystkich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie gminy 
(Wyszyna, Biała i Mańkowo) zawitał Św. Mikołaj. W tym roku obok prezentów przywiózł ze sobą 

śnieg. Uśmiechów i radości było jak zwykle co niemiara.

Mikołaj nie zawiódł




