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Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Państwo

Ten numer „Naszej Gminy” trafia do Was trochę później
niż zwykle, ale postanowiliśmy przekazać najbardziej
aktualne informacje dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi.
Zdajemy sobie sprawę, że obecnie jest to najpilniejszy
problem do załatwienia, który dotyczy każdego mieszkańca
gminy. Temat ten interesuje wszystkich, ponieważ ma

bezpośredni wpływ na nasze budżety domowe. A w przestrzeni
publicznej pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji,
dlatego też informujemy Państwa o najistotniejszych
problemach związanych z odbiorem i zagospodarowaniem
odpadów komunalnych. Mamy nadzieję, że to pozwoli
Państwu lepiej zrozumieć złożoność tego zagadnienia.

Z pewnością pamiętają Państwo wprowadzenie 1 lipca
2013 roku tzw. „ustawy śmieciowej”. To ona kompletnie
zmieniła sposób odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, czyli tych wytwarzanych w naszych
gospodarstwach domowych. Ideą, jaka przyświecała
wtedy ustawodawcy była próba wyeliminowania
częstych niestety zjawisk porzucania śmieci na dzikich
wysypiskach, w rowach przydrożnych, w lasach czy
spalania w domowych kotłowniach.
Od tego dnia gmina ma obowiązek zorganizować odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od każdego
mieszkańca, niezależnie od tego ile tych odpadów każdy z nas
wyprodukuje. Gmina musi określić w regulaminie utrzymania
czystości i porządku bardzo szczegółowo zasady odbioru
odpadów od mieszkańców oraz określić zasady wnoszenia
oraz wysokość opłat za te czynności.
Gmina Stara Biała wspólnie z 12 innymi gminami
postanowiła wykorzystać do tego celu funkcjonujący od
1994 roku Związek Gmin Regionu Płockiego (ZGRP)
i przekazać mu kompetencje dotyczące gospodarki odpadami.
Wówczas władze gmin uznały, że nowy obowiązek jaki
został nałożony na gminy, będzie realizowany w 13 gminach
według takich samych zasad, mieszkańcy będą ponosić takie
same opłaty i będziemy mogli uzyskać lepsze warunki od
firm zewnętrznych w przetargach publicznych. W zasadzie
wszystkie te oczekiwania zostały zrealizowane i gospodarka
odpadami na terenie gmin odbywała się bez większych
problemów.
Niestety w drugim półroczu 2018 roku pojawiły się
pierwsze zwiastuny kryzysu. Otóż ustawa o utrzymaniu
porządku i czystości w gminie, na podstawie której
realizowana jest gospodarka odpadami, zaczęła przynosić
zakładane efekty - mieszkańcy z roku na rok oddawali więcej
odpadów. To z kolei powodowało wzrost kosztów ich odbioru
i zagospodarowania jakie ponosiły firmy, które realizowały to
zadanie zlecone przez ZGRP. Natomiast do końca 2018 roku
opłata ponoszona przez mieszkańców nie ulegała zmianie
i wynosiła odpowiednio 8,50 zł miesięcznie od mieszkańca za
odpady segregowane i 18 zł za odpady niesegregowane.
W 2018 roku Zarząd ZGRP dwukrotnie ogłaszał przetargi
nieograniczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów dla
każdej gminy i za każdym razem były one unieważniane
ze względu na bardzo wysokie koszty oferowane przez
wykonawców. W wyniku podjętych negocjacji udało się
podpisać umowy, które zawierały korzystniejsze ceny,
w stosunku do oferowanych w przetargach, ale były one już
wyraźnie wyższe od tych, które obowiązywały do końca
2018 roku. Umowy zostały podpisane dla 12 gmin, ponieważ

z końcem 2018 roku ze wspólnej gospodarki odpadami
zrezygnowało Miasto i Gmina Drobin
Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego, czyli
burmistrzowie i wójtowie gmin członkowskich, przyjęło
uchwałę, która zwiększyła opłatę dla mieszkańców od
1 stycznia 2019 roku za odbiór odpadów odpowiednio do
14 i 28 zł. Uznano wtedy, że większa podwyżka byłaby dla
mieszkańców trudna do zaakceptowania, szczególnie dla
rodzin wieloosobowych. Uzgodniono również, że jeśli opłaty
nie pokryją kosztów funkcjonowania systemu, to zwrócimy
się do rad poszczególnych gmin o pokrycie powstałego
niedoboru w postaci składki celowej, którą to każda z gmin
wniesie do związku. Do tej pory gminy prowadzące wspólną
gospodarkę odpadami nie ponosiły żadnych dodatkowych
kosztów z własnych budżetów. W kraju znakomita większość
samorządów dopłaca do gospodarki odpadami, ponieważ
ponoszone przez mieszkańców opłaty nie pokrywają
wszystkich kosztów. Pod koniec maja szacowany niedobór
w budżecie ZGRP na dzień 30.06.2019 r. wynosił blisko
4,4 mln zł. Zgromadzenie ZGRP przyjęło uchwałę w sprawie
podziału tego deficytu między gminy proporcjonalnie do
średniorocznej ilości odpadów odebranych w latach 20142018.
I tym momencie pojawił się problem, który
prawdopodobnie w bardzo krótkim czasie doprowadzi do
rozpadu wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi
w ramach ZGRP. Otóż część rad gmin, z powodu braku
wiedzy, dokładnych informacji, a także doświadczenia,
nie podjęło uchwał w sprawie wniesienia składki celowej
do Związku. W wielu przypadkach były to decyzje podjęte
z przesłanek pozamerytorycznych - czysto politycznych.
Również Rada Gminy Stara Biała, mimo dwukrotnego
rozpatrywania projektu uchwały w tej sprawie nie wyraziła
zgody na wniesienie składki celowej do Związku, (co jest
przypominamy formą dopłaty do każdego z mieszkańców
naszej gminy). Rady Gmin argumentowały swoje decyzje
brakiem wiarygodnych informacji ze strony ZGRP, stanem
swoich budżetów, a w niektórych przypadkach padał nawet
argument, że nie jest to problem gminy a jedynie związku.
Trudno jest przebić się z argumentacją, że jest to dopłata
do mieszkańców, którzy w I półroczu 2019 roku zapłacili
za swoje odpady mniej niż faktycznie powinni (gdyż ustawa
wyraźnie mówi, że to mieszkaniec powinien w całości ponosić
koszty utylizacji swoich odpadów). Również część włodarzy
gmin nie wytrzymało presji ze strony rad gmin i mieszkańców
i zaczęli występować z krytyką w stosunku do ZGRP, czyli
tak naprawdę wobec własnych wcześniejszych decyzji. Taka
sytuacja spowodowała w pięciu gminach: Bielsk, Staroźreby,

Było dobrze więc czemu się… popsuło?
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Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród oraz Szczawin Kościelny
problemy związane z odbiorem odpadów, ponieważ nie
zostały rozstrzygnięte przetargi i tym samym brak jest umów
z wykonawcami na odbiór odpadów. Jest to bezpośredni
skutek braku zabezpieczenia środków finansowych na
realizację tych zadań.

