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Budżet naszej gminy

Budżet gminy Stara Biała na ten rok został przyjęty
przez Radę Gminy 28 grudnia 2017 roku. Budżet po stronie
dochodów został uchwalony w wysokości 53 531 935 zł. Na
tę kwotę składają się dochody własne, subwencje i dotacje
z budżetu państwa. Struktura dochodów oraz wydatków
określona jest według klasyfikacji budżetowej w działach.
Przedstawię Państwu tylko te działy, które stanowią istotny
wkład do budżetu gminy.
Dochody
W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody planowane
są w wysokości 354 350 zł i są to wpływy z opłat za wieczyste
użytkowanie nieruchomości i czynsze za wynajem lokali
mieszkalnych i użytkowych. W dziale Administracja
publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości
154 564,10 zł i są to w większości dotacje z budżetu państwa.
Bardzo istotnym elementem budżetu jest dział 756 –
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem, w którym planuje się
uzyskać dochody ogółem w wysokości 30 720 527 zł. Są to
wpływy od osób prawnych m,in. z podatku od nieruchomości
w wysokości 12 780 000 zł, podatku rolnego 67 000 zł, podatku
od środków transportowych w wysokości 75 000 zł. W tej
części budżetu planowane są wpływy z podatków od osób
fizycznych w postaci podatku od nieruchomości w wysokości
3 135 000 zł, podatku rolnego 850 000 zł, podatku od środków
transportowych 220 000 zł oraz wpływy z podatku od
czynności cywilnoprawnych w wysokości 350 000 zł.
Do dochodów w tej części budżetu zalicza się również wpływy
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 145 000 zł. Bardzo istotnym dochodem budżetu
gminy jest udział w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa w wysokości 12 856 136 zł. Kwota 12 488 636 zł to
podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli podatek, który
jako mieszkańcy płacimy do urzędu skarbowego od swoich
dochodów osobistych, a 37,98 proc. tego podatku wraca do
budżetu gminy. Ponadto kwota 367 500 zł stanowi wpływ
w wysokości 6,71 proc. z podatku dochodowego od osób
prawnych.
Kolejnym działem w budżecie są Różne rozliczenia,
w którym planuje się uzyskać dochody w wysokości
9 340 841 zł. Jest to w znacznej części subwencja ogólna
składająca się z części subwencji oświatowej w wysokości
8 840 143 zł, części wyrównawczej w wysokości: 465 303 zł.,
części równoważącej w wysokości: 15 395 zł. Są to pieniądze
przekazywane do budżetu gminy bezpośrednio z budżetu
państwa.
W dziale Oświata i wychowanie planuje się uzyskać
dochody ogółem w wysokości 1 390 800 zł. Są to m.in. wpływy
z opłat za przedszkole w wysokości 50 000 zł, z opłat za
wyżywienie w przedszkolach w wysokości 470 000 zł, wpływy
z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w szkołach w wysokości
315 000 zł, zwrot kosztów za przedszkolaków zamieszkałych
na terenie innych gmin w wysokości 81 500 zł, dotacja
z budżetu państwa na utrzymanie przedszkoli w wysokości
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313 730 zł oraz dotacja z funduszy europejskich na realizację
w przedszkolu w Wyszynie programu „Radosne przedszkolaki
w gminie Stara Biała” w wysokości 149 070,90 zł.
W dziale Pomoc społeczna planowane dochody to kwota
366 900 zł i jest to prawie w całości dotacja z budżetu państwa.
W dziale Rodzina planowane dochody to kwota 11 076 150 zł
i również jest to prawie w całości dotacja z budżetu państwa.
Warto zaznaczyć, że kwota 7 554 000 zł przeznaczona jest na
realizację rządowego programu Rodzina 500+.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
planuje się uzyskać dochody w wysokości 125 000 zł i są to
kary i opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów.
Wydatki
Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2018 rok
zaplanowano w wysokości 61 476 935 zł. Podobnie jak
dochody przedstawimy je w najistotniejszych działach.
W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki
w wysokości 1 533 340 zł, z czego m.in. 30 000 zł planuje się
przeznaczyć na dotację dla spółki wodnej w Starej Białej na
konserwację rowów melioracyjnych. Natomiast 1 485 000 zł
przeznacza się na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach, gdzie nie jest ekonomicznie uzasadnione
budowanie sieci kanalizacyjnej.
W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę wydatki planuje się w wysokości
956 000 zł i prawie w całości planuje się je przeznaczyć na
dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom gminy dla
gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.
w wysokości 950 00,00 zł.
W dziale Transport i łączność zaplanowano wydatki
ogółem w wysokości 12 912 850 zł., które stanowią wydatki
bieżące i majątkowe. Wśród wydatków bieżących największy
wydatek stanowi dotacja dla miasta Płock, a dotyczy
funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy
Stara Biała i jest to kwota 2 585 000 zł.

Dopłata do komunikacji publicznej to bardzo duża część wydatków w budżecie gminy

Drugim istotnym wydatkiem bieżącym w tym dziale jest
bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na, które
planujemy wydać kwotę 906 000 zł.
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Budowa hali sportowej w Maszewie Dużym to największa gminna inwestycja w 2018 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się
wydatkować kwotę 9 412 350 zł i są to inwestycje polegające
na budowie i projektowaniu dróg gminnych i wewnętrznych:
• budowa drogi w miejscowości Miłodróż - 400 000 zł,
• budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo - 500 000 zł,
• budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. Woj. 559) 500 000 zł,
• opracowanie dokumentacji budowlanej budowy chodnika
wzdłuż drogi gminnej nr 291317W relacji Maszewo Duże
– Brwilno - 30 000 zł,
• budowa ulic na osiedlu „Podgrodzie” w miejscowości
Nowe Proboszczewice - 500 000 zł,
• budowa ulic: Sportowej i Korczaka w miejscowości
Maszewo Duże - 1 200 000 zł,
• budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno 1 600 000 zł,
• budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe
i Stare Proboszczewice - 500 000 zł,
• budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo
(skrzyżowanie z drogą wojewódzką) - 100 000 zł,
• opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg
wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała - 120 000 zł,
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi
w miejscowości Ogorzelice - 460 000 zł,
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy
Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże - 215 000 zł,
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy
strona 4

