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Życzymy Państwu, aby te Święta 

Wielkanocne przepełnione były pokojem, 

miłością i odpoczynkiem w gronie 

najbliższych. Niech radosny dzień 

Zmartwychwstania Pańskiego odnowi 

Naszą Wiarę i wniesie nadzieję, 

a powracająca do życia natura będzie 

natchnieniem w codziennym życiu. 

W tym świątecznym czasie  

przesyłamy serdeczne życzenia: 

Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała

Wojciech Żółtowski

Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński
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Budżet gminy na 2016 r. został przyjęty przez Radę 
Gminy Stara Biała na sesji 30 grudnia 2015 r. Budżet po 
stronie dochodów przekracza nieznacznie kwotę 41 mln zł, 
czyli jest na poziomie roku 2015. 

W ciągu roku budżet zostanie zwiększony w istotny 
sposób, ponieważ od 1 kwietnia wchodzi w życie program 
„Rodzina 500+”, a w przypadku naszej gminy przewidywane 
wydatki na realizację tego programu to kwota ok. 5 mln zł. 
Oczywiście będzie to dotacja z budżetu centralnego 

Ponad 69 proc. dochodów, co daje kwotę ponad 28 mln 
zł. stanowią dochody własne. Pozostałe dochody to subwencje 
(ok. 22 proc.) i dotacje (ok. 9 proc.). W ogólnej kwocie 
dochodów własnych największą część dochodów stanowią 
wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 
w wysokości prawie 11,5 mln zł oraz udział gminy w podatku 
dochodowym od osób fizycznych - blisko 11,2 mln zł.

Znaczny dochód stanowi podatek od nieruchomości 
od osób fizycznych (ok. 2,5 mln zł), podatek rolny od osób 
fizycznych (ok. 800 tys. zł), podatek od czynności cywilno-
prawnych (325 tys. zł), udział w podatku dochodowym od osób 
prawnych (310 tys. zł), podatek od środków transportowych 
(265 tys. zł). Jak łatwo zauważyć o wysokości budżetu naszej 
gminy po stronie dochodów decyduje wysokość podatku od 
nieruchomości od firm i udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, czyli inaczej mówiąc z podatku PIT. Wniosek 
jest bardzo prosty, musimy zabiegać o to, aby na terenie naszej 
gminy lokowało się jak najwięcej firm oraz żeby mieszkało jak 
najwięcej osób płacących podatek od dochodów osobistych.

Ponieważ budżet jest zbilansowany oznacza to, że wysokość 
wydatków jest równa wysokości dochodów. Ponad 35,5 mln zł 
przeznaczamy na wydatki bieżące. Do największych wydatków 
w ramach bieżącego funkcjonowania należy utrzymanie 
oświaty, na które składa się funkcjonowanie przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, dowóz dzieci do szkół oraz dowóz 
dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych. Na te wydatki 
musimy przeznaczyć ponad 17 mln zł.

Wydajemy prawie 2,05 mln zł na dofinansowanie 
do funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie 
gminy. Dopłata na dostarczanie wody i odbiór ścieków od 
mieszkańców to prawie 2 mln zł. Kolejny istotny wydatek 
to oświetlenie dróg i ulic, które rocznie kosztuje nas 800 
tys. zł oraz bieżące utrzymanie dróg i ulic - 800 tys. zł. 
Funkcjonowanie pomocy społecznej to kwota prawie 
5  mln zł, ale są to pieniądze pochodzące prawie w całości 
z budżetu państwa. Administracja gminna kosztuje nas nieco 
ponad 4 mln zł. Natomiast dotacja dla GOKiS-u i Biblioteki 
Publicznej to wydatek w wysokości 1415 tys. zł.

Tak wyglądają nasze wydatki bieżące oczywiście w dużym 
uproszczeniu, ale na jakość pracy samorządu największy wpływ 
mają inwestycje. W bieżącym roku zamierzmy rozpocząć 
naszą największą inwestycję w najbliższych trzech latach. To 
budowa sali sportowej przy zespole szkół w Maszewie Dużym. 
Sala została zaprojektowana z pełnowymiarowym boiskiem 
do piłki ręcznej, czyli 20x40 m, ze stałymi trybunami na 

ponad 300 miejsc siedzących oraz trzykondygnacyjnym 
zapleczem sanitarno-technicznym. Konstrukcja dachu 
została zaprojektowana z dźwigarów z drewna klejonego 
i  z nowoczesnym pokryciem. Nowy budynek będzie 
funkcjonalnie połączony z istniejącą małą salą sportową. Jako 
inwestycję uzupełniającą zaplanowano budowę ulic Korczaka 
i Sportową wraz z niezbędnymi miejscami parkingowymi. 
Szacunkowy koszt inwestycji to kwota 6 mln zł i planujemy ją 
zakończyć na początku 2018 r.. W tym roku na tą inwestycję 
przeznaczona została kwota 800 tys. zł, w roku 2017 - 2,2 mln 
zł, a w roku 2018 - 3 mln zł. 

Planujemy również w tym roku wybudować ulicę Słoneczną 
wraz z niewielkim parkingiem przy cmentarzu oraz zakończyć 
budowę ulicy Wrzosowej w Brwilnie za kwotę 1,2  mln zł. 
W budżecie zaplanowano również kolejny etap budowy ulicy 
Wspólnej w Mańkowie oraz budowę drogi w Mańkowie, która 
stanowi przedłużenie drogi gminnej Nowa Biała – Mańkowo. 
Na te zamierzenia przeznaczono łącznie 550 tys. zł.

W Nowych Proboszczewicach planujemy budowę ulicy 
Klonowej za kwotę 500 tys. zł oraz chodnik przy ulicy Płockiej 
od stadionu do cmentarzu za kwotę 70 tys. zł. W Białej 
chcemy wydać 275 tys. zł na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż ulicy Sienkiewicza od Domu Samotnej Matki do 
ulicy Wołodyjowskiego, natomiast w Kamionkach planujemy 
wybudować drogę gminną łączącą drogę wojewódzką 
nr 540 z drogą gminną w Kowalewku za 200 tys. zł. Ponadto 
w  budżecie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 150 
tys. zł na budowę oświetlenia drogowego w Starym Draganiu, 
Nowym Bronowie, Bronowie Kmiecym, Nowym Trzepowie, 
Mańkowie i Ludwikowie oraz zaprojektowanie nowych 
elementów oświetlenia ulicznego w miejscach uzgodnionych 
przez komisję budżetową. 

W budżecie zostały zaplanowane również pieniądze 
na wykonanie projektów ulic w Maszewie, Mańkowie, 
Morelowej i Sosnowej w Maszewie Dużym, drogi w Srebrnej, 
drogi gminnej Nowa Biała – Maszewo Duże. W ciągu roku 
budżetowego planujemy zwiększyć wydatki na projektowanie 
ulic w Nowych Proboszczewicach oraz w Starej Białej, a także 
zakupić używany samochód dla potrzeb OSP w Brwilnie. 

W 2016 r. planujemy wspólne działania z Zarządem Dróg 
Powiatowych dotyczące inwestycji na drodze powiatowej 
Biała-Dziarnowo-Proboszczewice, polegające na budowie 
mostu na Wierzbicy w Dziarnowie oraz wykonanie projektu 
budowlanego przebudowy skrzyżowania na drogach 
Draganie-Proboszczewice oraz Srebrna –Draganie. Na te 
inwestycje mamy zaplanowane kwoty odpowiednio 525 tys. 
i 50 tys. zł.

Jak łatwo zauważyć budżet jest bardzo ambitny ale 
jesteśmy przekonani, że uda się nam go zrealizować wraz 
z  innymi potrzebami, które pojawią się w ciągu roku i które 
będą wymagać natychmiastowej realizacji.

Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała

Nasz gminny budżet
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Podczas X sesji, która odbyła się 30 grudnia 2015 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

•	 Uchwała	Budżetowa	Gminy	Stara	Biała	na	2016	rok
•	 w	 sprawie	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	 Gminy	

Stara Biała na lata 2016 – 2020
•	 w	 sprawie	 nieodpłatnego	 nabycia	 przez	 Gminę	 Stara	

Biała lokalu mieszkalnego od Agencji Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

•	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Regulaminu	 utrzymania	 czystości	
i porządku na terenie Gminy Stara Biała

•	 w	 sprawie	 zlecenia	 do	 realizacji	 Powiatowi	 Płockiemu	
usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu 
gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Go-
ślicach w 2016 roku

•	 w	sprawie	ustalenia	trybu	udzielania	i	rozliczania	dota-
cji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wycho-
wania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 
Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby praw-
ne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich pobrania i wykorzystywania

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Strategii	 Rozwoju	 Gminy	 Stara	
Biała na lata 2015 – 2025

•	 w	 sprawie	miejscowego	planu	 zagospodarowania	prze-
strzennego dla linii 400kV

Podczas XI sesji, która odbyła się 15 marca 2016 r., Rada 
Gminy podjęła następujące uchwały:

•	 w	 sprawie	 zmiany	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020. 