Pragniemy zapewnić mieszkańców Gminy Stara Biała,
że mimo braku uchwały Rady Gminy Stara Biała w sprawie
pokrycia deficytu związanego z utylizacją śmieci, odpady
z posesji będą odbierane bez żadnych zakłóceń. Odpady będą
odbierane przez PGK SUEZ sp. z o.o. według harmonogramów
obowiązujących od stycznia b.r.

Niestety trudno na to pytanie odpowiedzieć „NIE”.
Po pierwsze produkujemy coraz więcej odpadów. W 2014
roku na terenie gminy Stara Biała odebrano 2429 ton odpadów,
a w 2018 roku już prawie 3237 ton. Te 808 ton to blisko 34
proc. wzrostu. Niestety, ogromna większość (ponad 70 proc.)
odpadów to odpady zmieszane, których odbiór w zakładach
odbierających odpady jest najdroższy.
Po drugie - rosną koszty przyjęcia odpadów na
składowiskach i brakuje możliwości ich recyklingu. Od 1 lipca
odbiór odpadów zmieszanych w PGO w Płocku sp. z o.o.,
którego zakład funkcjonuje w Kobiernikach, wzrósł o 120
zł za tonę netto. Ponadto zakłady sygnalizują bardzo duże
problemy z zagospodarowaniem odpadów segregowanych
i wielkogabarytowych. Niestety wpływ na koszty odbioru
odpadów ma również wzrastająca wysokość tzw. „opłaty
marszałkowskiej”, której wysokość ustalana jest przez Ministra
Środowiska. Opłata ta wzrosła o 30 zł/t, a w przyszłym roku
wzrośnie o kolejne 100 zł/t (!). To wszystko, niestety, wpisuje
się w brak jasnej i perspektywicznej gospodarki odpadami na
terenie całego kraju.
Trzeci czynnik to brak możliwości utylizacji naszych
śmieci w spalarniach. Obecnie większość odpadów jest

składowana na składowiskach, których pojemność już się
kurczy. Do tego dochodzi brak możliwości eksportu odpadów
plastikowych na Daleki Wschód.
Kolejny bardzo ważny powód to brak skutecznych
instrumentów do kontroli informacji zawartych w składanych
przez mieszkańców deklaracjach. Taki przykład z terenu
naszej gminy. Na terenie gminy Stara Biała na koniec 2018
roku było zameldowanych 11 542 osób (według GUS to
nawet 11 891), a tymczasem w systemie odpadowym jest
zarejestrowanych tylko 11 032 osób. Te brakujące 510 osób,
to bardzo dużo w skali naszej gminy.
Następny problem to ściągalność opłaty, która prowadzona
jest w oparciu o ordynację podatkową. Mimo, że na terenie
gminy Stara Biała ściągalność jest wysoka, bo wynosi
blisko 95 proc. to kwota niezapłaconych opłat od 2013 roku
wynosi ponad 460 tys. zł. Niestety w obydwu przypadkach
instrumenty prawne jakie są w dyspozycji gminy – te
dotyczące kontroli faktycznej liczby wytwórców śmieci jak
i te związane ze ściągalnością obowiązkowej opłaty - są daleko
nieskuteczne. Ale to zależy już od przepisów ustalanych
przez parlamentarzystów, a nie od pracowników gminy czy
w naszym przypadku od związku gmin.

Czy naprawdę musi być drożej

Co dalej z naszymi śmieciami

Przed nami bardzo trudny czas, ponieważ wydaje się,
że w obecnej sytuacji organizacyjnej i finansowej Związek
Gmin Regionu Płockiego nie jest w stanie skutecznie
prowadzić gospodarki odpadami na terenie gmin
członkowskich do końca 2019 roku.
Dlatego też staniemy, w ciągu najbliższych tygodni,
przed koniecznością prawnego i faktycznego przejęcia tego
obowiązku od Związku w taki sposób, aby nie miało to
żadnego negatywnego wpływu na odbiór odpadów od naszych
mieszkańców.
Następnie sami będziemy musieli zorganizować ten system
w 2020 roku uwzględniając zmiany wynikające z nowelizacji
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która
wejdzie w życie prawdopodobnie od 1 września 2019 roku.
Musimy zdecydować czy zlecimy odbiór i zagospodarowanie
odpadów firmie zewnętrznej, a więc tak jak realizował to do
tej pory Związek Gmin, czy może należy utworzyć własny
podmiot do realizacji tego trudnego zadania (np. spółkę
komunalną).
Kolejnym problemem z jakim będziemy musieli się
uporać to sprawy finansowe. Zadłużenie jakie powstało
względem ZGRP i tak trzeba będzie pokryć. Przypomnijmy
– owe zadłużenie jest faktycznie formą dopłaty do każdego
mieszkańca naszej gminy, tak jak jest to w przypadku cen
wody i ścieków. Większość gmin w Polsce dopłaca w różnym
stopniu do gospodarki odpadowej. Ta kwestia nie została
jeszcze rozstrzygnięta, ponieważ brak jest porozumienia
między poszczególnymi gminami. Nie ulega jednak
wątpliwości, że firmy zajmujące się odbiorem odpadów,
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płatność tę wyegzekwują na drodze sądowej bądź to od
Związku Gmin Regionu Płockiego, bądź też bezpośrednio
od gmin. Wtedy jednak kwota ta będzie wyższa o ustawowe
odsetki oraz o koszty postępowań sądowych.
Natomiast kolejny problem natury finansowej to
zbilansowanie tej działalności w II połowie 2019 roku.
Zgodnie z przetargiem i przyjętym rozliczeniem ryczałtowym,
miesięczne wynagrodzenie dla wykonawcy będzie wynosić
262 766,42 zł. Natomiast suma opłat przy założeniu, że 100
proc. mieszkańców zapłaci w terminie wynosi 329 315 zł.
Jednak terminowość i ściągalność wpłat na poziomie 100%
jest nierealna, a pozostają przecież jeszcze koszty administracji
i obsługi oraz koszty wysyłki wszelkich powiadomień (a te
nierzadko idą w dziesiątki tysięcy złotych). Przypominamy
także, że od 1 lipca obowiązują nowe stawki opłat za odbiór
odpadów w wysokości 25 zł od osoby przy segregowaniu
odpadów i 50 zł przy braku segregacji.
Przedstawiliśmy Państwu fakty, które spowodowały
kryzys w jakim znalazł się obecnie Związek Gmin
Regionu Płockiego i gminy w nim zrzeszone. Kryzys jest
spowodowany czynnikami zewnętrznymi, ale też brakiem
konstruktywnych działań między organami wykonawczymi
gmin. Dla zobrazowania tej sytuacji podamy dwie kwoty:
ponad 1,76 mln zł to wynagrodzenie wykonawcy za 2018
rok i blisko 3 mln zł w 2019 roku. To blisko 1,3 mln złotych
więcej w przeciągu tylko jednego roku. Widać więc, że skala
problemu jest bardzo duża, jednak zapewniamy, że nie będzie
problemów z terminowym odbiorem odpadów z naszych
posesji.
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Co czeka gminę Stara Biała?