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bukowej w miejscowości Maszewo Duże - 240 000 zł,
opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od
km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości Maszewo
Duże – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego
- 93 500 zł,
budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże
- 353 500 zł,
budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże 403 500 zł,
opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części
drogi wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości
Stara Biała - 399 500 zł,
opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej
na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach - 40 750 zł,
opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej
na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu - 38 000 zł,
pracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi
gminnej Nr291320W w Kobiernikach - 518 000 zł,
opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej
Nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo – Zalesie - 28 500 zł,
opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej,
Szacherskiego, Konopnickiej, części ulicy Mazowieckiego
w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana
w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach
- 47 000 zł,
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opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej
w Nowym Trzepowie - 23 000 zł,
• opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej
Nr 91326W Bronowo- Zalesie / Nowe Trzepowo – 52 100 zł,
• budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1
w Maszewie - 1 050 000 zł.
W dziale Turystyka wydatki zaplanowano w wysokości
50 000 zł i są przeznaczone na dotację dla organizacji
pozarządowych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa
zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 271 000 zł i są
one przeznaczone na bieżące utrzymanie naszych budynków
mieszkalnych, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte
pod budowę dróg i wykup gruntów pod poszerzenie pasa
drogowego. Dział Działalność usługowa to wydatki związane
z realizacją gospodarki przestrzennej na terenie gminy. Na ten
cel przeznaczono kwotę 95 530 zł.
Dział Administracja publiczna dotyczy utrzymania
administracji, czyli urzędu gminy. Na ten cel planuje się
wydatkować kwotę 4 517 514 zł, w tym kwota 160 000 zł jest
przeznaczona na funkcjonowanie Rady Gminy. W dziale
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydatki zaplanowano w wysokości 150 000 zł i są przeznaczone
na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na naszym
terenie.
Dział Obsługa długu publicznego dotyczy wydatków
w wysokości 335 600 zł, które musimy ponieść w roku
budżetowym na spłatę odsetek od naszego zadłużenia.
Natomiast dział Różne rozliczenia dotyczy utworzenia
obowiązkowej rezerwy ogólnej w wysokości 210 664,00 zł oraz
rezerwy celowej w wysokości 139 336,00 zł z przeznaczeniem
na zarządzanie kryzysowe.
Bardzo istotnym działem w wydatkach jest Oświata
i wychowanie, w którym zaplanowano wydatki w wysokości
21 759 004,50 zł. Z tego kwota 2 000 000 zł przeznaczona jest
na budowę hali sportowej w Maszewie Dużym. Pozostałe
wydatki to koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli na
naszym terenie. Szkoły podstawowe kosztują nas 13 972 100 zł,
oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 425 150 zł,
przedszkola 3 411 104,50 zł, gimnazja 1 842 350 zł, dowożenie
uczniów do szkół 350 000 zł, stołówka w Przedszkolu
w Nowych Proboszczewicach 1 240 000 zł.
Dział Ochrona zdrowia określa wydatki na działania
profilaktyczne, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.
Na te działania przewidziano kwotę 185 900 zł. W kolejnym
dziale Pomoc społeczna wydatki określono na kwotę
1 865 000 zł. Są to wydatki na opłacanie pobytu naszych
mieszkańców w domach opieki społecznej, wydatki na
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasiłki i pomoc
w naturze, dodatki mieszkaniowe oraz zasiłki stałe. W tym
dziale zawarte są ponadto wydatki na utrzymanie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania
i usługi opiekuńcze.
Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki
w wysokości 140 000 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną
dla uczniów w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na
stypendia socjalne i 60 000 zł na stypendia za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe.
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Bardzo ważnym działem jest Rodzina, w którym wydatki
określono na kwotę 11 224 00 zł. Wydatki w tym dziale są
przeznaczone na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń
rodzinnych. Kwota 7 564 500 zł przeznaczona jest na realizację
rządowego programu Rodzina 500+.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wydatki zaplanowano w wysokości 1 136 394,50 zł. Z tego działu
zostaną poniesione wydatki m.in. na dopłatę w wysokości
150 000 zł do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców
gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara
Biała”. Ponadto zaplanowano wydatki związane z usuwaniem
i unieszkodliwianiem azbestu w wysokości 25 000 zł, realizacji
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w wysokości
58 000 zł. W tym dziale przewidziane są również wydatki
związane z zakupem energii i utrzymaniem oświetlenia
ulicznego w wysokości 850 000 zł.
W kolejnym dziale Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego przewidziano środki w wysokości 2 665 000 zł
z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Brwilnie
w kwocie 1 000 000 zł oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w wysokości 1 465 000 zł i Biblioteki
Publicznej w wysokości 200 000 zł. W dziale Kultura Fizyczna
przewidziano wydatki na budowę placów zabaw w Bronowie
– Zalesiu w wysokości 150 000 zł oraz w Brwilnie w kwocie
170 000 zł.

Ulica Lawendowa w Brwilnie – to jedna z ulic, która zostanie
zbudowana w tym roku.

W budżecie gminy przewidziano deficyt czyli wydatki
zaplanowano wyższe niż dochody. Deficyt zostanie pokryty
z nadwyżki z lat ubiegłych, z ponadplanowych dochodów oraz
ze źródeł zewnętrznych.
Budżet został przedstawiony w sposób bardzo skrócony,
tylko bardzo istotne dochody i wydatki. Zapewne w tym roku,
jak w latach poprzednich, budżet będzie zmieniany. Jestem
przekonany, że mimo wielu zagrożeń zostanie zrealizowany
i nasi mieszkańcy będą to mogli odczuć w codziennym życiu.
Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała
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 zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w środę w godz. 15.30-17, 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. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy
wtorek i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy
urzędu codziennie w godzinach pracy, radca prawny w każdą
środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
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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 36633-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00,
16:00.

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXVII sesji, która odbyła się 28 grudnia 2017 r.,
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2018 rok
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stara Biała na 2018 rok
• w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Stara Biała na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy do roku 2024
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
na 2018 rok
• w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez
Gminę Stara Biała
• w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi
transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy
Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach
w 2018 roku
• w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Stara Biała lub jej jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
• Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gminy Stara Biała na
2018 rok
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2018 – 2025
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2017 rok.
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Turniej wiedzy pożarniczej

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy, 26 lutego odbyły
się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
W turnieju wzięło udział 20 uczniów wyłonionych w drodze
eliminacji przeprowadzonych w szkołach, podzielonych
na dwie grupy wiekowe. W pierwszej grupie wiekowej
(szkoły podstawowe) wzięło udział 8 uczestników, w drugiej
grupie wiekowej (VII klasa i gimnazjum) - 12 uczestników.
Uczestników turnieju, opiekunów i jurorów powitał prezes
Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Starej Białej Stanisław
Wiśniewski.
Konkurs składał się z części testowej (30 pytań) oraz części

ustnej. Po ocenie części pisemnej do części ustnej turnieju
jury, w składzie Stanisław Wiśniewski, Wiesława Szponar
i Elwira Piotrowska, zakwalifikowało w I grupie wiekowej
Dominikę Lubasińską, Milenę Piórowicz i Amelię Szygoską
(wszystkie z SP w Maszewie Dużym). A II grupie wiekowej
Adama Przybylińskiego (SP w Starych Proboszczewicach),
Jakuba Wójcika (SP w Starych Proboszczewicach) i Tamarę
Nowicką (SP w Wyszynie).
Po finałowej części ustnej w młodszej grupie wygrała
Dominika Lubasińska, a w starszej Tamara Nowicka. Na
zakończenie turnieju organizatorzy złożyli zwycięzcom
gratulacje oraz wręczyli dyplomy. Nagrody dla zwycięzców
ufundował wójt Sławomir Wawrzyński.