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Wieloletniego	 Planu	 Rozwoju	
i  Modernizacji	 Urządzeń	 Wodociągowych	 i	 Urządzeń	
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki 
Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2016 – 2020. 

•	 w	 sprawie	 przyjęcia	 programu	 opieki	 nad	 zwierzętami	
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Stara Biała w 2016 roku. 

•	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Planu	 gospodarki	 niskoemisyjnej	
dla Gminy Stara Biała.

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Sta-
ra Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.

Rada Gminy uchwaliła

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42, tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 17:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60, 
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Ma-
szewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.
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Od 1 kwietnia rusza program „Rodzina 500+”. 
Z  szacunków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wynika, że w naszej gminie programem objętych zostanie 
ok. 2,2 tys. dzieci – to najwięcej z gmin w powiecie płockim. 
W tym roku w naszej gminie na program zostanie wydane 
ok. 9,9 mln zł.

Program zakłada, iż rodziny dostaną po 500 zł na drugie 
i kolejne dziecko. Te mniej zamożne otrzymają również 
pieniądze na pierwsze dziecko, ale tutaj obowiązywać będzie 
kryterium dochodowe. W tym przypadku dochód na członka 
rodziny nie może przekraczać 800 zł, a w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego 1200 zł. Świadczenie wypłacane będzie do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba będzie złożyć wniosek. We 
wniosku trzeba podać wszystkie swoje dane osobowe, czyli 
imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. I informacje 
o posiadanych dzieciach. W przypadku, gdy staramy się 
o świadczenie na pierwsze dziecko również informacje 
o posiadanych dochodach.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia. Jeśli 
zrobimy to do końca czerwca wtedy otrzymamy wyrównanie 
tak, jakbyśmy złożyli wniosek w kwietniu. Jeśli się spóźnimy 
to wtedy dostajemy pieniądze już od tego miesiąca, w którym 
złożyliśmy wniosek. Taka procedura będzie obowiązywać 
tylko w tym roku. Pieniądze przyznawane są na rok. I co roku 
trzeba będzie składać wniosek. 

W naszej gminie wnioski przyjmować będzie GOPS. - 
Mam nadzieję, że cała procedura będzie przebiegać sprawnie 
i spokojnie – mówi kierownik GOPS Małgorzata Wiśniewska-
Klimczewska. W związku z programem GOPS zatrudni 
dwie dodatkowe osoby. Wydłużone też zostaną godziny 
pracy – w  środę do godz. 18.00. Jak zapewnia Małgorzata 
Wiśniewska-Klimczewska pracownicy GOPS „ruszą w teren” 
i będą pomagać w wypełnieniu wniosków. Same wnioski będą 
dostępne w GOPS, ale będą też rozprowadzane w szkołach. 
Dostępne	są	też	na	stronie	Urzędu	Gminy	(www.starabiala.pl	
w zakładce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

Samorządy dodatkowe etaty będą mogły sfinansować 
z  pieniędzy budżetu państwa, które otrzymają na realizację 
programu. W tym roku jest to 2 proc. wypłaconej kwoty, 
a później 1,5 proc.

„RODZINA 500+” - PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?
To kwota od której nie będą odprowadzane żadne składki. 

To kwota bezpośrednio dla rodziny.
Jak zasiłek będzie wypłacany w przypadku rodziców, 

którzy się rozwodzą?
Świadczenie przysługiwać będzie temu z rodziców, który 

z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu dziecko się 
znajduje.

Jak liczyć dzieci z tzw. patchworkowych związków?
Jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków 

posiadać będzie jeszcze wspólne dziecko do składu rodziny 
wliczane będą wszystkie dzieci.

Czy kryteria dochodowe będą weryfikowane?
Tak, co trzy lata. Pierwsza weryfikacja planowana jest na 

1 października 2019 r. 
Czy samotni rodzice również dostaną wsparcie 

z Programu?
Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu 

na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno 
rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak 
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych 
związkach. Rodziny niepełne, obok świadczenia 
wychowawczego mogą też otrzymać świadczenia wypłacane 
z Funduszu Alimentacyjnego czy specjalny dodatek z ustawy 
o świadczeniach rodzinnych.

Czy Program Rodzina 500plus dotyczy także dzieci 
adoptowanych?

Tak, świadczenie będzie przysługiwać na takich samych 
zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na sesji Rady Powiatu, 25 lutego, wójt Sławomir 
Wawrzyński wraz z dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych 
w Płocku Marcinem Błaszczykiem zostali uhonorowani 
doroczną nagrodą starosty płockiego „Kwiat powiatu” 
w kategorii „Inwestycja roku”.

Wyróżnienie dotyczy modernizacji drogi powiatowej 
Nr 5205W Płock-Draganie-Proboszczewice (przebudowa 
skrzyżowania z drogą gminną, budowa zatok autobusowych 
wraz z chodnikiem). Inwestycja została zrealizowana przez 
Zarząd Dróg Powiatowych przy udziale finansowym gminy 
Stara Biała, który wyniósł 50 proc. kosztów. Inwestycja 
obejmowała przebudowę skrzyżowania, budowę dwóch zatok 
autobusowych wraz z  niezbędnymi chodnikami w Nowym 
Trzepowie przy drodze dojazdowej do Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. Koszt przedsięwzięcia wyniósł blisko 400 
tys. zł, a udział gminy to prawie 200 tys. zł.

W 2014 r. wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych 
wykonany został w ramach pierwszego etapu modernizacji tej 
drogi chodnik do PWSZ. Wartość tej inwestycji to blisko 160 

tys. zł, z czego gmina poniosła koszty w wysokości niemal 80 
tys. zł.

- Wyróżnienie to traktujemy jako wysoką  ocenę naszego 
zaangażowania w poprawę jakości dróg powiatowych i bardzo 
dobrą współpracę przy realizacji wspólnych inwestycji – mówi 
wójt Sławomir Wawrzyński.

Kwiat powiatu
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W styczniu strażacy ochotnicy z Bronowa-Zalesia 
zapoczątkowali kampanię sprawozdawczo-wyborczą 
jednostek OSP na terenie naszej gminy. 

Niemal do końca lutego strażnice ośmiu jednostek 
były miejscem, gdzie wśród zaproszonych gości, władz 
samorządowych, władz Związku OSP, przedstawicieli PSP, 
instytucji współpracujących ze strażami i seniorów ruchu 
strażackiego, zarządy przedstawiały sprawozdania ze swojej 
działalności i sprawozdania finansowe za 2015 r. w kończącej 
się pięcioletniej kadencji. We wszystkich jednostkach, 
na wniosek komisji rewizyjnych, ustępującym zarządom 
udzielono absolutorium.

Na zebraniach nakreślono plany pracy na kolejne lata 
działalności. Są to zadania do przeprowadzenia przez nowo 
wybrane zarządy OSP. Wybory w jednostkach nie przyniosły 
niespodzianek. W większości zarządy i komisje rewizyjne 
zostały wybrane w tych samych składach lub z niewielkimi 
zmianami. Dotychczasowy prezes OSP Stara Biała, druh 
Tadeusz Kowalski po 20 latach zrezygnował z pracy 
w zarządzie. Ale strażacy-ochotnicy mają nadzieję, że swoim 
doświadczeniem będzie wspierał nie tylko druhów ze Starej 

Białej.
Do 30 czerwca oddziały gminne ZOSP RP w całym kraju 

zobowiązane są do przeprowadzenia zjazdów gminnych. 
W związku z tym na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych 
dokonano również wyborów delegatów na zjazd gminny 
w Starej Białej i przedstawicieli do przyszłego zarządu oddziału 
gminnego ZOSP RP w Starej Białej.

Podczas zebrań w poszczególnych jednostkach wybrano 
następujących prezesów i naczelników:  OSP Bronowo-Zalesie 
- Bogdan Jachimowicz (prezes) i Wojciech Łątka (naczelnik); 
OSP Proboszczewice – Leszek Łabędzki (prezes) i Sławomir 
Dąbrowski (naczelnik); OSP Kamionki - Janusz Malanowski 
(prezes) i Zbigniew Byliński (naczelnik); OSP Wyszyna 
- Stanisław Wiśniewski (prezes) i Jarosław Korzeniewski 
(naczelnik); OSP Stara Biała - Marek Żakowski (prezes) 
i Paweł Załęski (naczelnik); OSP Dziarnowo - Krzysztof  
Portalski (prezes) i Wiesław Brudzyński (naczelnik); OSP 
Brwilno - Janusz Stupecki (prezes) i Krzysztof  Perkowski 
(naczelnik); OSP Maszewo - Krzysztof Sztelak (prezes) 
i Mirosław Kaczorowski (naczelnik).