Co może zrobić gmina? Jest kilka rozwiązań, które
chcielibyśmy w tym miejscu Państwu przedstawić.
Jednak niezależnie od tego, na które z tych rozwiązań
się zdecydujemy – z pełną odpowiedzialnością możemy
stwierdzić, że śmieci będą od naszych mieszkańców odbierane.
Bo to przecież jest najważniejsze. Mieszkańca nie obchodzi
czy śmieci spod jego domu odbierze spółka gminna, czy jakiś
inny zewnętrzny przedsiębiorca. Czy przetarg wygra firma X,
czy takiego przetargu w ogóle nie będzie. A to, że będziemy
się musieli zająć tym problemem sami – jest już prawie pewne.
Rola Związku Gmin Regionu Płockiego w tym zakresie się
już wyczerpała i przy braku współpracy między gminami jego
dalsze funkcjonowanie jest już raczej niemożliwe.

Szanowni Państwo, dziś ciężko określić warunki
przetargu jaki może być ogłoszony, gdyż tak naprawdę –
wszyscy, zarówno gminy jak i przedsiębiorcy odbierający
śmieci, zakłady zajmujące się utylizacją odpadów czekają na
nowelizację ustawy. Ciężko też określić jakąkolwiek stawkę
obowiązującą za wywóz odpadów.
Nie jesteśmy w stanie dokładnie określić też jaki będzie
zakres odbioru (co z biomasą, odpadami wielkogabarytowymi,
gruzem itp.) oraz kto będzie właścicielem pojemników na
odpady. To dopiero okaże się w przyszłości (i to tej najbliższej).
Jednak zapewniamy Państwa, że rozwiązania przyjęte w naszej
gminie będą podejmowane w trosce o naszych mieszkańców –
tak, by kompromis pomiędzy ceną a zakresem tych usług był
jak najbardziej korzystny dla naszych portfeli.

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.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska 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.
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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.
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, 16:00.
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. 9:30, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej
Polski w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00,
11:00, 16:00.
okładka – piknik charytatywny w Nowych
Proboszczewicach w dniu 20.07.2019 (relacja
z imprezy w następnym numerze „Naszej Gminy”)
fot. Łukasz Kupis
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Triumfatorka z Maszewa Dużego

Mnóstwo emocji, wzruszeń, pozytywnej energii
i oczywiście muzyki. Tak było na finale wyjątkowego
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, gdzie Natalia Pycek
z Maszewa Dużego zajęła pierwsze miejsce. Kciuki za jej
występ w Krakowie, 15 czerwca trzymali obecni z nią na
finałowym koncercie najbliżsi: mama Karolina, dziadkowie
Justyna i Andrzej oraz nieodłączna przyjaciółka Oliwia.
W finałowym spotkaniu o statuetkę „Zaczarowanego
ptaszka” walczyło sześciu finalistów. A ich występy
oceniali jurorzy pod przewodnictwem Adama Nowaka. –
Jesteś piękną, tajemniczą, delikatną kobietą. Gdybyś miała
tajemniczy przycisk, to gdzie teraz chciałabyś się znaleźć? –
pytała tuż przed występem Anna Dymna. I wiadomo jaka była
odpowiedź Natalii: – Na scenie.
A tu wspólnie z Anią Rusowicz zaśpiewała swoją
ulubioną piosenkę „Szukaj mnie” i już solo piosenkę Justyny
Steczkowskiej „Oko za oko”. – Bardzo, bardzo cieszę się
z wygranej. Oczywiście, że był stres. Jeszcze rano myślałam:
to ten dzień, to jest już dziś. Ale przed samym występem
byłam skoncentrowana tylko na śpiewaniu – opowiadała
o przedkoncertowych emocjach Natalia, dodając, że wielkim
wsparciem była myśl, iż na scenie są jej najbliżsi, którzy
mocno za nią zaciskają kciuki.
Poszło rewelacyjnie. Jurorzy właśnie Natalii przyznali
pierwsze miejsce, statuetkę i nagrodę finansową, która będzie
przeznaczona na dodatkowe, profesjonalne zajęcia wokalne.
Być może także na pierwsze przygotowania do płyty. To kolejne
wielkie marzenie Natalii. – Chciałabym je dalej i dalej realizować.
Bo w piosenkach można przekazać tyle pięknych rzeczy.
Opowiedzieć tyle pięknych historii. Dawać radość. Spowodować,
że ludzie się uśmiechają. A bardzo lubię, kiedy ktoś uśmiecha się.
Jeśli to będzie jeszcze uśmiech wywołany moją piosenką, moim
śpiewem, to już cudownie – mówiła Natalia.
Jej muzyczna pasja to śpiew i gra na pianinie. A muzyka,
jak mówi Natalia, po prostu gra jej w duszy. Co prawda

lubi czytać książki, gotować, jeździć konno, ale to muzyka
zdecydowanie jest na pierwszym miejscu. I nic dziwnego, bo
w jej rodzinie śpiewa już kolejne pokolenie. Dziadek Andrzej
jest DJ-em, mama Karolina skończyła studia związane
z muzyką. – Dorastałam w takim klimacie, że wszyscy
śpiewaliśmy podczas wspólnych rodzinnych spotkań, świąt,
ale także na co dzień, o tak po prostu. Muzyka była zawsze
wokół nas, z nami. To już nieodłączny element naszego
rodzinnego życia – mówi Natalia.
Szczególnie interesuje się stylem popowym. Lubi śpiewać
ballady. Mówi, że rock i jazz jest raczej nie dla niej. A dlaczego
śpiewa? – Coś jest w genach. Bo jak sobie przypominam,
do sceny i śpiewania ciągnęło mnie zawsze. Od wielu lat
w wakacje jeździmy z rodzicami do Ustki. I tam była wielka
scena, mnóstwo artystów. Zawsze stawałam obok, śpiewałam,
czasami wbiegałam na scenę. I bardzo mi się podobało.
Myślałam, ja też chcę wystąpić na takiej wielkiej scenie –
opowiadała Natalia o swojej muzycznej pasji.
Udział i zwycięstwo w Festiwalu to spełnienie jej
wielkich marzeń. To pierwsza tak duża impreza, gdzie Natalia
wystąpiła przed ogromną publicznością i profesjonalnym jury.
Wcześniej były konkursy szkolne, w ubiegłym roku na płockiej
Talentiadzie Natalia zajęła I miejsce w kategorii 15- 16 lat
i wygrała warsztaty z Anną Nakonieczną. Ale to Festiwal dał
spełnienie jej marzeń o śpiewaniu. I jest, jak życzą tego Natalii
jej bliscy, początkiem dalszej kariery. Natalia uchyla rąbka
tajemnicy – teksty na pierwszą płytę już prawie są. Zatem czas
na spełnianie kolejnych planów. Planów, w których Natalia
będzie mogła wyśpiewać swoje przesłanie o miłości, życiu,
opowiedzieć troszkę o sobie. – Mam nadzieję, że będę miała
taką okazję – mówiła Natalia, która dla mieszkańców swojej
gminy zaśpiewa na sierpniowych dożynkach w Starej Białej.
Teresa Radwańska-Justyńska
Tekst ukazał się w „Tygodniku Płockim”

Natalia wraz z Anią Rusowicz Fot. Joanna Pieczara
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Triumfatorka z Maszewa Dużego