Uczestnicy tegorocznego konkursu wiedzy pożarniczej

Ostatki z kabaretem

To już stało się tradycją w naszej gminie, że w ostatkowy
wieczór Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza do
domu strażaka w Nowych Proboszczewicach na pełne
zabawy zakończenie karnawału. Tym razem mieszkańców
gminy i nie tylko, bawił Kabaret K2.
K2 powstał w Zielonej Górze w 2012 roku. Jego członkowie
– Michał Zenkner (Mimi) i Bartosz Klauziński (Barciś)
współtworzyli kiedyś formacje Babeczki z Rodzynkiem
i Hlynur. Od momentu powstania kabaret zdobył wiele nagród
i wyróżnień. Występował na wszystkich kabaretonach w całej
Polsce. Obecnie przygotował najnowszy program zatytułowany
„Program z kobietą”, w którym występuje Dominika Najdek.
I w takim składzie K2 stawił się w Nowych Proboszczewicach.
Tradycyjnie publiczność szczelnie wypełniła widownie. Blisko
200 osób czekało na dobrą zabawę, wśród nich włodarze
gminy – wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady
Gminy Wojciech Żółtowski. Ale zanim kabaret pojawił się
na scenie dyrektor GOKiS, Roland Bury przybliżył nieco
artystów i poinformował, że to już szóste ostatki w Nowych
Proboszczewicach.
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K2 przez blisko dwie godziny bawił publiczność. Co i raz
salą wstrząsały salwy śmiechu. Kabareciarze nie stronili też od
improwizacji i aktywnego kontaktu z widzami. Ich występ tak
się spodobał, że musieli dwa razy bisować.

Kabaret K2 w „Programie z kobietą”
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Festiwalowe złote gwiazdy

Czwórka uczennic z SP w Starych Proboszczewicach
oraz chór z SP w Wyszynie zdobyli „Złote gwiazdy” podczas
X Szkolno-Parafialnego Festiwalu Kolęd, który 13 stycznia
odbył się w Rogozinie.
Konkurs zorganizowały wspólnie parafia św. Faustyny
Apostołki Miłosierdzia, SP w Rogozinie oraz Centrum
Kultury i Sportu w Radzanowie. Patronat nad konkursem
objęli biskup płocki Piotr Libera i wójt gminy Radzanowo
Sylwester Ziemkiewicz. Cele imprezy to prezentacje dorobku
artystycznego dzieci i młodzieży, popularyzacja śpiewania
kolęd i pastorałek, promowanie dziecięcej twórczości
artystycznej.
Na festiwalu SP w Starych Proboszczewicach, pod
kierunkiem Elizy Niedbały, reprezentowały uczennice:
w kategorii soliści Oliwia Fersz z klasy Vb z kolędą
„Dzisiaj w Betlejem” oraz Julia Skolimowska z klasy VIIa,
która zaśpiewała kolędę „Jezus malusieńki”, a w kategorii
duety Weronika Fersz i Bogumiła Zelmańska z klasy IVb
z pastorałką „Kaczka pstra”. Wszystkie uczennice SP w Starych
Proboszczewicach wróciły z festiwalu ze „Złotymi gwiazdami”.
Także ze „Złotą gwiazdą” wrócił z Rogozina szkolny
chór z SP w Wyszynie. To było zaskoczenie i dla chórzystek

Uczennice z SP w Starych Proboszczewicach

i dla prowadzącego zespół Cezarego Szymczyka, bo chór
debiutował na tak poważnej imprezie. Zaszczytne wyróżnienie
w kategorii chóry i zespoły wokalne wyśpiewał sobie kolędą
„Triumfy króla niebieskiego”.

Wspólne kolędowanie

Już po raz szósty w święto Trzech Króli w hali sportowej
przy SP w Starej Białej odbyło się kolędowanie.
Tym razem gościliśmy VoxSingers, chór Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki pod dyrekcją Roberta Majewskiego.
W koncercie usłyszeliśmy polskie tradycyjne kolędy, kolędy

z innych krajów, piosenki bożonarodzeniowe a także kilka
innych utworów niezwiązanych już z Bożym Narodzeniem.
W blisko półtoragodzinnym koncercie z pewnością każdy
mógł znaleźć coś dla siebie o czym świadczyły gromkie brawa
po każdym z utworów.

Duet Monika Świtkiewicz i Paweł Pilichowicz

Robert Majewski to nie tylko dyrygent chóru VoxSingers

Julia Żołyńska – najmłodsza w chórze

Publiczność wysłuchała najpiękniejszych kolęd i pastorałek z całego świata
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Radosne przedszkolaki

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wyszynie w roku
szkolnym 2017/2018 realizuje projekt „Radosne
przedszkolaki w Gminie Stara Biała”. Dzięki projektowi
m.in. przybyło 20 nowych miejsc dla przedszkolaków.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych.
Całkowita jego wartość to niewiele ponad 340 tys. zł,
a dofinansowanie to nieco ponad 272 tys. zł.

Kolorowe dni tygodnia
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji
przedszkolnej w placówce poprzez utworzenie 20 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego, rozszerzenia oferty
o dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 4 lat, podniesienia
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

Dotychczas
zrealizowano
następujące
zadania:
przeprowadzono
modernizację
techniczną
łazienek,
pomalowano salę, wyposażono nowy oddział przedszkolny
w m.in. stoliki, krzesła, zestaw mebli, tablicę ścienną,
pojemniki na książki, skrzynie na zabawki, szafkę drzewko do
kącika tematycznego, multikącik, telewizor, zestaw obiadowy,
pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć przedszkolnych
i dodatkowych, pomoce daltońskie i zabawki, rozszerzono
ofertę edukacyjną o zajęcia: z rytmiki, artystyczne, z arteterapii,
teatralne, z gimnastyki korekcyjnej, z motoryki, z logopedii,
z rehabilitacji ruchowej, przeprowadzono szkolenie dla
nauczycieli „Wielozmysłowe poznawanie świata przez dzieci”.

Przedszkolaki na zegarze daltońskim

W nowo utworzonym oddziale dzieci 4 – letnich „Kraina
Smerfów” wdrażana jest innowacja pedagogiczna „Plan
daltoński – współpraca, samodzielność, odpowiedzialność”.
Treści zawarte w programie innowacji realizowane są w ramach
codziennych zajęć. Wdrażanie planu daltońskiego opiera się
na fundamentalnych zasadach: współpracy, samodzielności,
odpowiedzialności i refleksji. Koordynator projektu Justyna
Wojciechowska.
Nowe pomoce dydaktyczne

Trzecie urodziny Przedszkola w Nowych Proboszczewicach

W dniu 9 lutego 2018 roku, w przedszkolu w Nowych
Proboszczewicach odbył się bal karnawałowy, będący
jednocześnie okazją do uczczenia trzecich urodzin
przedszkola.
W tym dniu, jak przystało na bal, wszyscy goście zachwycali
ciekawymi i kolorowymi strojami. Nie zabrakło wróżek,
księżniczek, superbohaterów, strażaków i bajkowych postaci.
Wszyscy bawili się przy dźwiękach ulubionych piosenek, a na
koniec nikt nie oparł się słodkiemu i pięknie .