Stanisław Wiśniewski

Tradycyjnie w Święto Trzech Króli odbyło się w hali 
Sportowej w Starej Białej kolędowanie. Tym razem mogliśmy 
posłuchać chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses (na 
elektrycznych organach chórowi akompaniował Wiktor 
Bramski). 

Blisko 70 artystów pod dyrekcją Anny Bramskiej wykonało 
najpiękniejsze polskie kolędy oraz kilka współczesnych kolęd ze 
świata	(m.in.	Anglia,	Francja,	Ukraina).	Publiczność	słuchała	
oczarowana mistrzostwem wykonania. Oczywiście było też 
wspólne śpiewanie, a na koniec chór wyśpiewał wszystkim 
noworoczne życzenia. 

Od kaplicy sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Domu 
Samotnej Matki w Białej rozpoczął się drugi etap 
nawiedzenia diecezji płockiej przez obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej. 

W kaplicy obecne były siostry zakonne, podopieczne 
- matki z dziećmi,  mieszkańcy Białej - sąsiedzi sióstr, 
ks. proboszcz Jan Deptuła, ks. kapelan Andrzej Śmigielski, ks. 
Zbigniew Kaniecki oraz po raz pierwszy jako biskup - nowy 
sufragan płocki, bp Mirosław Milewski. To była pierwsza 
publiczna posługa biskupia po przyjęciu sakry.

W kazaniu bp Mirosław Milewski nawiązując do charakteru 
domu sióstr, który jest przystanią dla samotnych matek, 
mówił o macierzyństwie Maryi. - Tytuł Maryi jako Matki 
Kościoła nie jest jakimś tytułem honorowym, romantycznym 
czy ustanowionym przez człowieka. Maryja po prostu 
uczestniczyła w rodzeniu się Kościoła na Golgocie. Ona stała 
się Jego Matką poprzez współcierpienie i współuczestnictwo 
w odkupieńczej męce Swego Syna. To Boże macierzyństwo 
Maryi wyraża się tym, że jest Ona Matką naszego zaufania, 

świetlistym przykładem, jak ufać Bogu. Jest jakby Matką 
naszej	 ufności	 Jezusowi…	 przez	 całe	 swoje	 życie.	 Ufała	
i  podczas zwiastowania, i podczas ucieczki do Egiptu, aż do 
Golgoty i  zmartwychwstania. W każdym momencie - pełna 
ufności Bogu, mimo wszystko i pomimo wszystko Tak, nic 
nie jest bardziej pożytecznego dla człowieka niż ufność, 
zaufanie. Cokolwiek by się nie działo, cokolwiek by nas nie 
spotkało, nawet bardzo bolesnego, trzeba ufać Bogu – mówił 
bp Mirosław Milewski.

Zwracając się do młodych matek z dziećmi, które są 
mieszkankami domu prowadzonego przez siostry, powiedział: 
- Młode mamy, które z różnych powodów zostały kiedyś 
pozostawione same, wyzute z nadziei, może oszukane, może 
zranione,	może	 odrzucone.	Ufajcie	 pomimo	wszystko	Bogu!	
Tu, w tym domu, fizycznie jesteście bezpieczne, a zaufanie 
Bogu to doświadczenie umacnia.

Na podstawie artykułu z płockiego „Gościa Niedzielnego” 
autorstwa ks. Włodzimierza Piętki.

Zdjęcie autor ks. Włodzimierz Piętka. 

Nawiedzenie w Białej

Strażackie wybory

Kolędowanie w Trzech Króli
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W	budynku	Urzędu	Gminy	(siedziba	Gminnego	Ośrodka	
Kultury i Sportu) działa punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni 
i  adwokaci. Punkt zlokalizowany jest w tej samej części 
budynku co Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Powstanie 
punktu to efekt porozumienia powiatu płockiego z Okręgową 
Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą Radców 
Prawnych w Warszawie.  

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
•	 poinformowanie	osoby	uprawnionej	o	obowiązującym	

stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach 
lub o spoczywających na niej obowiązkach 

•	 wskazanie	osobie	uprawnionej	sposobu	rozwiązania	jej	
problemu prawnego

•	 udzielenie	 pomocy	 w	 sporządzeniu	 projektu	 pisma	
w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem 
pism procesowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się 
postępowaniu sądowo-administracyjnym

•	 sporządzenie	 projektu	 pisma	 o	 zwolnienie	 od	
kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika 
z  urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie 
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego 
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-
administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: 
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i  handlowego; związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
•	 której	w	okresie	12	miesięcy	poprzedzających	zwrócenie	

się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało 
przyznane świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano 
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia 

•	 która	 posiada	 ważną	 Kartę	 Dużej	 Rodziny,	 o	 której	
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny

•	 która	 uzyskała	 zaświadczenie,	 o	 którym	 mowa	
w  ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego 

•	 która	 posiada	 ważną	 legitymację	 weterana	 albo	
legitymację weterana poszkodowanego

•	 która	nie	ukończyła	26	lat
•	 która	ukończyła	65	lat,	lub
•	 która	 w	 wyniku	 wystąpienia	 klęski	 żywiołowej,	

katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się 
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Osoby, które chcą skorzystać z nieodpłatnej pomocy 
prawnej muszą przedstawić stosowne dokumenty 
uprawniające je do uzyskania pomocy, czyli np. oryginał albo 
odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej 
lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia, przedłożyć ważną 
Kartę Dużej Rodziny, przedłożyć zaświadczenie, o którym 
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach, 
przedłożyć ważną legitymację weterana, przedłożyć dokument 
stwierdzający tożsamość, pisemne oświadczenie w przypadku 
sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego.

Pomoc prawna

Przez blisko półtorej godziny znany aktor i satyryk, 
Jerzy Kryszak bawił w niedzielę, 24 stycznia, publiczność 
w Maszewie Dużym. 

Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Maszewie Dużym 
wypełniła się niemal po brzegi. Zanim jednak na scenie 
pojawił się Jerzy Kryszak, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu. Roland Bury dziękował dyrektor ZS 
w  Maszewie Dużym, Małgorzacie Bartos – Piątkowskiej za 
pomoc w przygotowaniu występu.

Potem już sceną zawładnął Jerzy Kryszak. Satyryk 
dość szybko nawiązał kontakt z publicznością. Rozmawiał 
z  widzami, wspólnie z nimi żartował i improwizował. Nie 
zabrakło dowcipów związanych z obecną sytuacją polityczną 
w Polsce i na świecie, ale też anegdot o aktorach czy zabawnych 
wspomnień szkolnych. Po niemal półtorej godziny występ 
zakończyła jednak poważna piosenka „Szczęśliwej Polski już 
czas”, nawiązująca do znanego szlagieru grupy Vox.

Jerzy Kryszak w 1974 r. ukończył szkołę teatralną 
w  Krakowie. Był aktorem Teatru Słowackiego w Krakowie 
i  Ateneum w Warszawie. Zagrał w kilkudziesięciu filmach. 
Od 33 lat występuje na scenie kabaretowej.

Duża dawka śmiechu
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Tradycją stało się już, że po półroczu nauki najlepszym 
uczniom wręczane są  gminne stypendia. Tak było i teraz. 
Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył im stypendia za 
dobre wyniki w nauce i w sporcie za pierwszy semestr roku 
szkolnego 2015/16.

Stypendium za dobre wyniki w nauce otrzymał uczeń, który 
w semestrze poprzedzającym przyznanie uzyskał średnią ocen 
co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 
Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 200 zł.

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami za 
wyniki w nauce w szkole podstawowej zostali: klasa IV A 
(wych. P. Lewicki) - Adam Bonkowski, Olga Ceglińska, Jakub 
Czarnecki, Wiktoria Kalinowska, Nina Krzemińska, Gabriela 
Śmigielska, Gabriel Trzciński; klasa IV B (wych. A. Szymański) 
- Karol Garbaszewski, Weronika Janiszewska, Ignacy 
Kaczorowski, Mateusz Karaszewski, Adam Królikowski, Adam 
Liszewski, Dominika Lubasińska, Kinga Mikołajewska, Milena 
Piórowicz; klasa V A (wych. A. Guzanek) - Bartłomiej Baniecki, 
Natalia Krajenta, Wanesa Kuś, Aleksandra Michalak, Paulina 
Paszkowska, Natalia Pycek, Maja Ruszkowska, Alan Sieradzki; 
klasa V B (wych. Łukasz Rakowski) - Olga Budzyńska, Wiktor 
Bylicki,	Adam	Czarnecki,	Urszula	Dołębska,	Wiktor	Dworak,	
Damian Malinowski, Patrycja Mikulicz; klasa VI A (wych. 
M. Bonkowska) - Angelika Falacińska, Alicja Lewandowska, 
Patryk Lisiecki, Wiktoria Świder, Agata Wochowska; klasa VI B 

(wych. W. Zaborowska) - Agata Czerwińska, Monika Filarska, 
Jolanta Koprowicz, Maja Łukaszewska, Julia Sobolewska, 
Maria	Umińska.