Od 1 lipca program „Rodzina 500 plus” obejmuje
wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód
rodziny. Wypłata świadczeń na nowych zasadach zależy
od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października,
zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31
stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem
jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie
wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019
r., składają od 1 lipca jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa
do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają
od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko
(na które obecnie nie pobierają świadczenia), natomiast od
1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są
już przyznane do dnia 30 września 2019 r.).
Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie
przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na
które obecnie nie pobierane są świadczenia), natomiast od
1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia
są już przyznane do końca września br.). Rodzice ci muszą
pamiętać, aby złożyć wniosek do dnia 30 września, jeśli chcą
otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
z wyrównaniem od lipca.
Od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa do świadczeń
wychowawczych można składać drogą elektroniczną za
pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.

mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Ponadto od
1 sierpnia wypełnione prawidłowo wnioski o ustalenie prawa
doświadczeń wychowawczych można będzie złożyć w formie
papierowej osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w pokoju nr 3 na
parterze budynku Urzędu Gminy Stara Biała lub przesłać za
pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej Stara Biała 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.
Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa
w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia br.
do dnia 15 września br. przedłużamy godziny przyjmowania
interesantów w środy do godziny 18.00.
Wnioskodawca otrzyma na wskazany przez siebie
we wniosku adres poczty elektronicznej informację
potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku
braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać
informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia
wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Szczegółowe
zasady
przyznawania
świadczeń
wychowawczych dostępne są na stronie www.starabiala.pl
w zakładce GOPS – świadczenie wychowawcze „Rodzina
500 plus” (druk wniosku tamże do pobrania).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
tel. 24 367 66 36 lub 731 039 500.

Święto patrona i rodziny

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej
Białej, 9 czerwca uroczyście świętowano Dzień Patrona
oraz Dzień Rodziny.
W hali sportowej dyrektor Bożena Zaręba witała licznie
przybyłych gości. Później uczniowie klas 0-VI przedstawili
montaż słowno-muzyczny, recytując wiersze, śpiewając
piosenki, prezentując umiejętności taneczne, a także składając
rodzicom najserdeczniejsze życzenia.
Po części artystycznej uroczystość przeniosła się
do szkolnego ogródka. Tam organizatorzy zapewnili
najmłodszym liczne atrakcje: zjeżdżalnie, trampoliny i „kule
wodne”. OSP w Starej Białej pokazała, jak udzielać pierwszej
pomocy i przypomniała zasady bezpieczeństwa w czasie
wakacji. Na wszystkich czekały lody, wspaniałe wypieki
przygotowane przez Radę Rodziców oraz kiełbaski pieczone
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na grillu. Miłośnicy jazdy konnej mogli wybrać się na krótką
przejażdżkę bryczką.
Tradycyjnie ważnym punktem programu obchodów
Dnia Rodziny były prezentacje wozów strażackich OSP
w Starej Białej i Dziarnowie, sprzętu i wyposażenia
służbowego Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Płocku
oraz pojazdów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji
w Płocku. Każdy mógł usiąść za kierownicą, porozmawiać
z funkcjonariuszami i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Była
to niemała gratka dla miłośników służb mundurowych.
Wielbiciele zabaw kreatywnych mogli dokonać zmiany
wizerunku malując buzię lub wziąć udział w plenerowych
warsztatach plastycznych i ceramicznych. Pasjonaci
eksperymentów uczestniczyli w warsztatach naukowych,
przeprowadzając niezwykłe doświadczenia.
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Nasi stypendyści

Na uroczystych akademiach kończących rok szkolny 2018/19,
zostały wręczone tradycyjne już stypendia wójta na wyniki w nauce i
osiągnięcia sportowe.
Na stypendia mogą liczyć uczniowie klas IV – VIII oraz kl. III
gimnazjów, którzy osiągnęli w klasyfikacji śródrocznej średnią ocen
powyżej 4,75 i co najmniej dobre zachowanie. Stypendia, będące wyrazem
uznania dla osiągnięć uczniów, są przyznawane ze środków gminy i
wypłacane dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Stypendium wynosi 200 zł.
W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w
Maszewie Dużym po II półroczu w szkole podstawowej i klasach trzecich
gimnazjum przyznano łącznie 126 stypendiów naukowych.
Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV – Wiktoria Borkowska,
Jan Czerwiński, Wiktoria Kaczorowska, Marcel Kowalczyk, Maja
Lisiewska, Julia Zuzanna Reda, Aleksander Gruda, Julia Kowalska, Amelia

Maszewo Duże - Stypendyści kl. 6

Maszewo Duże - Stypendyści kl. 4
Przybylska, Maria Nowak, Krystian Kania, Piotr Maciakiewicz, Wiktor
Okraska, Zuzanna Witkowska, Adam Ruszkowski, Szymon Cegliński,
Alicja Żółtowska, Karol Rafał Kozłowski, Dominika Jaglińska, Piotr
Okrąglewski, Aleksandra Wrutniak, Natalia Pietrzak, Jakub Baranowski,
Julia Gęsiarz, Maja Anna Kępczyńska, Dominika Ewa Ostrowska, Julia
Perlińska, Ignacy Kazimierz Justyński, Julia Kuś, Wioletta Mikulicz,
Tymoteusz Patryk Kania;
kl. V – Oliwia Zalewska, Jakub Patrowicz, Zuzanna Jóźwik, Zofia
Magdalena Frankowska, Adam Kuczyński, Ewelina Sobocińska, Weronika
Agata Krajenta, Błażej Dobroś, Lidia Staszewska, Maja Jędrzejewska,
Anna Maria Ostrowicka, Marta Tchorek, Igor Sylwester Jaszczak, Miłosz
Stankiewicz, Radosław Andrzej Majewski, Jagoda Cholewa, Natan
Sieradzki, Kinga Strzelecka, Maria Żółtowska, Erwin Murawski, Oliwia
Piegat, Antoni Tomasz Zakrzewski;

Maszewo Duże - Stypendyści kl. 7

Maszewo Duże - Stypendyści kl. 8

Maszewo Duże - Stypendyści kl. 5
kl. VI – Kinga Pruszkowska, Natalia Malinowska, Michał
Borzuchowski, Anna Czerwińska, Barbara Grabowska, Marcelina Sulińska,
Maja Reńska, Dominika Ryniak, Hanna Ewa Antczak, Aleksandra Dulny,
Wiktoria Krawczyk, Paulina Szulc, Marcin Borkowski, Oliwia Kalinowska,
Antonina Chrapkowska, Wiktoria Obrębska;
kl. VII – Olga Ceglińska, Mateusz Kalwas, Michał Kalwas,
Adam Bonkowski, Wiktoria Patrycja Kalinowska, Sylwia Topa, Maja
Wierzbicka, Jakub Czarnecki, Nina Krzemińska, Ewa Krzesicka, Joanna
Marta Przybylska, Gabriela Śmigielska, Weronika Stefania Janiszewska,
Mateusz Karaszewski, Dominika Lubasińska, Karol Garbaszewski,
Milena Piórowicz, Amelia Szygoska, Jakub Czerniakowski, Katarzyna
Januszewska;
kl. VIII – Nina Jędrzejewska, Olga Magdalena Budzyńska, Maja
Ruszkowska, Alan Sieradzki, Natalia Wiktoria Krajenta, Bartosz Tchorek,
Oliwia Truszkowska, Aleksandra Michalak, Natalia Pycek, Bartłomiej
Baniecki, Wojciech Antoni Pniewski, Patrycja Mikulicz, Wiktor Bylicki,
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Damian Malinowski, Wiktor Dworak, Urszula Gabriela Dołębska, Adam
Czarnecki, Igor Stankiewicz;
kl. III gimnazjum – Paulina Bętlewska, Angelika Falacińska, Natalia
Korzeniewska, Sandra Ptaszyńska, Alicja Lewandowska, Martyna Czubak,
Julia Pieńkos, Michał Pryciak, Wiktoria Świder, Agata Czerwińska, Maja
Łukaszewska, Agata Katarzyna Wochowska, Julia Sobolewska, Laura
Katarzyna Kotulska, Natalia Kinga Lesiuk, Jolanta Andżelika Koprowicz,
Weronika Rybacka, Zuzanna Wiktoria Jaglińska, Patryk Lisiecki.
Stypendia sportowe dostali: szkoła podstawowa - Barbara Grabowska,
Ewa Krzesicka, Maciej Gronczewski, Dawid Krawczyński, Marcin
Więckowski; klasa gimnazjalna - Jakub Godlewski, Adam Klaś, Eryk
Murawski, Dominik Piotrowski, Kamil Zieliński.