Redakcja „Naszej Gminy” z okazji
trzecich urodzin życzy kolejnych wielu lat
dalszego rozwoju.
Urodzinowy tort smakował wszystkim
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Nasi stypendyści

Tradycją w naszej gminie stało się, że po każdym
semestrze nauki szkolnej wręczane są stypendia wójta
gminy. Otrzymują je uczniowie, którzy uzyskali średnią
od 4,75 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Są też
stypendia za wyniki sportowe.
Podobnie jak w latach poprzedni wójt, Sławomir
Wawrzyński wręczył listy gratulacyjne uczniom kl. IV-VII
i gimnazjalistom. Stypendium naukowe to 200 zł, a sportowe
100 zł.

kl. VI A – Sylwia Topa, Olga Ceglińska, Mateusz Kalwas,
Ewa Krzesicka, Adam Bonkowski, Nina Krzemińska, Michał
Kalwas, Wiktoria Patrycja Kalinowska, Jakub Czarnecki;
kl. VI B – Karol Garbaszewski, Weronika Stefania Janiszewska,
Mateusz Karaszewski, Adam Liszewski, Dominika Lubasińska,
Milena Piórowicz, Amelia Szygoska, Kacper Szczęsny,
Dominika Łyzińska, Adam Królikowski, Marta Kaczmarek,
Jakub Czerniakowski;

Stypendyści z klasy IV w Maszewie Dużym

Po pierwszym semestrze tego roku szkolnego stypendia
ze wyniki w nauce w Szkole Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym otrzymali:
kl. IV A – Jakub Patrowicz, Zuzanna Jóźwik, Zofia Magdalena
Frankowska, Krzysztof Gradomski, Amelia Zofia Kowalska,
Oliwier Stegent, Maria Sochalewska; kl. IV B – Weronika
Krajenta, Błażej Dobroś, Maja Jędrzejewska, Lidia Staszewska,
Igor Jaszczak, Adrian Kotulski, Marta Tchorek, Kacper Tarka,
Radosław Majewski, Miłosz Stankiewicz, Anna Ostrowicka; kl.
IV C – Jagoda Cholewa, Karolina Cecelska, Erwin Murawski,
Kinga Strzelecka, Natan Sieradzki, Maria Żółtowska, Jakub
Chrząszczyk, Oliwia Piegat, Antoni Zakrzewski, Hubert

Stypendyści z klasy V w Maszewie Dużym

Zalewski; kl. V A – Kinga Pruszkowska, Natalia Malinowska,
Anna Czerwińska, Oliwia Mioduska; kl. V B – Marcelina
Sulińska, Barbara Grabowska, Oliwia Ciarka, Hanna Antczak,
Aleksandra Dulny, Maja Reńska, Dominika Ryniak, Paulina
Szulc, Jakub Borowski, Amelia Dobrowolska; kl V C –
Wiktoria Obrębska, Oliwia Kalinowska, Marcin Borkowski;

Stypendyści z klasy VI w Maszewie Dużym
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Stypendyści z klasy VII w Maszewie Dużym
kl. VII A – Nina Jędrzejewska, Maja Ruszkowska, Alan
Sieradzki, Olga Magdalena Budzyńska, Natalia Wiktoria
Krajenta; kl. VII B – Wiktor Bylicki, Damian Malinowski,
Patrycja Mikulicz, Wojciech Pniewski, Filip Woliński.
W gimnazjum stypendia otrzymali: kl. II A – Paulina

Stypendyści z gimnazjum w Maszewie Dużym
Bętlewska, Natalia Korzeniewska, Andżelika Falacińska; kl II B
– Agata Czerwińska, Maja Łukaszewska, Julia Sobolewska,
Wiktoria Świder, Agata Wochowska; kl. III A – Dawid
Marlęga; kl. III B – Kamil Malinowski, Zuzanna Stańczak,
Marta Krzesicka, Paulina Wrześniewska, Paulina Drążkiewicz.

Stypendyści sportowi w Maszewie Dużym
Za wyniki sportowe wyróżnienia dostali: Natalia
Malinowska, Natalia Małkowska, Oliwia Mioduska, Nikola
Sobczak, Barbara Grabowska, Wiktoria Obrębska, Dominika
Ryniak, Marcelina Sulińska, Olga Ceglińska.
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W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Stypendyści z klas IV-VII w Starych Proboszczewicach

kl. IV A – Izabela Kudła, Wiktoria Wąsowska; kl. IV B –
Julia Jędrzejczyk, Jakub Kosiba; kl. IV C – Natalia Bartnicka;
kl. V A – Natalia Dybaś, Natalia Przybysz, Wiktoria
Strześniewska; kl. V B – Maja Kikolska, Malwina Bukowska,
Zuzanna Strześniewska, Julia Grabska, Miłosz Szmytkowski,
Oliwia Wysocka; kl. VI B – Julia Białaszewska, Wiktoria
Paczkowska, Klaudia Lewandowska; kl. VII A – Wiktor
Klonowski; kl. VII B – Maria Świetlik.

Jakub Wójcik; kl. III A – Agnieszka Jarzyńska; kl. III B –
Zuzanna Gołębiewska, Natalia Lisowska, Piotr Skrzypek.
A stypendia sportowe dostali Natalia Laskowska, Jakub
Wójcik, Filip Seroka, Zuzanna Budnicka, Mateusz Jarzębowski,
Jakub Kajkowski, Kacper Wojszkun.
W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Wyszynie stypendia naukowe otrzymali: kl IV A –
Adrianna Kacperowska, Natalia Passon, Antoni Wawrzyński,
Jerzy Michał Kryska, Mikołaj Sikorski; kl. IV B – Katarzyna
Malinowska, Helena Michałek, Noemi Dobrosielska, Julia
Dziublińska, Konrad Dyszkiewicz, Oliwier Szczałuba;
kl. V – Aleksandra Malinowska, Aleksandra Brzozowska,
Maja Kujawa, Lena Prośniewska, Adam Guzanek; kl. VI –
Aleksandra Cybulska, Jan Olaf Kryska; kl. VII – Julia Chrobot,
Tamara Nowicka, Natalia Bętlejewska, Miłosz Krysiński,
Michał Gach.
Stypendium sportowe otrzymała Tamara Nowicka.

Stypendyści ze szkoły w Wyszynie

Natomiast ze stypendiów za wyniki sportowe cieszyli się
Malwina Bukowska, Maja Kikolska, Klaudia Lewandowska,
Rozalia Linowska.
W klasach gimnazjalnych w Starych Proboszczewicach
stypendia naukowe otrzymali: kl. II C – Adam Przybyliński,

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV – Jakub Kosowski,
Anna Jagodzińska, Piotr Żochowski, Oliwia Słowikowska,
Karol Janyszko; kl. V – Maria Modrzejewska, Jan Lisicki;
kl, VI – Aleksandra Nowakowska; kl. VII A – Magdalena
Kubicz, Julia Kosowska, Weronika Zuzanna Adamska; kl. VII
B – Oliwia Dominika Olender, Anna Żochowska.
Stypendia sportowe otrzymali Magdalena Kubicz i Miłosz
Paradowski.