Stypendia za osiągnięcia sportowe w szkole podstawowej 
otrzymali: klasa V A - Maciej Gronczewski, Kacper 
Ziółkowski; klasa V B - Adam Czarnecki, Wiktor Dworak, 
Dawid Krawczyński, Mateusz Wiciński, Marcin Więckowski, 
Filip Woliński.

Wśród gimnazjalistów stypendystami za wyniki w nauce 
zostali: klasa I A (wych.  M. Olewnik) – Bartłomiej Bodal, 
Natalia Obrębska; klasa I B (wych. J. Borkowska) - Marta 
Krzesicka, Kamil Malinowski, Zuzanna Stańczak, Paulina 
Wrześniewska; klasa II A (wych. J. Obrębski) - Martyna Łątka, 
Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska; klasa II B (wych. M. Zachaj) 
- Kamila Kalinowska; klasa III A (wych. B. Gołębiewska) - 
Grzegorz Nowak, Sylwia Kopaczewska; klasa III B (wych. A. 
Salamon) - Michał Dołębski, Julia Mikołajewska.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach w szkole 
podstawowej stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV 
A – Martyna Giżyńska, Paweł Wyrzykowski; kl. IV B – Julia 
Białaszewska, Jakub Kopczyński, Wiktor Ners, Natalia Nowak, 
Wiktoria Paczkowska, Emilia Pudlarz, Klaudia Lewandowska; 
kl. V A – Mateusz Burczyński, Wiktor Klonowski, Oliwia 
Żółtowska; kl. V B – Maria Świetlik, Maciej Kikolski, 
Aleksandra Jędrzejczyk, Tomasz Mioduszewski; kl. VI A – Julia 

Nasi stypendyści
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Cendlewska, Patryk Chyżyński; kl. VI B – Dominik Kordyzon, 
Jakub Wójcik, Adam Przybyliński, Szymon Wierciński.

Natomiast za osiągnięcia sportowe ze stypendiów cieszyli 
się: kl. IV B – Patryk Nowak; kl. V B – Rozalia Linowska, 
Natalia Gonczaryk, Maria Świetlik, Maciej Kikolski, Tomasz 
Mioduszewski, Jakub Gostomski; kl. VI B – Jakub Wójcik, 
Monika Krajenta, Zofia Dzierżanowska.

W gimnazjum stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. I A 
– Agnieszka Jarzyńska; kl. I B – Zuzanna Gołębiewska, Natalia 
Lisowska, Natalia Markowska; kl. II B – Julia Mioduszewska, 
Aneta Nowakowska; kl. II C – Miłosz Bukowski, Lidia 
Szmytkowska, Łukasz Pyrzak; kl. III A – Katarzyna Gorczyca; 
kl. III B – Kacper Wierciński, Aleksandra Rzepecka, Klaudia 
Wójcik. A za osiągnięcia sportowe: kl. I B – Zuzanna Budnicka; 
kl. II C – Aleksandra Tułodziecka, Marcin Kralski.

W Szkole Podstawowej w Wyszynie stypendia za wyniki 
w nauce otrzymali: kl. IV - Cybulska, Jan Kryska, Damian 
Ludwicki; kl. V - Natalia Bętlejewska, Julia Chrobot, Michał 
Gach, Miłosz Krysiński, Tamara Nowicka; kl. VI - Paulina 
Bętlewska, Brzozowski, Martyna Czubak, Skierski, Julia 
Szczałuba.

W Szkole Podstawowej w Starej Białej za wyniki w nauce 
stypendia dostali: kl. IV – Aleksandra Nowakowska , Zuzanna 
Welenc; kl. V A -  Magdalena Kubicz, Julia Kosowska, Miłosz 
Paradowski, Aleksandra Bielska; kl. V B – Oliwia Olender, 
Anna Żochowska; kl. VI – Alicja Sporczyk, Nina Jeziórska. 
A za osiągnięcia sportowe: kl. V A – Julia Kosowska, Amelia 
Zdziemborska; kl. VI – Alicja Barska, Nina Jeziórska, Natalia 
Laskowska. 



Uroczyście świętowano Dzień Babci i Dziadka 
w  szkołach w naszej gminie. Były gorące życzenia 
i artystyczne programy.

W szkole w Starej Białej odbyła się 30 stycznia 
tradycyjna „Choinka z Babcią i Dziadkiem”. Wiersze 
recytowane przez dzieci z miłością i entuzjazmem, 
piosenki śpiewane z energią i pasją oraz dynamiczne  
tańce w egzotycznych kostiumach, wprowadziły gości 
w atmosferę dobrej zabawy. Część artystyczna była 
preludium do kolejnego punktu programu, czyli zabawy 
choinkowej. Jej kulminacyjnym punktem była wizyta 
świętego Mikołaja. A na koniec dyrektor szkoły Bożena 
Zaręba złożyła życzenia wszystkim Babciom i dziadkom.  

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym Dzień Babci 
i Dziadka świętowano w grupach 0a i 0b. Mali artyści 
recytowali wiersze i  śpiewali piosenki. Dyrektor wraz 
z wychowawczyniami złożyły życzenia dostojnym 
gościom. W przerwach między piosenkami najmłodsi 
składali babciom i dziadkom życzenia, wręczyli im także 
własnoręcznie wykonane prezenty. Poczęstunek dla gości 
przygotowali rodzice uczniów klas 0a i 0b. Uroczystość 
przygotowały wychowawczynie klas zerowych – Monika 
Wiśniewska, Emilia Żochowska oraz logopeda szkolny 
Elżbieta Robakiewicz. 

W Wyszynie Dzień Babci i Dziadka świętowano 
w przedszkolu. Z tej okazji przedszkolaki ze wszystkich 
grup przygotowały dla swoich bliskich program 
artystyczny. Dzieci recytowały wierszyki, śpiewały 
piosenki i prezentowały swoje umiejętności taneczne. 
Na zakończenie uroczystości, dyrektor Katarzyna 
Warczachowska złożyła wszystkim Babciom i Dziadkom 
najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta.

Dla Babć i Dziadków
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W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Nauczyciele języka polskiego przygotowali i zaprezentowali 
uczniom gazetkę informującą o historii i znaczeniu tego 
szczególnego dnia. Przedstawiono także ciekawostki 
polonistyczne, np. najczęściej popełniane błędy językowe. 
Odbył się też apel, podczas którego zebrani dowiedzieli 
się o genezie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 
wysłuchali i obejrzeli fragment wykładu prof. Jana Miodka do 
dzieci „O co kaman”, a uczennice z klasy Vb oraz IV przeczytały 
kilka łamańców językowych.

W ramach świętowania uroczyście rozstrzygnięto 
konkursu polonistycznego „Test z wiedzy o języku polskim”, 
który adresowany był do uczniów klas IV-VI.

Jolanta Modrzejewska-Kubicz

Biegi, skoki, rzuty – z takimi konkurencjami zmagali się 
16 lutego najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Maszewie 
Dużym, czyli uczniowie „zerówek”, podczas „Olimpiady 
przedszkolaka”. 

Zawody rozpoczęły się od prezentacji okrzyków sportowych 
każdej z klas. Mali sportowcy z wielkim zaangażowaniem, 
przy ogromnym aplauzie starszych kolegów i koleżanek, brali 
udział we wszystkich konkurencjach. Swoich wychowanków 
mocno dopingowały wychowawczynie: Monika Wiśniewska 
(klasa 0a), Emilia Żochowska (klasa 0b). 

Przez cały czas trwania zawodów panowała przyjazna, 
wesoła atmosfera. Sportowcy nie zapomnieli o zasadach fair 
play, przestrzegali reguł każdej konkurencji. Lepsza okazała się 
drużyna klasy 0a. Ale wszyscy sportowcy otrzymali medale, 
które wręczyła im dyrektor Małgorzata Bartos–Piątkowska. 
Przy słowach utworu „We are the Champions”, mali sportowcy 
uściśnięciem dłoni, podziękowali sobie za wspólną zabawę. 
Oczywiście nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.

Organizatorami „Olimpiady przedszkolaka” byli 
nauczyciele wychowania fizycznego: Agnieszka Kowalewska, 
Jacek Obrębski, Łukasz Rakowski i Krzysztof Zdziemborski.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach 2 
marca odbył się dekanalny konkurs biblijny dla szkoły 
podstawowej i gimnazjum przygotowany przez ks. dziekana 
Kazimierza Dziadaka.

W konkursie dla szkoły podstawowej „Ewangelia według 
św. Marka" wzięło udział 16 uczniów z siedmiu szkół dekanatu 
bielskiego. Zwyciężył Adam Przybyliński (SP Proboszczewice) 
przed Klaudią Jóźwiak (SP Łęg Probostwo) i Weroniką 
Wiśniewską (SP Bielsk).