Maszewo Duże - stypendyści kl. III gimnazjum
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W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach stypendia za
wyniki w nauce otrzymali: kl. IV a - Szymon Sobala, Zuzanna Baranowska,
Natalia Gorsiak, Anna Maruszewska; kl. IV b - Nikola Kajkowska,
Maciej Sobolewski, Maja Zajączkowska, Dominika Sobolewska, Zuzanna
Rosińska, Anna Kokosza, Szymon Nowakowski; kl. V a - Izabela Kudła,
Wiktoria Wąsowska, Nikola Lisowska, Kornelia Klonowska; kl. V b - Jakub
Kosiba, Julia Jędrzejczyk, Justyna Jędrzejczyk, Jakub Markowski; kl. V c
- Natalia Bartnicka, Malwina Jabłońska; kl. VI a - Wiktoria Strześniewska,
Natalia Dybaś; kl. VI b - Malwina Bukowska, Zuzanna Strześniewska,
Miłosz Szmytkowski, Julia Grabska, Maja Kikolska, Oliwia Wysocka;
kl. VII b - Wiktoria Paczkowska, Emilia Pudlarz, Klaudia Lewandowska,

Stare Proboszczewice stypendyści sportowi w gimnazjum

Maszewo Duże - stypendyści sportowi

Wiktor Ners; kl. VIII a - Wiktor Klonowski, Oliwia Żółtowska, Aleksandra
Białaszewska, Magdalena Burczyńska, Mateusz Burczyński; kl. VIII
b - Maria Świetlik, Aleksandra Jędrzejczyk; kl. III gimnazjum - kl. III
a - Piotr Jaworski, Julia Cendlewska, Nina Jeziórska; kl. III c - Adam
Przybyliński, Jakub Wójcik.

Szpiek, Marta Żochowska, Wiktoria Bielska, Juliusz Sobczyk; kl. V - Jakub
Kosowski, Anna Jagodzińska, Oliwia Słowikowska, Karol Janyszko, Piotr
Żochowski; kl. VI - Maria Modrzejewska, Jan Lisicki; kl. VII - Aleksandra
Nowakowska, Marcin Mikołaj Laskowski; kl. VIII a - Magdalena
Kubicz, Julia Kosowska, Weronika Zuzanna Adamska, Krystian Wiktor
Lipiński, Aleksandra Bielska; kl. VIII b - Oliwia Dominika Olender, Anna
Żochowska, Klaudia Kuligowska.
Natomiast ze stypendiów sportowych cieszyli się: Weronika Zuzanna
Adamska, Aleksandra Bielska, Julia Kosowska, Magdalena Kubicz,
Amelia Zdziemborska, Klaudia Kuligowska, Agnieszka Woźniak, Sandra
Wróblewska, Anna Żochowska, Michał Żochowski, Sebastian Broniszewski,
Julia Ewa Gołębiewska, Michał Gorczyca, Anna Jagodzińska, Jakub
Kosowski, Anna Pietrzak, Klaudia Oliwia Wróblewska, Piotr Żochowski,
Szymon Kalata, Marta Żochowska.

Stare Proboszczewice stypendyści sportowi w SP
Stare Proboszczewice stypendyści naukowi w SP
Stypendia sportowe dostali: szkoła podstawowa - Oliwia Gorsiak,
Izabela Kudła, Justyna Jędrzejczyk, Malwina Bukowska, Julia Grabska,
Zuzanna Strześniewska, Julia Pawłowska, Klaudia Strześniewska, Oliwia
Wysocka, Jakub Kacperski, Justyna Kalinowska, Maja Kikolska, Aleksandra
Białaszewska, Maciej Kikolski, Rozalia Linowska, Magdalena Cichecka,
Jakub Gostomski; gimnazjum - Oliwia Tokarska, Natalia Laskowska, Jakub
Wójcik.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej stypendium
za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV - Ewa Gawarkiewicz, Szymon Linga,
Tadeusz Ksawery Załęski, Kacper Gąsiorowski, Szymon Kalata, Zuzanna

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie
stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV - Maja Leśniewska, Oliwia
Dzięgielewska, Anna Mioduska, Maja Siejka, Maciej Strzelecki, Anna
Bromkie, Mikołaj Kołodziejski, Aleksandra Kozłowska; kl. V a - Antoni
Wawrzyński, Adrianna Kacperowska, Natalia Passon, Jerzy Michał Kryska,
Amelia Bętlejewska, Mikołaj Sikorski; kl. V b - Katarzyna Malinowska,
Konrad Dyszkiewicz, Helena Michałek, Noemi Kamila Dobrosielska,
Patryk Gach; kl. VI - Aleksandra Malinowska, Lena Prośniewska, Maja
Kujawa, Aleksandra Brzozowska, Adam Guzanek, Alicja Tyrajska, Tomasz
Doliński; kl. VII - Aleksandra Cybulska, Jan Olaf Kryska, Karolina

Stypendyści ze szkoły w Starej Białej

Stare Proboszczewice stypendyści naukowi w gimnazjum
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Brudnicka; kl. VIII - Julia Chrobot, Tamara Nowicka, Natalia Bętlejewska,
Aleksandra Gozdanek, Sławomir Ciecharowski, Michał Gach. Stypendium
sportowe otrzymała Tamara Nowicka.