Stypendyści sportowi w Starych Proboszczewicach

Stypendyści ze szkoły w Starej Białej

Stypendyści z gimnazjum w Starych Proboszczewicach
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Wielkie granie – pomaganie

W SP w Starych Proboszczewicach, 14 stycznia odbył się
26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem
orkiestra grała dla ratowania noworodków. A SP w Starych
Proboszczewicach udało się zebrać 10 820,74 zł.
Szkoła rozpoczęła grać już dużo wcześniej. Zorganizowała
kiermasz świąteczny, seanse filmowe, loterię fantową,
przedstawienie koła teatralnego „Zamieszanie w Krainie
Bajek”, rozgrywki sportowe, pokaz judo w wykonaniu uczniów
szkoły.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku
przyciągnęła tłumy. Wśród gości znaleźli się uczniowie,
rodzice, mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przybyli
całymi rodzinami, aby pomagać i wspólnie się bawić. Na
początek pierwszoklasiści zaprezentowali przedstawienie „Nie
płacz, Koziołku”. Uczniowie wspólnie z chórem przedstawili
jasełka bożonarodzeniowe „Do Betlejem…”.
Na wszystkich gości czekały różnorodne atrakcje:
malowanie twarzy, zabiegi pielęgnacyjne firmy Avon, kącik
pani pielęgniarki, antykwariat, kiermasz, śmieszne zdjęcie,
barek ze słodyczami, goframi i ciastami własnego wypieku, stół
wiejski z pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem oraz popcorn.
Można było również zakupić miodek dla zdrowotności.
Swoje stanowisko miała harcerka Zuzanna Brzózka, która
sprzedawała własnoręcznie wykonane ozdoby. Tradycyjnie
wsparła Orkiestrę miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.
Cel, jakiemu przyświecało spotkanie, spowodował, że
w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach panowała
niesamowicie radosna, otwierająca serca atmosfera.
W szkole udało się zebrać 9135,17 zł, wolontariusze zebrali
1644,58 zł. W sumie 10 820,74 zł.

Najmłodsi wolontariusze z przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Natomiast 12 stycznia w Samorządowym Przedszkolu
w Nowych Proboszczewicach dzielne zuchy z gromady
„Tropiciele” zbierały pieniążki dla WOŚP. Do puszki zostały
wrzucone również pieniądze, jakie zebrano podczas kiermaszu
bożonarodzeniowego.
19 lutego w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się
uroczyste podsumowanie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w powiecie płockim i podziękowanie wolontariuszom.
SP w Starych Proboszczewicach reprezentowali dyrektor
Jolanta Trojanowska, Agnieszka Rybka oraz wolontariusze
Agnieszka Jarzyńska, Wiktor Szpiek i Kacper Walkiewicz.

Część wolontariuszy ze szkoły w Starych Proboszczewicach
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Bunkier w brwileńskim lesie

W poprzednim artykule rozpocząłem cykl wspomnień
polskiego partyzanta Tadeusza Krzechwskiego ps.
,,Kres”, który z pomocą polskiego podziemia, wybudował
w naszym lesie bunkier, służący przez dłuższy czas polskim
żołnierzom. W pierwszej części, autor po krótkim wstępie,
przybliżył podstawowe dane techniczne schronu oraz
opowiedział o tym jak własnoręcznie budował swoją
czatownie w ,,Brwileńskiej Ostoi”. Dzisiaj druga część
wspomnień inż. Tadeusza Krzechwskiego.
Dla przypomnienia - Tadeusz Krzechowski ps. „Kres”,
„Prawdzic”, „Zew” pełnił funkcję szefa referatu informacji
i propagandy w Okręgu Płockim Polskiej Organizacji Zbrojnej.
Po zjednoczeniu organizacji konspiracyjnych w 1942 roku
funkcję tę pełnił w Inspektoracie Płocko-Sierpeckim AK.
W 1944 roku został zastępcą komendanta Obwodu AK Płock.
Po wojnie dosięgnęły go komunistyczne represje, Zaraz po
wyzwoleniu, w 1945 roku, tak jak większość naszych rodaków,
przystąpił do odbudowy kraju.
Jego zapał do pracy został brutalnie zgaszony przez
aresztowanie dokonane przez funkcjonariuszy Urzędu
Bezpieczeństwa na początku grudnia 1948 roku. W wyniku
sfingowanych procesów został skazany na 6 lat więzienia.
W drodze amnestii zwolniono go w kwietniu 1951 roku,
a następnie całkowicie zrehabilitowano w roku 1958. Po wyjściu
na wolność i uzupełnieniu wykształcenia na Politechnice
Warszawskiej, aż do przejścia na emeryturę w 1971 roku,
związał się z budownictwem, m.in. poprzez Płockie Terenowe
Przedsiębiorstwo Budowlane. W ostatnich latach swego życia
wiele wysiłku i zaangażowania włożył w budowę kościoła św.
Stanisława Kostki w Płocku, będąc kierownikiem budowy
(źródło ,,Nasze Korzenie”).
Pamiętnik inż. Tadeusza Krzechowskiego
Pierwsza funkcja R. Krakowiaka to Oficer Operacyjny
Z.W.Z. na miasto i powiat Płock. Funkcję tę powierzył mu
przybyły z Warszawy ,,Wisła”, Robert, legitymujący się kenkartą
jako Stanisław Toczyłowski. Druga funkcja Rysia to Z-ca
Komendanta Obwodu Z.W.Z.-A.K. Komendantem Obwodu
był ,,Morski” - Roman Wójcik (aresztowany 15 maja 1942 roku,
odebrał sobie życie w celi przed przesłuchaniem 16 maja
1942 roku). ,,Wisła” mianował też Zygmunta Klekowickiego,
ps. ,,Boruta” por. 37 p. p., na oficera informacyjnego. Następnie
„Boruta” był szefem Sztabu Ref. III w Inspektoracie PłockoSierpeckim. Kontaktowałem się z nim w moim domu-biurzeNowy Rynek 14, IV piętro.
W moim bunkrze tyko raz gościłem moją żonę Zosieńkę,
również konspiratorkę, która poszukiwana przez Gestapo,
wędrowała z synem ukrywając się w różnych wsiach. Znosiła
z godnością wszelkie trudy tułaczki. Jakże często dokuczał jej
głód. Ponowne spotkanie z nią nie było możliwe, bo ludzie
spędzeni w okolicy Brwilna, kopali tam rowy przeciwczołgowe.
Zawsze jednak mieliśmy z sobą konspiracyjną łączność.
W bunkrze ukrywałem się do czerwca 1944 r. Pamiętam
jak w maju uczestniczyłem jeszcze w śpiewanej przez wiernych
litanii do matki Boskiej, modlących się przy przydrożnym,
niedalekim od bunkra krzyżu. Kolega z Z.W.Z.-A.K. przejął
nakazem bunkier, a ja w czerwcu 1944 roku przeprowadziłem
się w okolice Staroźreb. Aż w końcu nadeszło zdekonspirowanie
naszego bunkra.
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Użytkujący go od czerwca 1944 roku kolega z konspiracji
w niedługim czasie po wprowadzeniu się do niego (daty
dokładnie nie pamiętam), zaniedbał zamknięcie włazu
o świcie – zaspał. Słyszy, że ktoś chodzi po suficie bunkra.
Wychyla głowę z wyłazu i widzi kobietę i małego chłopca,
który był jej synem. Chłopiec, gdy zobaczył obrośniętą twarz
wystającą z ziemi zaczął uciekać. Kolega ostro zażądał od
kobiety, by uspokoiła chłopca i zagroził, że jeśli nie zachowa
z synem tajemnicy tego spotkania to będzie surowo ukarana.
Odeszła przyrzekając milczenie. Ale na wszelki wypadek
kolega już tej samej nocy wyprowadził się z bunkra wynosząc
całe wyposażenie. Zapomniał tylko o zdemaskowaniu
izolatorów od anteny na suficie. Mając kontakt z jakimś
gospodarstwem przekazał tam pościel i inne rzeczy razem
z radiem.