W konkursie dla gimnazjum „Bohaterowie biblijni 
w  Księgach: Rodzaju, Wyjścia, Liczb i Powtórzonego Prawa” 
wzięło udział 10 uczniów z pięciu gimnazjów. Wygrali Justyna 
Żmijewska i Wiktoria Rychlik z gimnazjum w Staroźrebach, 
a drugie miejsce zajęła Dominika Dymek z gimnazjum w Bielsku.

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc zakwalifikowali 
się do etapu diecezjalnego. Ten etap konkursu dla uczniów 
podstawówek odbędzie się 29 kwietnia w Zespole Szkół 
w Starych Proboszczewicach.

Olimpiada przedszkolaka

Biblijni mistrzowie

O języku ojczystym
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Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbyły się 
2 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

W turnieju wzięło udział 17 uczniów wyłonionych w drodze 
eliminacji szkolnych. 12 z nich reprezentowało podstawówki, 
a	pięciu	gimnazja.	Uczestników	turnieju,	opiekunów	i	jurorów	
przywitał prezes zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
w Starej Białej Stanisław Wiśniewski. Konkurs składał się 
z części testowej (25 pytań) oraz części ustnej. Po ocenie części 
pisemnej do części ustnej turnieju jury zakwalifikowano 
Maję Ruszkowską (SP w Maszewie Dużym), Jakuba Wójcika 

(SP w  Starych Proboszczewicach) i Dominika Kordyzona 
(SP w Starych Proboszczewicach) oraz Lidię Szmytkowską 
(Gimnazjum w Starych Proboszczewicach), Pawła 
Kraśniewskiego (Gimnazjum w Maszewie Dużym), Jakuba 
Rutkowskiego (Gimnazjum w Maszewie Dużym) i Marcina 
Kralskiego (Gimnazjum w Starych Proboszczewicach).

Ostatecznie w grupie uczniów z podstawówek zwyciężyła 
Maja Ruszkowska, w wśród gimnazjalistów Jakub Rutkowski. 
Oboje zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych. 

Na zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom 
gratulacje oraz wręczyli dyplomy. Nagrody dla zwycięzców 
(słuchawki do komputera i myszki bezprzewodowe) 
ufundował i wręczył wójt Sławomir Wawrzyński.

W ostatni dzień karnawału, czyli 9 lutego, w Nowych 
Proboszczewicach odbył się niezwykły koncert. Publiczność 
miała okazję posłuchać najpiękniejszych arii, pieśni 
i piosenek o miłości.

Podczas koncertu „Historia de un Amor”, czyli opowieści 
o miłości, publiczność miała okazję posłuchać Mileny 
Lange, jednej z najbardziej utalentowanych młodych, 
polskich sopranistek, absolwentki Wydziału Artystycznego 
Uniwersytetu	 Marii	 Curie-Skłodowskiej	 w	 Lublinie,	 gdzie	
uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego 
oraz dyplom w klasie fortepianu, uczestniczki i laureatki 
wielu przeglądów i konkursów wokalnych dla młodych 
wykonawców. Zaśpiewał także Tomasz Rak (baryton), solista 
Warszawskiej Opery Kameralnej oraz Opery Bałtyckiej 
w Gdańsku. Publiczność miała też okazję posłuchać Wiktorii 
Szubelak, jednej z najbardziej utalentowanych młodych 
polskich gitarzystek klasycznych, laureatki wielu konkursów, 
która koncertowała m.in. W Hiszpanii, Turcji, Bośni 
i Hercegowinie, Peru, Boliwii, Argentynie i Wenezueli. 

Ale wszystkich powitał kwartet smyczkowy „Impressione”, 
który zagrał utwór Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine 
kleine Nachtmusik”. - Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ten 
ostatkowy wieczór możemy spędzić  właśnie z państwem -  
witał publiczność prowadzący koncert Andrzej Krusiewicz, 
znany „głos” z radia.

Później można było usłyszeć utwory Gioacchinio 
Rossiniego, Joaquína Rodrigo, Luigi Arditiego czy rosyjskie 
romanse „Oczy czarne” i „To były piękne dni”. Ten ostatni utwór 
bardzo ożywił publiczność w Nowych Proboszczewicach. 
Sporo śmiechu było przy utworze „Duet kotów” Rossiniego. 
A to dlatego, że słowa tego utworu to były kocie miałknięcia 
i prychnięcia. 

Koncert, który trwał blisko dwie godziny zakończył się 
trzema bisami i wręczeniem artystom kwiatów m.in. przez 
wójta Sławomira Wawrzyńskiego.

O miłości w ostatki

Pożarniczy konkurs



strona 14 Nasza Gmina - nr 1(18)/2016

,,Na górce” - tak potocznie, o gospodarstwie państwa 
Kowalewskich z Dziarnowa, mówią okoliczni mieszkańcy. 
Domostwo jakich wkoło wiele. Zadbane, nowoczesne, 
otoczone zielenią. Jest jednak w tym miejscu coś wyjątkowego. 
Tym czymś jest wielopokoleniowa historia i  tradycja, 
sięgająca początków XX wieku.

Przemierzając gminne bezdroża, w poszukiwaniu starych 
kapliczek i krzyży, trafiłem właśnie ,,Na górkę” i po krótkiej 
rozmowie z rodziną Kowalewskich wiedziałem, że jeszcze 
tu wrócę. Do napisania poniższego artykułu, skłoniła mnie 
przede wszystkim rozmowa z seniorką rodu panią Marianną 
Kowalewską (z domu Wawrzyńską), która opowiedziała mi 
historię swojej rodziny, z nadzieją, że pamięć o wydarzeniach 
z tamtych lat zostanie przekazana kolejnym pokoleniom. 

XIX i XX wiek, to wzmożony okres kolonizacji ziem polskich, 
przez niemieckich osadników. Same Dziarnowo w całości 
należało do polskich gospodarzy, jednak tuż za miedzą niczym 
grzyby po deszczu, powstawały kolejne kolonie. Przybysze 
tworzyli nowe społeczności, przy czym szybko nawiązywali 
kontakty z polskimi sąsiadami. Jak wspomina pani Marianna, 
niemieccy koloniści byli normalnymi ludźmi. Większość z nich 
mówiła po polsku, ich dzieci bawiły się z naszymi. Mieli swoją 
ewangelicką wiarę. W Bronowie mieli dom modlitewny, który 
na co dzień był szkółką oraz kantorat, a w Kruszczewie ogromny 
cmentarz. - Spotykaliśmy się na ich lub naszych weselach czy 
pogrzebach. Ogólnie rzecz biorąc lubiliśmy się i dogadywaliśmy 
– wspomina pani Marianna.

Niemcy wybitnie dbali o zwierzęta i gospodarstwa. 
Wszystkie dzieci chodziły do szkoły, a higiena osobista była 
przestrzegana przez wszystkich. Kiedy wybuchła wojna 
stosunek niemieckich kolonistów do Polaków praktycznie się 
nie zmienił. Nadal pomagali sobie wzajemnie i wspierali w tych 
jakże trudnych czasach. Początek okupacji to również exodus 

mieszkańców miast, którzy całymi rodzinami uciekali na wieś. 
Tak było również w przypadku rodziny Wawrzyńskich. 

Historia stryja Bolesława
Do Dziarnowa wraz z całą rodziną powrócił Bolesław 

Wawrzyński, brat ojca pani Marianny, który przez wiele 
lat mieszkał w Toruniu. Po pierwszych tygodniach życia 
w  Dziarnowie, postanowił pojechać do Torunia i sprawdzić 
co się dzieje z jego mieszkaniem, które zostawił wraz z całych 
dobytkiem. Wychodząc z toruńskiego mieszkania został 
aresztowany podczas łapanki, a następnie wraz z innymi 
Polakami, przewieziony do więzienia. 

Tragiczna wieść o uwiezieniu Bolesława szybko dotarła do 
Dziarnowa. Rodzina załamana całą sytuacją zaczęła radzić, 
jak ratować syna i brata. Pod długich rozmowach postanowili 
zwrócić się do niemieckich sąsiadów z prośbą o pomoc. Jak 
wspomina moja rozmówczyni, ojciec wraz ze stryjem Stefanem 
Wawrzyńskim, wczesnym rankiem udali się do kolonistów. 
W pierwszej kolejności, zapukali do drzwi sołtysa Edmunda 
Wiesego. Niestety ten po wysłuchaniu całej historii wzruszył 
tylko ramionami, a następnie odpowiedział, że czasy są trudne 
dla wszystkich i chyba za wiele nie da się zrobić. 

Po chwili jednak nakazał powrócić do kolonii następnego 
dnia, a on w tym czasie radził z całą społecznością jak pomóc 
polskim sąsiadom. Kiedy rano stryj ponownie pojawił się przed 
domem sołtysa ten przekazał mu ,,list żelazny”, z podpisami 
wszystkich mieszkańców zaświadczający o uczciwości całej 
rodziny.