strona 9

Rodzinnie w Maszewie Dużym

Mnóstwo atrakcji, dobrej zabawy i muzycznych
doznań – tego wszystkiego było pod dostatkiem w piątkowe
popołudnie, 7 czerwca podczas wielkiego festynu
rodzinnego, który po raz 19 zorganizowano przy Szkole
Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta
w Maszewie Dużym.
Ale w tym roku festyn miał trochę inną formułę. Oprócz
piknikowych atrakcji został połączony z koncertem, którego
gościem specjalnym była Aleksandra Szwed z zespołem The
Czad Makers. – To połączenie pikniku i koncertu to nowość.
Myślę, że wypadnie to dobrze. Tego typu festyny rodzinne
organizowane są przez wszystkie nasze szkoły i przedszkola.
To dobra okazja, aby się spotkać, wspólnie bawić, integrować
– mówił wójt naszej gminy Sławomir Wawrzyński, który był
na pikniku z rodziną.
Organizatorzy festynu, czyli nauczyciele i pracownicy
maszewskiej podstawówki, przygotowali mnóstwo atrakcji
i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. – Myślę, że takie pikniki
są potrzebne, bo integrują lokalną społeczność. Można
podczas nich dobrze się bawić, ale też porozmawiać, poznać
– mówiła dyrektor szkoły w Maszewie Dużym, Małgorzata
Bartos-Piątkowska.
Świetna zabawa
Festynowych atrakcji było sporo, nic więc dziwnego,
że setki osób przewinęły się przez szkolne boisko. Były
oczywiście całe rodziny, nawet z bardzo małymi dziećmi.
Wszystko zaczęło się od muzycznego akcentu. Najpierw na
scenie pojawiła się Wiktoria Kalinowska, uczennica VII klasy
szkoły w Maszewie Dużym, która zaśpiewała piosenkę Reni
Jusis „Zakręcona”. A później zespół uczniów, uczestników
koła gitarowego, zagrał i zaśpiewał piosenkę turystyczną. Już
podczas pikniku wystąpiła także Nikola Bleizon z V klasy
z utworem Zdzisławy Sośnickiej „Aleja gwiazd”.
Po muzycznym otwarciu ruszyły gry i zabawy przede
wszystkim dla młodszych mieszkańców naszej gminy. Był
tenis stołowy, cieszący się dużą popularnością skok wzwyż,
przenoszenie wody w szklankach, tor przeszkód, minikrykiet,
skoki na piłkach, skoki w workach, twister, zabawy z chustą
animacyjną, ringo. Były też plenerowe szachy a w szkole
można było pobawić się robotami. Do tego wszystkiego
darmowy popcorn i wata cukrowa oraz fotobudka, które
zasponsorowała Rada Rodziców. I po popcorn, i do fotobudki
ustawiały się długie kolejki. Furorę zrobiły też serpentyny
w spraju. Były całe grupy dzieci ganiających się i próbujących
„zasprejować” koleżankę czy kolegę.
Jak przystało na piknik rodzinny całe rodziny brały
udział w niektórych konkurencjach. Tak było np. na torze
przeszkód, gdy 5-letni Leoś Leszczyński pokonał swojego
tatę Pawła. – Bardzo mi się tutaj podoba, a tor przeszkód
jest fajny. I wygrałem z tatą – mówił Leoś. – Następnym
razem ja wygram – ripostował tata. Starszy brat Leosia,
Remigiusz właśnie kończy edukację w pierwszej klasie szkoły
w Maszewie Dużym.
Z uznaniem o pikniku mówiła też pani Ola z Maszewa
Dużego: – Takie festyny są bardzo potrzebne. To okazja do
integracji między dziećmi, ale też między rodzicami. Od
momentu, gdy powstała szkoła to festyny są największą
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atrakcją w naszym Maszewie. Dzieci bardzo chętnie na nie
przychodzą. Niektóre nie chciały wracać do domu po lekcjach,
tylko od razu iść na festyn. To też taki dobry wstęp do wakacji.
Muzyczne atrakcje
Po części „pod chmurką” wszyscy uczestnicy pikniku
zostali zaproszeni do hali widowiskowo-sportowej na
część muzyczną, przygotowaną przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu. W koncertowych planach był występ
Gminnej Orkiestry Dętej i Aleksandry Szwed z zespołem
The Czad Makers, ale pojawiła się niespodzianka. – Gdy
organizowaliśmy koncert zostałem zapytany, czy mogłaby
także wystąpić lokalna piosenkarka. Oczywiście zgodziłem
się i byłem na próbie, gdy śpiewała Natalia Pycek. I muszę
przyznać, że do dzisiaj jestem pod ogromnym wrażeniem jej
śpiewu. Jej występ to będzie wydarzenie – mówił dyrektor
GOKiS, Roland Bury. I rzeczywiście występ Natalii Pycek
zrobił na wszystkich wrażenie. Uczennica ósmej klasy
maszewskiej szkoły zaśpiewała piosenkę Lady Gagi i Bradleya
Coopera „Shallow” oraz Patrycji Markowskiej „Świat się
pomylił”. Głos i energia Natalii wzbudziły entuzjastyczną
reakcję publiczności.
Później na scenie pojawiła się Gminna Orkiestra Dęta.
Był to pierwszy oficjalny występ orkiestry, gdy na funkcję
kapelmistrza powrócił Grzegorz Dębski, Tradycyjnie
orkiestra zagrała świetnie. Publiczność mogła usłyszeć temat
z filmu „Król lew” i „Gwiezdne wojny”, utwory z Hiszpanii
i Włoch, wiązankę przebojów Bennego Goodmana.
W solowych partiach na trąbce zagrała Gabrysia Płochocka
a na klarnecie Joanna Nowak. Publiczność gromkimi brawami
nagradzała każdy utwór i nie wypuściła orkiestry ze sceny bez
bisu. A kapelmistrz Grzegorz Dębski zapraszał wszystkich
miłośników muzyki do wstępowania w szeregi Gminnej
Orkiestry Dętej.
Żywiołowo było także podczas występu gościa specjalnego,
czyli Aleksandry Szwed z zespołem The Czad Makers. Wśród
dymów i ferii świateł publiczność mogła usłyszeć polskie
i zagraniczne przeboje, a także kompozycje własne zespołu.
Pod sceną cały czas była młodsza część publiczności, ale
byli też nieco starsi, którzy zdecydowali się nawet zatańczyć.
Prawdziwy entuzjazm wywołał końcowy akord koncertu, czyli
wspólne zagranie i zaśpiewanie przez gości wieczoru oraz
Gminną Orkiestrę Dętą przeboju Tiny Turner „Simply The
Best”. Aleksandra Szwed komplementowała naszą orkiestrę
i wyraziła nadzieję, że nie był to ostatni wspólny występ.
A po koncercie chętnie rozdawała autografy i pozowała do
wspólnych zdjęć.
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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Strażackie zawody

Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach, 30 czerwca odbyły się
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn OSP
z terenu naszej gminy.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziarnowie;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie – Zalesiu;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach.

Kobiece Drużyny Pożarnicze:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziarnowie;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Proboszczewicach;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie – Zalesiu.

Zawody podsumował Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński (pierwsza z prawej Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała
– Małgorzata Lewandowska)

W kategorii męskich drużyn pożarniczych swoje
reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki OSP funkcjonujące
na terenie gminy. Z kolei w kategorii drużyn kobiecychdo
rywalizacji przystąpiły panie z OSP Bronowo–Zalesie, OSP
Dziarnowo i OSP Proboszczewice. Zawody rozgrywane były
w konkurencjach: ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza
7x50 m z przeszkodami.

„Piękniejsza strona” OSP

Męskie Drużyny Pożarnicze:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Białej;
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziarnowie;
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Proboszczewicach;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w Bronowie – Zalesiu;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie;
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Brwilnie;
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamionkach;
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie.
Wójt gminy oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
jako organizatorzy zawodów, wraz z ich gospodarzem
Ochotniczą Strażą Pożarną w Bronowie – Zalesiu serdecznie
gratulują zwycięzcom oraz dziękują wszystkich uczestnikom
za trud i wysiłek włożony w przygotowanie się i udział
w rywalizacji.