Żołnierz AK- Gajowy Władysław Lewandowski ps. Świerk
z synami, który pomagał w budowie schronu

Jak się później dowiedzieliśmy przez łączność
organizacyjną była to kobieta nie zamężna, lekkiego
prowadzenia. W najbliższym czasie doniosła żandarmerii
niemieckiej, obecnej w Białej Starej, o spotkaniu w lesie
i bunkrze. Żandarmeria dopiero po tygodniu dokonała wizji
lokalnej w obecności zdrajczyni. Długo szukali tego miejsca.
Usiłowali potem unieść świerk z pudełkiem, ale bez rezultatu.
Przed wieczorem żandarmi odjechali, prawdopodobnie bojąc
się ,,polnische Banditen”. Mogli również przypuszczać, że to
z rozkazu podziemia sprowadzeni zostali w zasadzkę.
Jeszcze po kilku dniach zjawiło się Gestapo z tą samą
zdrajczynią, która bita, uparcie twierdziła, że to prawda, tylko
trzeba jeszcze szukać tego szczególnego drzewka. Bita była, jak
doniesiono, coraz mocniej. I dopiero po dziurawieniu ziemi
stalowymi prętami Niemcy odkryli i rozkopali sufit. Znalazło
się i również drzewo w skrzynce. Wówczas gestapowscy
spędzili wielu polskich gospodarzy z Brwilna. Jednego zmusili
do wejścia do bunkra, bo sami woleli nie ryzykować. Po wyjściu
Polaka z bunkra, sami zaczęli penetrować jego wnętrze. Jakie
było ich zdziwienie, gdy zauważyli na suficie izolatory od
anteny. Głośno komentowali: Ach so, das ist grosse bunke rradiostacja?! Bunkier rozwalili granatami. Brwilniacy musieli
powyciągać i wywieźć z niego drzewo. I tak zakończyły się
dzieje mojego bunkra.
Opr. Michał Umiński
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Przebudowa drogi wojewódzkiej w Maszewie Dużym

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku ruszy
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie
Dużym. Według informacji pochodzących z Urzędu
Marszałkowskiego są pieniądze na rozpoczęcie inwestycji,
a gmina jest na ostatniej prostej w kompletowaniu
niezbędnej dokumentacji.

Jest duża szansa na chodnik w Maszewie Dużym jeszcze w tym roku

Zgodnie z umową zawartą w 2016 roku pomiędzy
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a gminą Stara
Biała opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie
pozwolenia na budowę leży po stronie gminy.
Jak ważną sprawą dla mieszkańców Maszewa Dużego jest
przebudowa drogi wojewódzkiej biegnącej przez tą miejscowość
nie trzeba nikogo przekonywać. Jest to największa miejscowość
na terenie gminy Stara Biała, którą zamieszkuje obecnie
2 tys. osób i zlokalizowana jest tuż przy granicy z miastem.
Na drodze jest bardzo duże natężenie ruchu drogowego, nie
tylko lokalnego, ponieważ jest to droga stanowiąca połączenie
Płocka z drogą krajową nr 10 w Lipnie. Bezpieczeństwo na
tej drodze, szczególnie pieszych, jest mocno zagrożone. Przy

drodze znajduje się szkoła podstawowa z klasami gimnazjum,
do których uczęszcza blisko 500 uczniów a tylko niewielka ich
liczba jest dowożona. Dlatego też przebudowa tej drogi tylko
z punktu widzenia bezpieczeństwa uczniów jest niezbędna.
Kwestia budowy chodnika w Maszewie Dużym pojawiła
się na jednej z tegorocznych konferencji prasowych marszałka
województwa, Pana Adama Struzika, dotyczących dróg. –
Zostało podpisane porozumienie. Dokumentację i pozwolenie
na budowę miała przygotować gmina. Niestety na jakimś
etapie te prace zostały opóźnione. W tej chwili nastąpiło
przyspieszenie i jest duża szansa, że gmina uzyska pozwolenie
na budowę. Jeśli nam je przekaże to inwestycja jest w naszym
planie i są na nią pieniądze. Jeśli byśmy nie zdążyli w tym roku,
to teraz chcielibyśmy ogłosić przetarg, żeby rozpocząć budowę
i kontynuować ją ewentualnie w cyklu dwuletnim – mówił
Mirosław Kaczmarek, dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin–
Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Wójt gminy Stara Biała, Sławomir Wawrzyński powiedział,
że istotnie można mówić o pewnym opóźnieniu w opracowaniu
kompletnej dokumentacji technicznej przebudowy ale prace są
już na ukończeniu. Jesteśmy na końcowym etapie uzgodnień.
A to naprawdę nie jest prosta sprawa. Takie uzgodnienia
trzeba było poczynić z wieloma instytucjami. Z firmami
energetycznymi, wodociągowymi, telekomunikacyjnymi,
gazowniczymi. Musimy uzyskać dwa pozwolenie wodnoprawne, co w zetknięciu z zupełnie nowym prawem wodnym
jest niestety bardzo czasochłonne..
Dodaje, że opóźnienia są niezależne od gminy ale staramy
się żeby jak najszybciej złożyć wniosek do wojewody o wydanie
pozwolenia na budowę. O przebudowę tej drogi zabiegamy,
wspólnie z mieszkańcami, od kilku lat i mamy nadzieję, że
dzięki przychylności Pana Marszałka i Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Warszawie dojdzie do jej realizacji.

Zbierali elektrośmieci
Przedstawiciele SP w Starych Proboszczewicach,
8 lutego uczestniczyli w podsumowaniu konkursu
ekologicznego „Elektrośmieci do Związku Gmin Regionu
Płockiego przekazujemy - świat ratujemy”, organizowanego
przez Związek Gmin Regionu Płockiego i Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Konkurs polegał przede wszystkim na zbiórce
elektrośmieci. Odbywał się od września do grudnia 2017 roku.
W uroczystym podsumowaniu konkursu w auli Urzędu
Miasta Płocka brało udział czterech uczniów, którzy zebrali
w SP w Starych Proboszczewicach najwięcej elektrośmieci:
Wiktor Wawrzyński z kl. Ia, Kacper Kaczmarski z kl. IIa,
Jakub Markowski z kl. IVb i Krzysztof Koziński z kl. IVc. SP
w Starych Proboszczewicach znalazła się w gronie 22 placówek
edukacyjnych z 13 gmin, które brały udział w konkursie.