W tak trudnych czasach była to znacząca pomoc jednak 
czy na tyle by uwolnić Polaka z gestapowskiego więzienia? Na 
ratunek z listem w ręku ruszyła żona Bolesława. Kobieta po 
dojechaniu do Torunia swoje kroki natychmiast skierowała do 
aresztu. Niestety nikt nie chciał jej wysłuchać ani jej pomóc. 
Niemcy bardzo ostro odmówili wydania męża, a  kobieta 
zrozumiała, że kolejna próba rozmowy skończy się jej 
aresztowaniem. 

Załamana wróciła do Dziarnowa, z przekonaniem, że już 
na zawsze straciła męża. Na widok zrozpaczonej synowej, 
matka Bolesława, Konstancja Wawrzyńska, z oczami pełnymi 
łez powiedziała: ,,W imię Boże, jak urodziłam i wychowałam 
dziecko to i je odzyskam. Dajcie mi ten list i jadę”. Po dotarciu 
do Torunia ponownie trafiła do tego samego aresztu. Nikt 
nie chciał z nią rozmawiać. W końcu rozpłakała się i patrząc 
w  esesmańskie oczy powiedziała: ,,Ty też masz matkę i ona 
na pewno ratowałaby ciebie jak i ja to robię”. Odwróciła się 
i z płaczem wyszła. 

Serce hitlerowca skruszało i nakazał strażnikowi zawrócenie 
rozdygotanej kobiety. Po kilkugodzinnych przesłuchaniach 
matki i syna, po kilkukrotnym przeczytaniu żelaznego listu, 
po zasięgnięciu telefonicznej opinii o niemieckich kolonistach, 
którzy go napisali, oboje odzyskali wolność. Ale pod jednym 
warunkiem. Bolesław miał nigdy nie wyjawić tego, co widział 
za murami katowni.

Po powrocie do Dziarnowa matka została okrzyknięta 
miejscową bohaterką. Bolesław po ochłonięciu opowiedział 
najbliższym, jak wyglądało życie za kartami. Co chwila przez 

Zapomniani sąsiedzi

Kantorat w Bronowie został założony w 1909 roku. W 1911 
roku małżeństwa Ludwig i Dorothea Wiese oraz Jakob i Amalie 
Wiese podarowali na rzecz kantoratu 4 morgi i 52 pręty 
ziemi wraz ze znajdującymi się tam budynkami. W kolonii 
nauczycielami byli: August Neumann, Leokadia Gross, Gerhard 
Schwartz, Wilhelm Berwald, Edmund Liedtke i Otto Leichnitz.
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okienko celi widział egzekucję Polaków. Więźniowie, którzy 
grzebali rozstrzelanych skazańców, w następnej kolejności szli 
na śmierć. Czuł, że kres jego życia jest bliski. Wspominał, że 
egzekucje wykonywała piękna, młoda Niemka. Bez mrugnięcia 
okiem wyjmowała pistolet, a następnie strzelała w tył głowy.

Zamach na generała
Po kilku miesiącach rodzina powoli powracała do 

normalnego życia. Jednak przez cały czas uważała na wszystko, 
aby nie dać pretekstu Niemcom do kolejnych aresztowań. 
Jednak życie zaczęło pisać kolejny scenariusz.

W Dziarnowie zamieszkało kilkadziesiąt osób, w większości 
pochodzących z Poznania. Byli przymusowymi robotnikami, 
wykorzystywanymi do budowy pobliskich rowów przeciw 
pancernych. Ich pracę nadzorowało kilku niemieckich żołnierzy. 
Wszystkimi dowodził Volejben (nazwisko zapisane fonetycznie) 
bardzo zły i złośliwy hitlerowiec. Co jakiś czas na kontrolę prac 
do Dziarnowa przyjeżdżał generał, który bardzo upodobał sobie 
gospodarstwo ,,Na górce”. Był to Niemiec o bardzo przyjaznym 
usposobieniu, podchodzący do Polaków z szacunkiem, a często 
nawet z niezrozumiałą przyjaźnią. Za każdym razem mieszkał 
na kwaterze w domu Wawrzyńskich. Wieczorami siadał wśród 
okopników i słuchał piosenek jakie śpiewali. 

Pewnego wieczoru ciszę przerwał ogromny huk. Pod 
generalskim oknem wybuchł granat. Wybuch był bardzo 
głośny. W obejściu rozgorzała panika. Zarówno domownicy, jak 
i przymusowi robotnicy zaczęli uciekać w pola na oślep. Kiedy 
emocje opadły okazało się, że oprócz rozbitej szyby wybuch 
nie wyrządził żadnej innej szkody. Rodzina mając w pamięci 
przestrogi hitlerowca z Torunia, z przerażeniem czekała, 
czy w najbliższych dniach zostaną aresztowani i posądzeni 
o współudział. Następnego dnia do Dziarnowa przyjechało 
gestapo. Przesłuchali wszystkich i zamiast prowadzić dalsze 
dochodzenie, to zwrócili się do gospodarzy z prośbą sprzedaży 
słoniny i boczku. Niemcy czuli zbliżający się kres wojny i zaczęli 
zmieniać swój stosunek do Polaków. Dzięki temu wszystko 
skończyło się dobrze i oprócz przerażenia, rodziny nie spotkała 
żadna inna kara.

Ratunek dla Wisego
Jest styczeń 1945 roku, przez okno spogląda Adam 

Wawrzyński i dostrzega trzech mężczyzn idących 
w kierunku pobliskiego drzewa. W jednym z nich rozpoznaje 
zaprzyjaźnionego kolonistę Edmunda Wiesego. Dwaj pozostali 
to czerwonoarmiści, mierzący z pepeszy w kierunku Niemca. 
Gospodarz widząc, że za chwile stanie się tragedia, wybiega 
z domu i pędzi w kierunku mężczyzn, krzycząc, aby przestali. 
Rosyjscy żołnierze ze zdziwieniem i złością spoglądają na 
Polaka, który błaga o życie Niemca. 

Polski gospodarz, pomimo sprzeciwu i krzyków sowietów, 
broni kolegę. Opowiada im jak kilka lat temu właśnie ten Niemiec, 
wstawił się wraz z całą wsią, za jego bratem przetrzymywanym 
w hitlerowskim więzieniu. Rosjanie puszczają z niechęcią 
schwytanego Niemca, a ten dziękując polskiemu koledze, wraca 
do rodziny. Za kilka dni, kiedy Rosjanie zaczynają mordować, 
gwałcić oraz plądrować niemieckie osady, koloniści podejmują 
decyzję o ucieczce. Pakują swój dobytek, a następnie ruszają 
w kierunku Niemiec. 

Tuż przed wyjazdem do gospodarstwa „Na górce” przybywa 
Wiese. Prosi polskiego kolegę, aby ten przechował mu małą 
walizkę z jego dorobkiem. Następnie oświadcza, że jak minie 
wojenna pożoga on wróci i ją odbierze. Polak jednak stanowczo 
odmówił twierdząc, że nie narazi już więcej swojej rodziny, 
tym razem u Sowietów. Nie chce być posądzony o współpracę 
z uciekającymi Niemcami lub co gorsze o szabrownictwo. Na 
koniec podał Wiesemu dłoń, a następnie dodał: ,,Edmund ja już 
swój dług wobec Ciebie spłaciłem”. Niemiec zrozumiał, pożegnał 
się i ruszył z rodziną przed siebie. I tak, zakończyła się ponad 
stuletnia historia kolonistów, ze wsi Bronowo i Kruszczewo.

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

Michał Umiński

Podczas sesji Rady Gminy, która odbyła się 15 marca, 
wręczone zostały srebrne medale „Za zasługi dla obronności 
kraju”.

Medale przyznał jeszcze były Minister Obrony Narodowej 
Tomasz Siemoniak. To wyraz uznania rodzicom, którzy 
wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. 
Odznaczenie otrzymali Teresa Brudzyńska z Nowego Dragania 
oraz Anna i Władysław Myzia z Nowych Proboszczewic. 
Medale	wręczyli	Wojskowy	Komendant	Uzupełnień	w Płocku	
płk Bogusław Okrasa oraz wójt Sławomir Wawrzyński 
i  przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski. Były 
także kwiaty i listy gratulacyjne.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” wręczany jest 
m.in. rodzicom, których kilkoro dzieci pełni lub pełniło 
nienagannie czynną służbę wojskową. W przypadku srebrnego 
medalu jest to rójka lub czwórka dzieci.

Medale za zasługi
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W okresie ferii zimowych zostały zorganizowane (przez 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu) półkolonie dla wszystkich 
uczniów z terenu naszej gminy.

Zainteresowanie było ogromne, stąd lista uczestników 
powstała w bardzo szybkim czasie. W pierwszym tygodniu 
udział wzieli uczniowie ze Strych Proboszczewic i Starej Białej 
a w drugim z Maszewa Dużego i Wyszyny.

Program dla obu grup był taki sam. Pierwszego dnia 
uczniowi pojechali do kina Helios, gdzie obejrzeli film „Alwin 
i Wiewiórki 2”, a następnie odwiedzili McDonalda. Następnego 
dnia półkolonii na terenie szkół odbyły się warsztaty lepienia 
w glinie. W ramach zajęć następnego dnia uczniowie obejrzeli 
przedstawienie „Jaś i Małgosia” oraz „kot w Butach” w Teatrze 
Dramatycznym w Płocku, a w kolejny dzień doskonalili technikę 
gry w kręgle w Galerii „Wisła”.

Ostatni dzień półkolonii spędzili w Toruniu. Rozpoczęli od 
wizyty w planetarium, gdzie obejrzeli niezwykle pouczający 

pokaz	 o	 Układzie	 Słonecznych,	 a	 następnie	 mieli	 możliwość	
poznania tajnego przepisu na pieczenie pierników oraz 
wykonania ich własnoręcznie w Muzeum Piernika.

Zimowe półkolonie

Drużyny chłopców z Zespołu Szkół w Starych 
Proboszczewicach triumfowały w powiatowych finałach 
zmagań w piłce ręcznej.

W zmaganiach drużyn z podstawówek ekipa dziewcząt z ZS 
w Starych Proboszczewicach zajęła czwarte miejsce, a w gronie 
gimnazjalistek piąta lokatę. W obu kategoriach triumfowały 
natomiast zespoły chłopców.

Emocje podczas meczów były bardzo duże. Drużyny szły 
„łeb w łeb”, a różnice punktowe były minimalne. W gronie 
zespołów z podstawówek ekipa ze Starych Proboszczewic 
rywalizowała z drużynami z SP Gąbin, SP Radzanowo, SP 
Łąck, SP Miszewo Murowane i SP Łęg. Natomiast wśród 
gimnazjalistów zagrała z drużynami z Radzanowa, Słubic, 
Łęgu, Bulkowa i Łącka.

Chłopcy ze Starych Proboszczewic awansowali do zawodów 
na szczeblu międzypowiatowym, które odbędą się w kwietniu.

Najmłodsi uczniowie ZS w Maszewie Dużym, 29 
stycznia, bawili się na specjalnym bali karnawałowym.

Tego dnia już od rana w szkole pojawiły się kolorowe 
postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, 
w klasach można było spotkać wróżki, królewny, delikatne 
motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana.

Wystrój sali gimnastyczne, gdzie odbył się bal, wprowadził 
w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. 
Na sali było bardzo kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. Nie 
zabrakło również wielu konkursów m.in. taniec ze szczotką czy 
taniec przy krzesełkach.

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 25 stycznia, odbyło 
się kolejne ważenie nakrętek w konkursie szkolnym „Bitwa 
na nakrętki”, w którym mogą brać udział wszystkie klasy. 
Od ostatniego ważenia nakrętek przybyło o 86 kilogramów. 

Łącznie w pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 
udało się zebrać 415,3 kilograma. Nakrętki zostaną przekazane 
na pomoc w walce z chorobą dla Julii Pietrzak.

Zwycięzcy szczypiorniści

Karnawałowy bal

Bitwa na nakrętki
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W ostatni dzień lutego w Zespole Szkół w Starych 
Proboszczewicach rozpoczął się Tydzień Języków Obcych. 
W  ramach Tygodnia w Starych Proboszczewicach gościła 
trójka zagranicznych studentów: Sawin Kaur z Malezji, 
Xiaoning Xiong z Chin oraz Kenta Komagata z Japonii.

Po dotarciu do Starych Proboszczewic goście w krótkich 
prezentacjach przedstawili siebie i swoje kraje. Później wraz 
z uczniami uczestniczyli w warsztatach mydlarskich, podczas 
których stworzyli unikatowe mydełka w wybranym kształcie, 
kolorze, zapachu z wyjątkowymi dodatkami w środku. 
Następnie wzięli udział w zajęciach judo prowadzonych przez 
trenera Łukasza Smorzewskiego.

Następnego dnia prowadzili zajęcia z uczniami szkoły 
podstawowej i gimnazjum. Po zajęciach uczniowie z klas IV-
VI	pojechali	wraz	z	gośćmi	na	wycieczkę	do	Płocka.	Uczniowie	
wzięli udział w warsztatach językowych prowadzonych przez 
Kuziego, gospodarza „The Bookshop“. Warsztaty dotyczyły 
tradycji wielkanocnych w Wielkiej Brytanii. Później po spacerze 
nad Wisłą i po płockiej starówce był odpoczynek w pobliskiej 
pizzerii.	Uczniowie	wykorzystali	 go	 aby	 porozmawiać	 i	 bliżej	
poznać sympatycznych cudzoziemców.

Głównym, punktem kolejnego dnia Tygodnia Języków 
Obcych był konkursu „English – Deutsch, Deutsch – English”, 
który odbył się po raz ósmy, a w którym wzięli udział uczniowie 
klas drugich i trzecich gimnazjum. 10 uczestników zmagało 

się z wieloma zadaniami w języku angielskim lub niemieckim. 
Ostatecznie wygrał Kacper Wierciński (klasa IIIb/g). Drugie 
miejsce zajęła Aneta Nowakowska (klasa IIb/g), a trzecie 
Emilia Tomaszewska (klasa IIIb/g). Wręczenie nagród odbyło 
się z udziałem zagranicznych gości, którzy przysłuchiwali się 
konkursowej rywalizacji. 

Następnym punktem dnia zaplanowanym dla gości była 
wizyta w sierpeckim skansenie. Zarówno oni jak i klasy 
drugie szkoły podstawowej wraz z opiekunami zwiedzili wieś 
składającą się m.in. z drewnianego kościoła z XVIII wieku, 
dworu, kilku zagród chłopskich, obejrzeli wystrój chat oraz ich 
obejście. Nie lada atrakcją okazała się przejażdżka wozem po 
terenie skansenu.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, 
uczniowie i goście uczestniczyli w warsztatach, na których 
malowali pisanki. Na koniec upieczono kiełbaski przy ognisku. 
Niespodzianką okazała się jazda konno, z której mogli 
skorzystać chętni uczniowie.

W kolejnym dniu wizyty w Starych Proboszczewicach 
goście prowadzili zajęcia z uczniami, a ostatniego dnia 
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności językowe 
w przedstawieniach w języku angielskim i niemieckim. Grupa 
tancerek pod kierunkiem Mai Leś-Jankowskiej uświetniła 
uroczystość pokazem tanecznym.

Zagraniczni goście

W czasie ferii, 9 lutego, odbył się w Zespole Szkół 
w  Maszewie Dużym turniej e-sportowy. Zawodnicy 
rywalizowali w popularnej grze FIFA 16. 

Uczniowie	 zaopatrzeni	 we	 własne	 konsole,	 przystąpili	
do rywalizacji w dwóch kategoriach - szkoła podstawowa 
i gimnazjum. W obu kategoriach wystartowało po ośmiu 

zawodników. Rozgrywki toczyły się systemem pucharowym, 
podobnym do tego znanego z prawdziwej Ligi Mistrzów. Każda 
para grała mecz i rewanż, a w przypadku remisu obowiązywała 
zasada tzw. złotego gola. 

W kategorii szkoły podstawowej najlepszy okazał się 
Bartek Baniecki, a w gronie gimnazjalistów zwyciężył  Bartek 
Ziółkowski.Na zakończenie zmagań w towarzyskim meczu 
zmierzyli się zwycięzcy poszczególnych kategorii. Bartek 
Baniecki długo prowadził 1:0 ale ostatecznie uległ starszemu 
koledze 3:1.

Sport na konsoli

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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Finał WOŚP w Proboszczewicach

PIONOWO
1-indiański namiot; 2-największa wyspa japońska; 3-niezbędna 
do życia; 4-zakaz wywozu towarów  do innego kraju; 5-w 
parze z opierunkiem; 8-starożytne miasto, Ilion; 9-wydzielina 
pszczół miodnych; 12-ceniony kamień szlachetny; 13-na 
nim wiszą żabki; 14-pokój w wiejskiej chacie; 16-najmniejszy 
nietoperz europejski; 18-sterta, zwał; 19-duży kawał drewna, 
kłoda; 20-ryba z rodziny łososiowatych.  
POZIOMO
3-imię towarzysza Gomułki; 6-mały flet poprzeczny; 
7-majątek,mienie; 9-może być olimpijska; 10-kwitnie fioletowo 
w lesie; 11-wystawiana w teatrze; 15-obsługuje tokarkę; 17-… 
to zdrowie; 19-cztery asy  w  pokerze; 21-owad z rodziny 
pszczół; 22-leń,próżniak, 23-Stanisław (1755-1826r.) wybitny 
przedstawiciel  polskiego oświecenia.

Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock

Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać pocztą na 
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej; 
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: 
nasza.gmina@starabiala.pl. w  terminie do 29.04.2016 r. Na 
zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w  sklepie 
sportowym Decathlon o wartości 50 zł). 

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(17)/2015: 
„Mazowiecki”. Nagrody wylosowali Monika Myzia oraz 
Adrian Komar. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
i Sportu do dnia 29.04.2016.
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Krzyżówka

W niedzielę, 10 stycznia, tak jak w całej Polsce tak 
i  w Starych Proboszczewicach zagrała Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. Podczas finału WOŚP w Starych 
Proboszczewicach zebrano w sumie 11 843,88 zł.

Podczas tegorocznego 24. finału WOŚP zbierano pieniądze 
na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

W Starych Proboszczewicach jak co roku Orkiestra 
przyciągnęła tłumy. Wśród gości byli uczniowie, rodzice, 
mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy do Zespołu 
Szkół przybyli całymi rodzinami, aby pomagać i wspólnie się 
bawić. 

Na początek uczniowie klas II zaprezentowali bajkę 
„Królewna Śnieżka”, przygotowaną pod kierunkiem 
wychowawczyń.	 Uczniowie	 gimnazjum	 zaprezentowali	
jasełka bożonarodzeniowe „Do Betlejem…”, pod kierunkiem 
księdza wikarego i nauczycieli. Można było również podziwiać 
zdolności uczniów w programie „Mam talent”.  Hitem okazał 
się występ nauczycieli, którzy po raz kolejny podjęli trud gry 
aktorskiej i wystąpili w przedstawieniu „Z historii Stanów 
Zjednoczonych, czyli dzieci uczcie się języków obcych”. 

Zbiórce pieniędzy towarzyszyły pokazy suchego lodu, 
w  których mógł wziąć udział każdy. Były pokazy judo 
i  występ grupy koła tanecznego. Swoje stoisko mieli, jak co 
roku strażacy, którzy sprzedawali upominki ze swoim logo. 

Najmłodsi mieli okazję skorzystać z pokoju zabaw, przejażdżki 
kucykiem i wykonać dziecięcy makijaż. 

Na wszystkich gości czekał antykwariat, kiermasz, barek 
z popcornem, goframi i ciastami własnego wypieku, kącik pani 
pielęgniarki, stół wiejski, na którym serwowano pajdę chleba 
ze smalcem i ogórkiem oraz fasolkę po bretońsku. Można było 
również zakupić miodek dla zdrowotności. 

Duża różnorodność atrakcji, a przede wszystkim cel 
jakiemu przyświecało spotkanie spowodowały, że w Zespole 
Szkół w Starych Proboszczewicach panowała niesamowicie 
radosna, otwierająca serca atmosfera.

Podczas poszczególnych imprez udało się zebrać: bajka 
„Królewna Śnieżka” – 555 zł, pokaz suchego lodu – 183,49 zł, 
„Mam talent” - 417,13 zł, przedstawienie „Do Betlejem...” – 185 
zł, bajka „Z historii Stanów Zjednoczonych, czyli dzieci uczcie 
się języków obcych” - 1304,85 zł, pokaz judo, występ grupy 
koła tanecznego – 638 zł, kącik pani pielęgniarki – 172,18 
zł, kiermasz – 216,36 zł, kucyk – 69,46 zł, dziecięcy makijaż 
– 101 zł, pokój zabaw – 50 zł, stół wiejski – 826,34 zł, barek 
– 188,10 zł, popcorn – 273,60 zł, miodek dla zdrowotności – 
360 zł, strażacy – 1264,36 zł, kino – 607,90 zł, teatr – 267 zł, 
antykwariat – 222,19 zł, zbiórka szkolna – 109,51 zł, biżuteria 
– 150 zł, kiermasz świąteczny – 1312,65 zł, kartki – 155 zł.

W sumie w szkole zebrano 9629,78 zł. Wolontariusze 
zebrali 2214,10 zł.

Litery w oznaczonych polach, czytane poziomo utworzą  
hasło końcowe.



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2016



D
zi

ew
ię

ć 
pa

r 
z 

te
re

nu
 

na
sz

ej
 

gm
in

y 
pr

ez
yd

en
t 

RP
 

A
nd

rz
ej

 
D

ud
a 

uh
on

or
ow

ał
 

„M
ed

al
em

 
za

 
dł

ug
ol

et
ni

e 
po

ży
ci

e 
m

ał
że

ńs
ki

e”
 

z 
ok

az
ji 

50
-le

ci
a 

m
ał

że
ńs

tw
a.

  
20

 
st

yc
zn

ia
 

pr
ze

ds
ta

w
ic

ie
le

 
w

ła
dz

 
sa

m
or

zą
do

w
yc

h 
i p

ra
co

w
ni

cy
 u

rz
ęd

u 
gm

in
y 

sp
ot

ka
li 

się
 

z 
sie

dm
io

m
a 

pa
ra

m
i, 

ab
y 

po
dz

ię
ko

w
ać

 
im

 
za

 
zg

od
no

ść
 p

oż
yc

ia
 m

ał
że

ńs
ki

eg
o,

 z
a 

tr
ud

 p
ra

cy
 i

 w
yr

ze
cz

eń
 d

la
 d

ob
ra

 
sw

yc
h 

ro
dz

in
 z

ał
oż

on
yc

h 
po

na
d 

pó
ł 

w
ie

ku
 te

m
u.

M
ed

ale
 o

trz
ym

ali
 Z

ofi
a 

i C
ze

sła
w

 
Sz

we
ch

 
z 

D
zia

rn
ow

a, 
H

ele
na

 
i 

St
an

isł
aw

 S
ze

ląg
ow

sc
y 

z 
Ko

bi
er

ni
k,

 
M

ar
ia 

i S
ta

ni
sła

w
 P

ac
ho

lec
 z 

M
as

ze
w

a, 
H

an
na

 i 
Je

rz
y F

ig
iel

 z 
M

as
ze

w
a, 

H
ali

na
 

i W
ies

ław
 K

am
iń

sc
y z

 M
as

ze
w

a D
uż

eg
o,

 
M

ar
ian

na
 

i 
St

an
isł

aw
 

Ko
ło

dz
iej

sc
y 

z M
as

ze
w

a D
uż

eg
o, 

Ba
rb

ar
a i

 St
an

isł
aw

 
Li

ch
oc

cy
 z

 T
rz

eb
un

ia,
 A

lic
ja 

i A
nd

rz
ej

 
Ko

ry
tk

ow
sc

y 
z 

N
ow

eg
o 

Tr
ze

po
w

a, 
W

ies
ław

a 
i 

Ry
sz

ar
d 

 
Żó

łto
w

sc
y 

z W
ys

zy
ny

.
Ce

re
m

on
ia 

w
rę

cz
en

ia 
od

zn
ac

ze
ni

a 
od

by
ła

 s
ię 

tra
dy

cy
jn

ie 
w

 s
ali

 ś
lu

bó
w

 
U
rz
ęd
u	

St
an
u	

Cy
w
iln
eg
o	

w
	
St
ar
ej
	

Bi
ał

ej.
 

W
 

im
ien

iu
 

pr
ez

yd
en

ta
 

RP
 

m
ed

ale
 

w
rę

cz
ył

 
ju

bi
lat

om
 

wó
jt 

Sł
aw

om
ir 

W
aw

rz
yń

sk
i. 

W
sp

ól
ni

e 
z 

pr
ze

wo
dn

icz
ąc

ym
 

Ra
dy

 
G

m
in

y 
St

ar
a 

Bi
ał

a, 
W

oj
cie

ch
em

 Ż
ół

to
w

sk
im

 
sk

ier
ow

ali
 d

o 
ju

bi
lat

ów
 s

ło
w

a 
uz

na
ni

a 
i 

po
dz

ięk
ow

an
ia 

za
 g

od
ne

 i
 d

łu
gi

e 
po

ży
cie

 
m

ał
że

ńs
ki

e, 
za

 
w

ier
no

ść
 

i r
od

zin
ną

 m
iło

ść
, z

a 
pi

ęk
ny

 p
rz

yk
ła

d 
dl

a m
ło

de
go

 p
ok

ol
en

ia 
i p

rz
ek

az
yw

an
ie

 
w

ar
to

śc
i, 

kt
ór

e 
są

 
ist

ot
ą 

ka
żd

eg
o 

zw
iąz

ku
 m

ał
że

ńs
ki

eg
o.

Ju
bi

lac
i 

ze
 w

zr
us

ze
ni

em
 o

db
ier

ali
 

od
zn

ac
ze

ni
a, 

pr
zy

jm
ow

ali
 

lis
ty

 
gr

at
ul

ac
yj

ne
, 

kw
iat

y 
i 

ży
cz

en
ia.

  
Po

  
to

aś
cie

 p
od

an
o 

to
rt 

we
se

ln
y, 

a 
na

stę
pn

ie 
by

ł c
za

s n
a 

ro
zm

ow
ę, 

ch
w

ilę
 

w
sp

om
ni

eń
 o

ra
z p

am
iąt

ko
we

 zd
jęc

ie.

Zł
ot

e 
go

dy