Tor przeszkód dla najmłodszych strażaków

W zawodach wzięła udział również młodzieżowa drużyna
pożarnicza chłopców z OSP Wyszyna, a także młodzieżowe
mieszane drużyny pożarnicze z OSP Bronowo–Zalesie,
OSP Dziarnowo, OSP Kamionki i OSP Maszewo. W tych
kategoriach drużyny rywalizowały ze sobą w rozwinięciu
bojowym i biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami.
Klasyfikacja generalna zawodów:
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie.
Młodzieżowe Mieszane Drużyny Pożarnicze:
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Radość zwycięzców
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VII Nordic Walking i bieg ,,Brwileńska Ostoja”

Sobota, 22 czerwca okazała się łaskawym dniem dla
biegaczy i miłośników Nordic Walking-u. Tego dnia, na
szczęście pogoda stanęła na wysokości zadania. Nie było za
gorąco – jak dwa lata temu. No i nie padało jak rok temu
kiedy to rzęsista ulewa opóźniła start imprezy. Tym razem
zdaniem wszystkich uczestników było tak jak powinno być
– w sam raz.

Wygrywali wszyscy, którzy ukończyli bieg

Chodzenie jest ekstra…
I co ciekawe zdania nie zmienili po zakończeniu biegu
i marszu. Wszyscy podkreślali, że teren brwileńskich lasów
jest wręcz stworzony do tego typu imprez. A VII edycja
imprezy zgromadziła zarówno tych którzy brali udział już po
raz kolejny jak i kompletnie nowe osoby. Zarówno w biegu
i marszu zawodnicy byli klasyfikowani w 2 kategoriach –
Kobiety Open i Mężczyźni Open.

2. Barbara Jarzębowska
3. Ewa Starska
Nordic Walking Mężczyźni:
1. Łukasz Jędrzejewski
2. Janusz Więckowski
3. Paweł Baranowski
Leśniczy brwileński Mariusz Downarowicz (gospodarz
obiektu) ufundował nagrody dla najmłodszego i najstarszego
uczestnika imprezy, a jeden z uczestników nagrody sportowe
dla najmłodszego biegacza i piechura. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy.
Po ceremonii nagradzania laureatów wszyscy mieli okazje
posilić się leśną kiełbaską pieczoną na wspólnym ognisku.

Najmłodszy i najbardziej doświadczony uczestnik zawodów
… bieganie też
I tak w poszczególnych grupach na podium stanęli:
Bieg Kobiety:
1. Agnieszka Burżacka-Tyc
2. Natalia Stacherczak
3. Marta Tarka
Bieg Mężczyźni:
1.Kamil Goszczyński
2. Marcin Maruszewski
3. Damian Degner
Nordic Walking Kobiety:
1. Iweta Burna
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Uczestnicy zawodów w oczekiwaniu na dekorację zwycięzców
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Program „Dobry start”

Świadczenie z rządowego programu „Dobry start”
przysługuje raz w roku na zakup wyprawki szkolnej dla
rozpoczynających rok szkolny dzieci do ukończenia 20
roku życia (dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole
otrzymają je do ukończenia 24 roku życia). To wsparcie
finansowe przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
Wnioski o powyższe świadczenie są przyjmowane od
1 lipca online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl oraz
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną
(papierową). Ostateczny termin składania wniosków to 30
listopada.
W przypadku wniosków złożonych w miesiącach lipiec sierpień, rodziny wyprawkę otrzymają do dnia 30 września. W
przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach organ
ma maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego
rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Przyznanie świadczenia
nie wymaga wydania i doręczenia decyzji administracyjnej.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Godziny przyjmowania interesantów w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 9.00 – 15.00, środa
w godzinach; 9.00 – 16.00. W okresie od dnia 1 sierpnia
do dnia 15 września przedłużamy godziny przyjmowania
interesantów w środy do godziny 18.00.
Ponadto wnioski można składać za pośrednictwem poczty
na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała
09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń dostępne
są na stronie www.starabiala.pl w zakładce GOPS – „Dobry
Start” 300 zł dla Ucznia.

Konkurs Ekomonster

Zespół ds. ekologii i szkolna EkoDrużyna (uczniowie
z klas I-III) ze Szkoły Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym wzięli udział
w drugiej edycji konkursu ekologicznego dla szkół
podstawowych EkoMonster.
Celem konkursu było przekazanie uczniom wiedzy
o zagrożeniach wynikających ze złej jakości powietrza.
Wśród zagrożeń znalazły się „cztery kominy”. Są to niska
emisja z domowych pieców, palenie papierosów, spaliny
samochodowe i pyły przemysłowe. Wszystkie te czynniki
są groźne dla zdrowia, a ich równoczesne występowanie
zwiększa prawdopodobieństwo poważnych chorób, w tym
nowotworów.
Aby uczniowie mogli zapamiętać wszystkie cztery
czynniki zagrażające zdrowiu, mieli za zadanie stworzyć
potwory – EkoMonstery, które będą uosobieniem czterech
kluczowych
rodzajów
zanieczyszczenia
powietrza.
EkoMonstery były instalacjami stworzonymi z materiałów
i surowców przeznaczonych do recyclingu. Uczniowie klas
IV-VIII oraz III klas gimnazjum wypełniali także ankiety

Okręgowej Izby Lekarskiej (OIL) w Płocku w celu uzyskania
dodatkowych punktów, tzw. dopalaczy punktowych (łącznie
wypełnili 258 ankiet).
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był poseł
Marek Opioła, który jako parlamentarzysta podejmuje
kwestie wpływu jakości środowiska naturalnego na zdrowie
i jakość życia mieszkańców regionu. Partnerem konkursu
był Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący
projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA). Patronatem
honorowym konkurs objęli Minister Edukacji Narodowej,
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czysta
Powietrze” oraz Okręgowa Izba Lekarska w Płocku - Płocki
Projekt Onkologiczny.
Uczniowie
mieli
okazję
dowiedzieć
się
o zanieczyszczeniach powietrza, ich wpływie na zdrowie
oraz zobrazować je, zintegrować się z uczniami innych klas,
nauczyć się współpracy i cierpliwości podczas tworzenia
potworów. EkoMonstery stworzyli uczniowie klas I-III wraz
z nauczycielkami Justyną Liburą, Joanną Słomską i Elżbietą
Robakiewicz.