Uczestnicy konkursu wraz z opiekunką
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Szlakiem Powstania Styczniowego

Członkowie i sympatycy szkolnego koła geograficznoturystycznego z SP w Maszewie Dużym i szkolnego koła
PTTK „Łazik” z SP w Starych Proboszczewicach, 24 lutego
wzięli udział w XXXV Rajdzie Zima „Szlakiem Powstania
Styczniowego”. W rajdzie wzięło udział ok. 500 osób.
Organizatorem rajdu był Oddział Miejski PTTK, przy
współpracy z SKKT-PTTK „Mechkon” ZST Płock. Trasę
poprowadzono szlakiem upamiętniającym wydarzenia z roku
1863: pl. Narutowicza - ul. Sienkiewicza - ul. Powstańców
- ul. Słoneczna- ul. Norbertańska - Cmentarz Prawosławny
- Cmentarz Wojskowy - ul. Kilińskiego - Zespół Szkół
Technicznych.
Dzieci i młodzież z opiekunami ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stawili się na starcie rajdu

przed płockim Odwachem. Stamtąd ruszyli na pięciokilometrową
wędrówkę pod opieką przewodnika PTTK. Pomimo mrozu
i silnego wiatru uczestnicy sprawnie pokonali trasę i w południe
zameldowali się na mecie rajdu w Zespole Szkół Technicznych.
Tam czekała na nich ciepła herbata i grochówka.
Drużyna SP w Maszewie Dużym w składzie: Monika
Filarska, Wiktoria Borowska, Małgorzata Kraśniewska, Klaudia
Wiśniewska, Paulina Drążkiewicz, Mateusz Borowski, Alicja
Lewandowska, Jakub Godlewski, Antoni Sobolewski, Michał
Borowski, Zuzanna Jaglińska), opiekun Jacek Załęski, w kategorii
szkół podstawowych została sklasyfikowana na pierwszym
miejscu, zdobywając puchar i dyplom. Z kolei w końcowej
klasyfikacji „Łazik” z SP w Starych Proboszczewic zajął drugie
miejsce.

Drużyna ze szkoły w Starych Proboszczewicach

Drużyna ze szkoły w Maszewie Dużym

Festiwal piosenki powstańczej

Przedszkolaki i uczniowie z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wyszynie, 23 lutego wzięli udział
w Międzyszkolnym Mazowieckim Festiwalu Piosenki
Powstańczej w Płocku, pod patronatem Mazowieckiego
Kuratora Oświaty.
Organizatorem festiwalu był Mazowiecki Kurator Oświaty
oraz SP nr 12 w Płocku. Wydarzenie miało na celu promowanie
utworów o tematyce powstańczej, budzenie ducha patriotyzmu
wśród najmłodszych, zwłaszcza w roku obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, a także promocję sztuki
wokalnej. Festiwal otworzyła Aurelia Michałowska, Mazowiecki
Kurator Oświaty.
W części konkursowej wzięło udział 41 placówek
oświatowych, które rywalizowały w kategoriach przedszkola,
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
Wyszynę reprezentowali przedszkolny zespół wokalny oraz
chór szkolny. Małe artystki z Krainy „Pomysłowego Dobromira”
w składzie: Natasza Nowicka, Krysia Wawrzyńska, Ola Guzanek
i Hania Kułaga miały nie lada wyzwanie, ponieważ po raz
pierwszy wystąpiły przed tak wielką publicznością, jak również
znalazły się w gronie 17 przedszkoli. Dziewczynki fantastycznie
prezentowały się na scenie i przepięknie zaśpiewały piosenkę
„Jak długo w sercach naszych”.
W kategorii szkół podstawowych, chór szkolny również
nie miał łatwego zadania. Po pierwsze, jak zaznaczył sam
przewodniczący jury, dawno nie spotkał się z tak wysokim
poziomem artystycznym na szczeblu podstawówek, a po drugie
okres przeziębień i zachorowań spowodował, że w zmaganiach
konkursowych mogło wziąć udział tylko osiem chórzystek.
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Uczennice mimo różnych przeciwności stanęły na wysokości
zadania i wśród ogromnej konkurencji wyśpiewały pieśnią
„Marsylianka Wielkopolska” wyróżnienie.
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Młodzi judocy znów na macie!!!

10 marca 2018 roku klub Judo Sensei zorganizował
pokazowy trening z walkami sędziowanymi dla
najmłodszych zawodników.

Gminy Stara Biała, Pana Sławomira Wawrzyńskiego oraz
Dyrekcji szkoły w Starych Proboszczewicach Pani Jolancie
Trojanowskiej i Pani Renacie Kikolskiej
Po wspólnej rozgrzewce rozpoczęły się walki na dwóch
matach (ne-waza oraz tachi-waza). Wszystkim zawodnikom
gratulujemy walk, w szczególności zawodnikom, którzy
startowali po raz pierwszy.
Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy medal i dyplom
ale najbardziej dzieci cieszyły się z pączków, które już po raz
kolejny otrzymywali wszyscy uczestniczący w rywalizacji.

Im młodsi zawodnicy tym większa zaciętość walk

Dla większości uczestników były to pierwsze starcia na
macie. W imprezie wzięło udział 119 zawodników. Kluby
z jakich przyjechali zawodnicy to : Judo Olimp Bielsk, Judo
Orkan Sochaczew, SCSW Judo Sochaczew, Judo Kano Płock,
Olimpijczyk Włocławek, Judo Papieżka , UKS Judo Sensei
(w tym 20 z szkoły podstawowej w Starych Proboszczewicach).
W podziękowaniu za wspieranie i propagowanie judo
w gminie Stara Biała zarząd klubu wręczył statuetki dla Wójta

Wójt Gminy Stara Biała oraz vice dyrektor szkoły w Starych
Proboszczewicach

Start Winter Cup 2018
Tegoroczny cykl turniejów START WINTER CUP 2018
przeszedł do historii.
W niedzielę 11 marca w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbył się turniej
piłki halowej drużyn seniorskich zorganizowany przez klub
Start Proboszczewice. Po raz kolejny turniej poświęcony
był pamięci tragicznie zmarłych braci Piotrowi i Marcinowi
Jagodzińskim.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1. Unia Iłów
2. Unia Czermno
3. Start Proboszczewice
4. Błękitni Gąbin
5. Wisła Duninów
6. Skrwa Łukomie
7. Amator Maszewo
8. Delta Słupno
Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Rafała
Trakula (Unia Iłów). Najlepszym bramkarzem został Damian
Waśniewski (Start Proboszczewice), zaś królem strzelców
Krystian Majchrzak (Amator Maszewo). Nagrody wraz
z organizatorami turnieju wręczał Wójt Gminy Stara Biała
Sławomir Wawrzyński oraz Państwo Jagodzińscy-rodzice
tragicznie zmarłych braci.
Start Proboszczewice pragnie podziękować wszystkim
sponsorom, którzy wspomogli klub przy organizacji całego
cyklu turniejów:
OLMEX P.T.H.U. Jarosław Olewniczak; PG SPORT;
UKŁADY PALIWOWE Sławomir Białaszewski; AGROMIN;
SKLEP EDEN Jolanta Małkowska; NonKor Service Paweł
Sobczyk; GMINA STARA BIAŁA

Państwo Jagodzińscy – rodzice tragicznie zmarłych piłkarzy
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Najlepsze w powiecie

W SP w Starej Białej w ostatni dzień stycznia rozegrano
powiatowy halowy turniej piłki nożnej dziewcząt.
Triumfowała w nim ekipa gospodyń.
Oprócz zespołu z SP w Starej Białej w turnieju wystąpiły
drużyny z Drobina, Słubic oraz Łącka. Futbolistki z naszej
gminy wygrały wszystkie mecze i zajęły pierwsze miejsce.
W zwycięskiej ekipie zagrały Kinga Drewniany, Julia
Gorczyca, Zuzanna Kuźmińska, Magdalena Kubicz, Jadwiga
Szumska, Amelia Zdziemborska, Żaneta Winnicka, Sandra
Wróblewska.

Zwycięska drużyna ze Starej Białej

O Żołnierzach Wyklętych

Słowa C. K. Norwida „Ojczyzna – to wielki zbiorowy
obowiązek” stały się mottem uroczystej akademii, która
odbyła się w SP w Wyszynie w związku z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto
państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie
żołnierzy, którzy pod koniec II wojny światowej oraz tuż po jej
zakończeniu walczyli o wolność Polski, o uniezależnienie jej
od wpływów Związku Radzieckiego. 1 marca został wybrany
ze względu na rocznicę rozstrzelania grupy polskich żołnierzy
podziemia antykomunistycznego, wśród nich pułkownika
Łukasza Cieplińskiego. Egzekucja miała miejsce w 1951 roku
w Warszawie. Święto obchodzimy od 2011 roku.
Szkolna uroczystość - przygotowana przez Bogumiłę
Żółtowską, Grażynę Andrzejczak, uczniów klasy siódmej oraz
chór pod opieką Cezarego Szymczaka - miała przypomnieć
o tamtej rzeczywistości. W trakcie montażu słownomuzycznego zostały zaprezentowane wiersze i piosenki, które
oddały klimat tamtych dni. Pojawiło się również odwołanie do
postaci Witolda Pileckiego - więźnia Auschwitz, skazanego po
wojnie przez władze PRL na karę śmierci.

Akademia w szkole podstawowej w Wyszynie

Spotkanie z pisarką

SP w Starych Proboszczewicach, 15 lutego gościła pisarkę
Grażynę Bąkiewicz. Na spotkanie zorganizowane przez filię
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Proboszczewicach
zostały zaproszone klasy drugie gimnazjum.
Grażyna Bąkiewicz mieszka w Łodzi, jest historykiem,
pedagogiem, autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Miała pracować w muzeum, ale tak jakoś wyszło, że trafiła do
szkoły i została nauczycielką. Przez wiele lat pracowała jako
nauczycielka historii w szkole podstawowej i gimnazjum.
Zmyślała też bajki dla córek, potem je spisała. Dostała
nawet nagrodę, ale książka nie wyszła, bo w owych czasach
brakowało na książki papieru. Napisała więc powieść dla
swoich dzieci - do szuflady. Potem jeszcze jedną; też miała

być do szuflady, ale wyrośnięte już dzieci kazały wysłać ją
do wydawnictwa. Laureatka I nagrody IBBY. Jej powieść dla
młodzieży „O melba!” uznana została Książką Roku 2002.
W 2003 r. „O melba!” znalazła się w katalogu Instytutu Adama
Mickiewicza „Nowe książki z Polski” przygotowanym na targi
książki w Bolonii. Jej „Stan podgorączkowy” i „Będę u Klary”
były nominowane do nagrody IBBY. „Korniszonek”, powieść
dla dzieci, otrzymała honorowe wyróżnienie Poznańskiego
Przeglądu Nowości Wydawniczych 2004 przyznawanego
przez Bibliotekę Raczyńskich, a książka „Muchy w butelce”
nominowana była w 2009 roku do nagrody Srebrnego
Kałamarza, przyznawanej przez Fundację Zielona Gęś.

Od 12 do 18 lutego w SP w Maszewie Dużym trwał
„Tydzień z fantastyką”. Celem przedsięwzięcia było
zachęcenie młodzieży do czytania książek z tego gatunku.
Uczniowie czytali fragmenty książek, obejrzeli prezentację
multimedialną, przekonującą, że czytać warto, że bohaterowie
książek zostaną z nami do końca świata i dwa dni dłużej.
Siódmoklasiści układali książkowego transformersa, a także
budowali fantastyczną wieżę. Bardziej doświadczeni czytelnicy

z klas IV – VI ruszyli z książkami do młodszych.
Podsumowując tydzień uczeń klasy VII B – Wojciech
Pniewski we współpracy z Wiesławą Zaborowską i Renatą
Szulborską zorganizował konkurs recytatorski „W krainie
fantazji ”. Konkurs miał na celu popularyzację wierszy
fantastycznych, pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej
oraz umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.

Tydzień z fantastyką
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Niecodzienna lekcja

Po raz kolejny SP w Starej Białej odwiedził pasjonat
i miłośnik małych zwierząt egzotycznych – Jarosław
Rejmer. Uczniowie mieli możliwość podziwiania rzadko
spotykanych gatunków zwierząt.
Ciekawostki i zwyczaje, o których opowiadał hodowca,
niejednokrotnie wprowadziły w zdumienie najmłodszych
uczniów.
W podświetlonych terrariach uczniowie mogli podejrzeć
np. olbrzymie patyczaki i straszyki, które tańczą przy muzyce,
kameleony, pająka ptasznika, skorpiona, gekony, krocionogi,
modliszki, karaczany z Madagaskaru. Można było dotykać
prezentowane okazy zwierząt. Niektórzy wykazali się odwagą
i po ręku chodziły im kameleony czy wije.
Żywa lekcja przyrody była dla uczniów cennym
doświadczeniem i na długo zostanie w ich pamięci.

Jedyne takie doświadczenie w szkole w Starej Białej

Torowisko to nie boisko

Uczniowie klas II i III SP w Starych Proboszczewicach,
7 lutego uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych „Torowisko
to nie boisko”, przygotowanych przez pracowników ORLEN
KolTrans.
Dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą
transportu kolejowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego
zachowania na stacjach, dworcach i przejazdach kolejowych.
Przypomniały sobie znaczenie znaków drogowych, które
znajdują się przed przejazdami kolejowymi. Wysłuchały

pogadanki o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić, gdy tory
kolejowe traktuje się jako miejsce zabawy.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali kamizelki
odblaskowe, upominki, pamiątkowe dyplomy, a szkoła
uzyskała certyfikat za uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych
„Torowisko to nie boisko”.
Organizatorami kampanii są Urząd Transportu
Kolejowego, Straż Ochrony Kolei, ORLEN KolTrans.

Krzyżówka
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PIONOWO: 1) poetyckie natchnienie 2) ślad po ranie
3) klatka filmowa 4) czerwone warzywo 5) grecka
bogini zwycięstwa 8) miasto nad Notecią 9) pseudonim
boiskowy Sławomira Szmala 12) sąsiaduje z Dominikaną
13) z numerem 7 w Realu Madryt 14) wokół obrazu 16)
miernik inteligencji? 18) Biblijny raj 19) jedna z używek 20)
świąteczne ciasto z bakaliami
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
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POZIOMO: 3) stopień oficerski w wojsku 6) rzeczywistość
7) porcelanowe zwierzę z wiersza „Proszę słonia” 9) Donald
z bajek Disneya 10) … pustynny , ssak z północnej Afryki
zaliczany do antylop 11) ocean piasku 15) lampa z trzema
elektrodami 17) wysuszona trawa 19) nad i 21) liczba, którą
dzieli się przez inną liczbę 22) puszczane na wodę w noc
świętojańską 23) czeka na zwycięzcę.

20

Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach
czytane poziomo utworzą końcowe hasło) 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 04.05.2018.
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(25)/2018:
„Wigilia”.

Nagrody wylosowali Bogdan Komar z Białej oraz danuta Kowalska z Włoczewa. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 04.05.2018.
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