Oni pięknie czytają

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym znaleźli się
w gronie laureatów XI edycji konkursu pięknego czytania,
zorganizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.
W tym roku uczniowie z Maszewa Dużego, pod opieką
Renaty Szulborskiej, wystartowali w kategoriach klasy I –
III (Remigiusz Leszczyński - kl. I) oraz klasy IV-VI (Karol
Kozłowski, Adam Ruszkowski – kl. IV).
W ramach konkursowej prezentacji uczestnicy czytali
wylosowany przez siebie fragmentu tekstu. Ocenie podlegały
technika czytania (płynność, poprawność artykulacji głosek,
dykcja i tempo czytania) oraz sposób interpretacji poprzez
wykorzystanie środków artystycznego wyrazu (pauzowanie,
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tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego
natężenie), a także ogólne walory estetyczne wykonania.
Członkowie komisji dużą uwagę przywiązywali także do
emocji przekazywanych podczas czytania fragmentów
tekstów literackich.
Uczniowie przez minutę zapoznawali się z wylosowanym
tekstem, a przez dwie minuty głośno go czytali. Remigiusz
Leszczyński zajął drugie miejsce w swojej kategorii wiekowej,
natomiast Karol Kozłowski był trzeci w swojej kategorii.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
Honorowym patronem konkursu był marszałek Mazowsza,
Adam Struzik, a współorganizatorami Filia nr 3 Książnicy
Płockiej oraz Zespół Szkół nr 3 w Płocku.
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Pożegnanie z przedszkolem

W
Przedszkolu
Samorządowym
w
Nowych
Proboszczewicach, 18 czerwca uroczyście zakończono rok
szkolny i pożegnano sześciolatków.
Najpierw rok szkolny zakończyły dzieci z grup młodszych,
które zaprezentowały rodzicom swoje umiejętności
recytatorskie, taneczne i wokalne. Podsumowaniem było
wręczenie przez wychowawczynie dyplomów i nagród
książkowych.
Uroczyste pożegnanie starszaków rozpoczęła dyrektor
Małgorzata Przybylińska. Część artystyczną otworzyły dzieci
z grupy Sówki oraz Orliki tańcząc poloneza. Były także wiersze,
piosenki i wspaniałe tańce. Po występach wychowawczynie
podziękowały zarówno dzieciom jak i rodzicom za kilkuletnią
współpracę. Na koniec spotkania zostały wręczone starszakom
dyplomy ukończenia przedszkola, nagrody książkowe oraz
upominki.

Biskup w przedszkolu

Niecodzienny gość zawitał 11 czerwca do Samorządowego
Przedszkola w Nowych Proboszczewicach. Przedszkolaków
odwiedził biskup pomocniczy Diecezji Płockiej, Mirosław
Milewski.
Biskupowi towarzyszył sekretarz ks. Bartosz Szostak,
a także proboszcz parafii w Starych Proboszczewicach
ks. Kazimierz Dziadak oraz ks. Dawid Gołębiewski.
Gości przywitała dyrektor Małgorzata Przybylińska,
a później przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności
recytatorskie, taneczne, a także wokalne. Dzieci zaśpiewały
również pieśni, których nauczyły się na zajęciach religii.
Od delegacji Rady Rodziców goście otrzymali kwiaty. Na
zakończenie spotkania biskup Mirosław Milewski wpisał się
do przedszkolnej kroniki.

Powitanie lata w Brwilnie

W Brwilnie, 22 czerwca po raz kolejny powitaliśmy
lato. Jak co roku mieszkańcy Brwilna, Maszewa, Maszewa
Dużego, Wyszyny, Mańkowa, Ludwikowa i okolic spotkali
się w leśniczówce „Brwilno”, by cieszyć się dopiero co
rozpoczętymi wakacjami. Najmłodsi mogli, za darmo,
korzystać z zabawek pneumatycznych aż do zmierzchu.
A ten ze względu na najdłuższy dzień w roku nie następował
i nie następował…
Milusińscy, którzy przyszli wraz z rodzicami otrzymywali
„pakiet powitalny” ufundowany przez Lasy Państwowe.
W pakiecie: słodkości, soczek i gadżety związane z lasem.
Wszyscy, niezależnie od wieku, mogli posilić się grochówką
ufundowaną przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej
Białej. Nikt nie mógł też narzekać na brak możliwości
pobawienia się. DJ Adam wiedząc, że czeka nas najkrótsza noc
roku rozpoczął zabawę taneczną już kilka chwil po 16.00. I tak
oto sobota przeszła w niedzielę i zabawę kończyć było pora –
wszak trafiliśmy na najkrótszą z nocy w tym 2019 roku.
Sponsorami tegorocznego pikniku byli Mariusz
Downarowicz – radny Gminy Stara Biała, Marek Krajewski
- radny Gminy Stara Biała i sołtys Maszewa Dużego oraz
Krzysztof Perkowski – sołtys Brwilna.
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Rada Gminy uchwaliła
Na VI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 27
czerwca 2019 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii
o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat
2020 – 2023.
• w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Stara Biała
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2023
• w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019 – 2023
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
• w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2019-2021

• w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego
• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo
nad Wisłą
• w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Stara Biała za
2018 rok
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s
w Białej za 2018 rok
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Starej Białej za 2018 rok
• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Krzyżówka
2

1

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14
15

16

19

21
22
23

PIONOWO: 1) papuga popielata 2) spadek, spuścizna
3) karciany dzwonek 4) mieszkańcy Londynu 5) duży,
trawiasty obszar 8) ze stolicą w Trypolisie 9) leśny ul 12)
kolarz w żółtej koszulce 13) gwara na Śląsku lub Pomorzu
14) kontynent z Laosem, Katarem 16) czerwony, słodki owoc
18) gęsta mgła nad miastem 19) tradycyjny wojenny taniec
nowozelandzkich Maorysów 20) np. Helios w Płocku.
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”

17
18

POZIOMO: 3) trzy miesiące 6) mama mamy 7) dzieło
piekarza 9) słynny utwór Ravela 10) błękitne nad nami
11) rodzaj ciasta lub wędliny 15) zrobi uprząż i siodło
17) rakcja partii 19) lubi dobrze się zabawić 21) solenizantka
z 26 kwietnia 22) mięso z siwka 23) wyścig na Służewcu.

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 30.09.2019.
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1(30) /2018:
„Zajączek”.

Nagrody wylosowali Karolina Bromkie oraz Anna Amroziak. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.09.2019.
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Dzień Dziecka
w „Wierzbicy”
W Centrum Sportowym „Wierzbica”, 4 czerwca
przedszkolaki i ich rodzice bawili się na pikniku
zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.
Rodzinne świętowanie rozpoczęła dyrektor Samorządowego Przedszkola w Nowych Proboszczewicach, Małgorzata Przybylińska powitała
wszystkich gości i zaprosiła do aktywnego spędzenia czasu.
Atrakcji nie brakowało. Była zumba z udziałem
dzieci i rodziców, zabawy z chustą Klanza, malowanie twarzy, balonowe zoo, warkoczyki, szczudlarz, bańki XXL, żywe maskotki, dmuchane zabawki, eksperymenty z wykorzystaniem suchego
lodu. Gośćmi byli policjanci z Posterunku Policji
w Starej Białej, z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku oraz z Wydziału
Patrolowo- Interwencyjnego Komendy Miejskiej
Policji w Płocku, a także strażacy z OSP w Nowych
Proboszczewicach.

Dożynki Gminne
Gmina Stara Biała

25.08.2019
Teren „szkółek” w Białej

12.00
13.30
15.00
16.30
17.30
18.30

-

PROGRAM:
Msza Święta w Kościele w Starej Białej
Oficjalne otwarcie dożynek
Koncert zespołu Słowiany
Występ Natalii Pycek
Koncert Gminnej Orkiestry Dętej
Gran Ballet Argentino

(zespół pieśni i tańca prezentujący folklor z Argentyny oraz klasyczne tango argentyńskie)

20.00 - Zabawa z zespołem Green

Ponadto pokaz kulinarny, zabawki pneumatyczne dla dzieci, grochówka.

Patronat medialny:

