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Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Hala jak marzenie

Trwa budowa hali sportowo-widowiskowej przy Zespole
Szkół w Maszewie Dużym. To olbrzymia inwestycja, która
pochłonie ponad 5,8 mln zł. Hala ma być gotowa na koniec
maja 2018 r.
Zespół Szkół w Maszewie Dużym dysponuje całkiem
przyzwoitą bazą sportową. Jest piłkarskie boisko i Orlik. Jest
też sala gimnastyczna. Czy warto więc budować nową halę
i to za dość duże pieniądze? Wójt gminy Stara Biała, Sławomir
Wawrzyński uważa, że warto. – Koncepcja budowy hali w
Maszewie Dużym ma już kilka lat. Teraz przystępujemy do jej
realizacji – mówi. Dodaje, że obecna sala gimnastyczna jest
za mała dla Zespołu Szkół. – Być może dla niewielkiej szkoły
podstawowej byłaby wystarczające, ale już nie dla zespołu
szkół, który stale się rozrasta – twierdzi Sławomir Wawrzyński.
Zaznacza, że szkoła w Maszewie Dużym to największa
placówka oświatowa na terenie gminy. A sama miejscowość
stale się powiększa i przybywa w niej mieszkańców. Nowa
hala ma służyć nie tylko uczniom. Sławomir Wawrzyński
ma nadzieję, że po zajęciach lekcyjnych będą z niej korzystać
mieszkańcy.
Hala będzie połączona z istniejącym budynkiem szkoły.
Znajdzie się w niej widownia na ok. 300 miejsc. Powstanie też
trzykondygnacyjna część, w której znajdą się pomieszczenia
socjalne, będzie miejsce na urządzenia siłowni, pokoju do
ćwiczeń korekcyjnych, będzie też sala konferencyjna. Pojawi

Nasza Gmina - nr 3(20)/2016

się też winda. Obiekt będzie przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
A jak będzie wyposażona hala? Przede wszystkim
będzie posiadała pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej,
koszykówki. Będzie też można grać w siatkówkę i badmintona.
W planach jest wykonanie także ścianki wspinaczkowej.
W hali znajdą się też specjalne kurtyny, które sprawią, że
będzie można ją podzielić na trzy części. Nie zabraknie tablicy
wyników i profesjonalnego nagłośnienia.
Przetarg na budowę hali wygrała firma Budownictwo
Polskie S.A. Budowa rozpoczęła się w lipcu, a pierwsze
łopaty wbili m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Jacek Antczak
i wicedyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym Jarosław
Okrąglewski. Wójt ma nadzieję, że na budowę hali uda
się zdobyć środki zewnętrzne. – Złożyliśmy wniosek w tej
sprawie o dofinansowanie ze środków będących w dyspozycji
Ministerstwa Sportu i Turystyki i czekamy na decyzję – mówi.
Budowa hali w Maszewie Dużym to kolejna oświatowa
inwestycja w gminie Stara Biała w ciągu ostatnich lat. Na
początku 2015 r. rozpoczęło swoją działalność przedszkole
samorządowe w Nowych Proboszczewicach, które może
przyjąć 120 dzieci. Jego budowa rozpoczęła się w 2013 r.
i kosztowała ponad 3,7 mln zł. Cała kwota pochodziła wtedy
z budżetu gminy.
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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 ostatnią środę w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wtorek
i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy urzędu codziennie
w godzinach pracy, radca prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.

Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach
co drugi poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 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. 9:00, 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 XV sesji, która odbyła się 8 września 2016 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże i w m. Nowa Biała
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z zamianą nieruchomości
• w sprawie zmiany uchwały Nr 204/XXVI/13 Rady Gminy Stara Biała
z 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2014-2018
• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji,
a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków
finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Oś IV, Działanie 4.1 Odnawialne
źródła energii - wspólnej realizacji projektu „Poprawa efektywności
energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu
systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich”
• w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Stara Biała
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• w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami
albo na ich rzecz dyrektorom, wicedyrektorom szkół i przedszkoli, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała
• w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej
pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla
mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na
lata 2016 – 2018”
• w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała
na lata 2016 – 2018”
• w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod
nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom
dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018”
• w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez Gospodarkę Komunalną
„Stara Biała” Sp. z o. o. z siedzibą w Białej
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Prawie cztery miliony dla rodzin

Na koniec sierpnia w naszej gminie programem
„Rodzina 500+” objętych było 1363 dzieci. Jak na razie od
początku trwania programu rodzinom w naszej gminie
wypłacono w sumie ponad 3,9 mln zł.
Przypomnijmy, że program „Rodzina 500+” zakłada, iż
rodziny dostają po 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Te mniej
zamożne otrzymują również pieniądze na pierwsze dziecko,
ale tutaj obowiązuje kryterium dochodowe. W tym przypadku
dochód na członka rodziny nie może przekraczać 800 zł, a w
przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł. Świadczenie
wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
– Przyznam szczerze, że trochę się obawialiśmy jak
zareagują niektóre rodziny, które otrzymały w sumie sporo
pieniędzy. Największe wypłaty były pod koniec maja i wtedy
nasi pracownicy odwiedzali niektóre z rodzin i sprawdzali czy
wszystko jest w porządku. I okazało się, że rodziny racjonalnie
gospodarują pieniędzmi. Te, które są objęte opieką asystenta
rodziny trochę uczymy jak gospodarować pieniędzmi, bo
nigdy nie miały do dyspozycji takich kwot – mówi Małgorzata
Wiśniewska–Klimczewska, kierownik GOPS w Starej Białej.
Zaznacza też, że w ośrodku zauważono spadek zainteresowania
odzieżą używaną.
Dodaje, że środki z programu są wykorzystywane np.
na remonty, dostosowywanie do potrzeb łazienek, zakupy
komputerów. – W przypadku komputerów to pomogliśmy
w zakupie dla rodziny sprzętu. Ale gdy jest np. czworo czy
pięcioro dzieci to nieuniknione są konflikty, kto ma korzystać
z komputera – mówi szefowa GOPS–u. Opowiada też
o rodzinie, w której mama za pierwsze wypłacone pieniądze
kupiła trójce dzieci rowery, żeby mogły dojeżdżać do szkoły.
– Te dzieciaki bardzo dbają o sprzęt, bo po raz pierwszy mają
nowe rowery – mówi Małgorzata Wiśniewska–Klimczewska.
Szefowa GOPS w Starej Białej mówi też o kwestiach mniej
materialnych, które jej zdaniem są efektem programu. –
Rodziny objęte programem stają się pewniejsze siebie. Rośnie
w nich poczucie wartości. To, że w końcu mogą kupić coś
nowego sprawia, że przestają czuć się gorsze – mówi.
W naszej gminie największe wypłaty sięgnęły 3,5 tys. zł.
Rodzin, które otrzymały takie świadczenie są trzy. Jedną z nich
jest rodzina Beaty Żuchowskiej z Nowej Białej. W sumie pani
Beata ma ośmioro dzieci, ale najstarszy syn Hubert skończył
już 18 lat i program go nie obejmuje. Pieniądze dostaje na
siódemkę dzieci – trzy dziewczynki i czterech chłopców, które
mają od 5 do 17 lat. Beata Żuchowska od urodzenia mieszka
w Nowej Białej i też w myśl dzisiejszych standardów pochodzi
z rodziny wielodzietnej, bo w domu była czwórka dzieci.
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Jak się żyje w tak dużej rodzinie? – Bardzo radośnie.
Cieszymy się, że jesteśmy razem. Przy takiej gromadce np. nie
trzeba już zapraszać gości na święta – śmieje się pani Beata.
Dodaje, że dzieci mają swoje dyżury jeśli chodzi o sprzątanie
i każdy ma obowiązek dbać o porządek. Że starsze pomagają
w opiece nad młodszymi, ale chodzą do szkoły, więc opieka
spada na jej barki.
Pani Beata nie ukrywa, że przed wprowadzeniem
programu Rodzina 500+ żyło się ciężko i bardzo skromnie. –
Żyliśmy od pierwszego do pierwszego. Na pierwszym miejscu
było płacenie rachunków. To co zostało niemal w całości szło
na jedzenie, bo nakarmienie takiej gromadki to wyzwanie,
gdy dziennie potrzeba np. pięć bochenków chleba – mówi.
Nie ukrywa, że nie było jej stać, aby posłać dzieci na wakacje,
a problemy były nawet z opłaceniem szkolnych wycieczek.
Nie było mowy o nowych rowerach, lepszych ubraniach czy
butach. A już całkowicie w sferze marzeń była rozbudowa
domu, aby rodzina miała więcej miejsca niż dotychczasowe
dwa pokoje i żeby dzieci nie musiały spać razem. – Nie było
mnie stać, aby syna wysłać na prawo jazdy, chociaż to było jego
marzenie. Kiedyś jeden z synów zapytał mnie czy kiedykolwiek
będzie miał oryginalne, markowe buty, a nie takie za 20–30
zł. Popłakałam sobie wtedy w kącie. I jak dostałam pieniądze
z programu to poszłam i kupiłam mu oryginalne buty. Takie
jakie mają jego koledzy w szkole, żeby nie czuł się gorszy –
opowiada Beata Żuchowska.
Co zmienił w jej życiu i rodziny program Rodzina 500+?
– To dla nas szansa na nowe, lepsze życie – mówi krótko pani
Beata. Pierwszą rzecz jaką zrobiła za pieniądze otrzymane
z programu to rozpoczęcie rozbudowy domu. Będzie nowy,
duży pokój i łazienka. – Wreszcie spełnimy swoje marzenia
– mówi. Nie ukrywa, że wreszcie mogła kupić dzieciom
lepsze ubrania, buty. Że 10–letnia Zuzia mogła pojechać
po raz pierwszy na kolonie. Że kupiła od razu przybory do
szkoły, a nie jak dotychczas na raty. Że chce wyremontować
mieszkanie, kupić nowe meble, a w przyszłym roku pojechać
z całą rodziną na wakacje. – W końcu nie czuję się gorszą,
wytykaną palcami, że jestem biedna. Poczułam się lepiej,
odzyskałam godność – mówi Beata Żuchowska. I dodaje, że
taka forma programu Rodzina 500+ jest jej zdaniem najlepsza.
Bo gdyby nie otrzymała pieniędzy do ręki to nigdy nie byłoby
jej stać np. na dobudowanie domu.
Ma tylko jedną obawę – żeby nie zlikwidowano programu.
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.

zdjęcie na okładce: teren sportowo-rekreacyjny w Białej
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Pierwszy dzwonek
Nowy rok szkolny 2016/17 w prowadzonych przez gminę
podstawówkach i gimnazjach rozpoczęło 1028 uczniów.
Prawdziwy pierwszy, szkolny dzwonek usłyszało 64 uczniów,
którzy rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych.
W największej oświatowej placówce w naszej gminie, czyli
w Zespole Szkół w Maszewie Dużym w podstawówce rok
szkolny powitało 284 uczniów, w tym 27 w dwóch klasach
pierwszych oraz 129 gimnazjalistów. Do tego jeszcze 42
sześcio i pięciolatków w oddziałach przedszkolnych.
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach
1 września naukę w podstawówce rozpoczęło 227 uczniów.
Osiemnaścioro z nich to pierwszaki. W gimnazjum pierwszy
dzwonek zabrzmiał dla 156 uczniów. W Szkole Podstawowej
w Starej Białej w szkolnych ławkach zasiadły 124 osoby, w tym
dziewięć po raz pierwszy. W podstawówce w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wyszynie 10 uczniów uczy się w klasie
pierwszej, a w sumie jest ich 108.
W dwóch samorządowych przedszkolach od września
zajęcia rozpoczęło 265 dzieci – 136 w przedszkolu w Nowych
Proboszczewicach i 129 w Wyszynie.
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Dożynki gminne
W niedzielę, 28 sierpnia, uroczyście świętowaliśmy w naszej
gminie dożynki. Było mnóstwo atrakcji, ale przede wszystkim
słowa podziękowania dla rolników za ich wysiłek.
Tradycyjnie święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej
w kościele w Starej Białej. Dożynkowy wieniec i chleby przygotowało
sołectwo Kamionki. Na nabożeństwie, pod przewodnictwem
proboszcza ks. Jana Deptuły, nie zabrakło strażackich pocztów
sztandarowych i gminnej orkiestry dętej. - Módl się i pracuj – ta
reguła benedyktyńska powstała w V wieku. I nic nie straciła ze
swojej aktualności. Czy może być inspirująca dzisiaj? Na pewno
tak. Jest w niej podkreślona wartość ludzkiej pracy. Czas żniw to
bardzo intensywny wysiłek, aby zebrać plony ziemi. Ale to jest
reguła równowagi, między pracą fizyczną a wysiłkiem umysłowym,
modlitwą. W dzisiejszych czasach istnieje pokusa, aby pracować
ponad miarę – mówił w homilii ks. Tomasz Białobrzeski.
Po nabożeństwie, na zakończenie, którego dzielono się chlebem,
dożynkowe uroczystości przeniosły się na tereny rekreacyjne
w pobliżu Urzędu Gminy w Białej. - Witam serdecznie wszystkich,
a przede wszystkim naszych rolników, których święto jest okazją do
dzisiejszego spotkania. Tradycyjnie pod koniec sierpnia dziękujemy
rolnikom, że po raz kolejny udało się zebrać plony. Z wielkim
szacunkiem pochylamy się nad ciężką pracą rolnika. A niestety ten
rok nie był dla nich najlepszy. Serdecznie dziękujemy rolnikom za
podjęty trud i życzymy, aby następne zbiory były lepsze – mówił
wójt Sławomir Wawrzyński.
Z kolei przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Żółtowski,
mówił o tym, że dożynki to czas świętowania i dziękowania Bogu
za zebrane plony – To dzięki rolnikom dzisiejszy bochen chleba

symbolizuje to co najlepsze w tradycji polskiej wsi – mówił.
Zaapelował także, aby wszyscy uczyli swoje dzieci i wnuki szacunku
do chleba.
Wśród dożynkowych gości byli m.in. poseł Elżbieta Gapińska
i przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski. W swoich
wystąpieniach podkreślali ogromną rolę pracy na wsi i dziękowali
rolnikom za ich trud. Oficjalna część dożynek była okazją do wręczenia
medali „Zasłużony dla powiatu płockiego”. Otrzymali je Marianna
Stawicka, Mariusz Downarowicz, Jacek Portalski i Marek Moderacki.
Część oficjalną zakończyło wspólne dzielenie się chlebem.
A po części oficjalnej na scenie pojawiła się Gminna Orkiestra
Dęta, czyli najlepsza od trzech lat orkiestra w powiecie płockim.
Oblegane było stoisko Związku Gmin Regionu Płockiego, w którym
można było zdobyć sadzonki za zużyte baterie lub plastikowe
nakrętki oraz wygrać rower lub tablet za segregowanie odpadów.
Był program dla dzieci, który poprowadził Sztuk Mistrz
Kluska. Pod sceną pojawiły się także zabytkowe motocykle.
Spore zainteresowanie wzbudził Comedy Magic Show, czyli
pokaz iluzji w wykonaniu Magika Marcusa. Magik Markus to
jeden z najlepszych iluzjonistów w Polsce, laureat wielu nagród
na międzynarodowych festiwalach iluzji. Wieczorem na scenie
pojawiła muzyczna gwiazda, czyli Ewelina Lisowska. Po jej
koncercie ruszyła zabawa z zespołem Medium.
Ale to nie jedyne atrakcje na gminnych dożynkach. W Białej
pojawiło się mobilne planetarium. Podczas blisko 40-minutowego
pokazu można było popatrzeć w niebo i dowiedzieć się wielu
interesujących rzeczy o kosmosie.
Fotoreportaż strony 10-11

Wicemistrzowie województwa

Nasza Gminna Orkiestra Dęta została wicemistrzem
województwa mazowieckiego. Tytuł wywalczyła podczas
konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich, który odbył się 17 września w miejscowości Joniec.
Nasza orkiestra rywalizowała z ośmioma orkiestrami
z województwa. Podczas konkursu zaprezentowała utwory
z repertuaru rozrywkowego. Jako pierwszą zagrała wiązankę
melodii z polskich seriali (Czterdziestolatek, CK-Dezerterzy,
Miś), następnie Taniec węgierski nr 5, Benny Goodman The
King Of Swing, temat z filmu Janosik, Akademia policyjna
i Corfield Rock. Ostatecznie zajęła drugie miejsce, tym samym
przeskoczyła z piątej lokaty rok temu. Pierwsze miejsce
zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Tłuszczu, a trzecie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Joniec. Komisja postanowiła
również nagrodzić piątkę najmłodszych muzyków w konkursie,
także naszą najmłodszą trębaczkę Amelię Kowalewską oraz
wszystkich kapelmistrzów.
- Jest do dla nas niesamowite wyróżnienie i nagroda za
ciężkie próby całościowe i sekcyjne oraz za wysiłek i trud
włożony w przygotowany repertuar. Dziękujemy naszemu
kapelmistrzowi Łukaszowi Miśkowcowi, który przygotował
nas do tak ważnego konkursu. Mamy wiele zapału i pozytywnej
energii do dalszej pracy nad nowym repertuarem. Pozdrawiamy
i dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierały i nam
kibicowały - mówią orkiestrowicze.
Katarzyna Dziublińska (saksofon)
Nasza Gmina - nr 3(20)/2016

strona 7

Priorytetem są drogi

Rozmowa z wójtem gminy Stara Biała, Sławomirem
Wawrzyńskim. Czy ta kadencja samorządu jest w jakiś
sposób wyjątkowa, chociażby ze względu na nową
perspektywę unijnego finansowania?
Trwająca siódma już kadencja samorządu gminnego,
moim zdaniem, nie będzie specjalnie inna niż poprzednia.
W poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013 łatwiej było
uzyskać pieniądze z funduszy unijnych. Po prostu pieniędzy
dla gmin było więcej. Ponadto w wielu działaniach, zarówno
w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich jak i Regionalnym
Programie Operacyjnym, niestety dla nas, preferowane są
gminy mniej zasobne, dla których współczynnik „G” jest dużo
niższy niż gminy Stara Biała. Dlatego bardzo trudno będzie
nam konkurować z tymi gminami i z pewnością w wielu
konkursach nasze projekty nie uzyskają na tyle dużo punktów,
abyśmy otrzymali unijne dotacje.
Nie oznacza to oczywiście, że nie będziemy przygotowywać
dobrych projektów, aby uzyskać wsparcie ze wszystkich
możliwych źródeł dla naszych przedsięwzięć.
Obecnie wspólnie z gminami Brudzeń Duży, Bielsk i Słupno
przygotowujemy wniosek dotyczący przedsięwzięcia „Poprawa
efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych
dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie
gmin partnerskich”. W ramach projektu zostaną zamontowane
panele fotowoltaiczne na 117 nieruchomościach. W pięciu
nieruchomościach zostaną zamontowane piece na biomasę,
a w kilku również kolektory na ciepłą wodę. W ramach
projektu zamierzamy zamontować panele fotowoltaiczne na
budynkach szkół w Maszewie Dużym, Starej Białej i Starych
Proboszczewicach oraz w Centrum Sportowym „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach.
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Co udało się już zrobić podczas połowy trwania tej
kadencji kadencji samorządu, a jakie są plany na drugą
połowę?
Z pewnością nie będę oryginalny, jeśli powiem, że
największym problemem jaki mamy obecnie do rozwiązania
to budowa dróg gminnych i osiedlowych. Drogi stanowią
najistotniejszy element prorozwojowy i to zarówno dla
terenów przeznaczonych na działalność gospodarczą jak i na
funkcje mieszkaniowe.
Dlatego też w tej kadencji staramy się zrealizować tych
przedsięwzięć jak najwięcej. W kolejnych dwóch latach
zamierzamy zrealizować trzy drogi, na które nie udało się
nam pozyskać dofinansowania z PROW-u. To droga Trzebuń
– Dzięgielewo, łącząca gminę Stara Biała z gminą Gozdowo,
droga w Nowym Trzepowie, łącząca drogę powiatową z drogą
krajową nr 60 i droga osiedlowa w Maszewie, bardzo ważna
z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ jest to najstarsza
część tej miejscowości.
We wrześniu tego roku złożyliśmy wniosek do wojewody
o dofinansowanie w 50 proc. budowy drogi Nowa Biała –
Maszewo Duże. Droga o długości ok. kilometra stanowi
połączenie dwóch miejscowości i w konsekwencji połączy
drogę gminną w Nowej Białej z drogą wojewódzką nr 559
w Maszewie Dużym. Szacunkowy koszt inwestycji to. ok. 3
mln zł, a realizacja, w przypadku uzyskania dofinansowania,
musi nastąpić w 2017 roku.
Oczywiście będziemy budować także drogi osiedlowe
w Brwilnie, Maszewie, Maszewie Dużym, Mańkowie i Nowych
Proboszczewicach. Przygotowujemy ambitny program
budowy dróg na terenach rolniczych, obejmujący ponad 20
odcinków. Szacujemy, że będziemy w stanie zrealizować ponad
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5 km dróg do końca bieżącej kadencji.
W ramach współpracy z powiatem płockim realizujemy
obecnie budowę mostu w Dziarnowie na Wierzbicy oraz
planujemy w latach następnych wspólną modernizację dróg
powiatowych. Mam nadzieję na wspólną realizację ronda na
drogach powiatowych w Starym Draganiu oraz dokończenie
remontu drogi w Bronowie–Zalesiu.
Bardzo ważną inwestycją, jaką mam nadzieję uda się
nam realizować do końca kadencji, to modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym. Jest to inwestycja
ważna nie tylko z punktu widzenia mieszkańców Maszewa
Dużego, ale istotna dla rozwoju nie tylko naszej gminy.
Obecnie prowadzimy prace projektowe i będziemy zabiegać
o rozpoczęcie realizacji przebudowy w przyszłym roku.
Liczymy na przychylność i wsparcie w tym zakresie marszałka
Mazowsza Adama Struzika.
Obecnie kończymy prace projektowe dotyczące budowy
ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 562 w od
granicy gminy w Maszewie, przez Brwilno do granicy z gminą
Brudzeń Duży o długości 6,2 km. Projektujemy również ścieżkę
rowerową wzdłuż drogi gminnej łączącej Maszewo z Maszewem
Dużym. Planowany termin realizacji tej ścieżki to rok 2018.
A co oprócz dróg?
Przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym rozpoczęliśmy
budowę hali widowiskowo-sportowej, której zakończenie
planujemy na początek 2018 roku. Będzie to obiekt, który
zdecydowanie polepszy warunki lokalowe placówki, ale będzie
również służyć miejscowej społeczności. Koszt inwestycji to
blisko 6 mln zł. Obecnie czynimy starania o dofinansowanie
inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Na terenach rolniczych planujemy, przy udziale finansowym
mieszkańców, realizować budowę przydomowych, biologicznych
oczyszczalni ścieków. Są to miejscowości o rozproszonej
zabudowie, na której nie jest racjonalne budowanie kanalizacji
sieciowej, a taki program poprawi komfort życia i z pewnością
wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

Bardzo liczę na rozpoczęcie budowy dróg na osiedlu
w Ludwikowie. Jest to osiedle, które dopiero powstaje, ale
mieszkańcy oczekują poprawy jakości dróg. W pierwszej
kolejności nasza spółka „Gospodarka Komunalna” sp. z o.o.,
musi uporać się z budową kanalizacji sanitarnej, którą
mam nadzieję rozpocznie realizować w przyszłym roku.
Na tę inwestycję będzie ubiegać się o wsparcie z PROW-u.
Spółka prowadzi obecnie modernizację stacji uzdatniania
wody w Białej, której koszt wynosi ponad 2 mln zł. Termin
zakończenia inwestycji to 2017 r.
Zamierzamy również skorzystać z PROW-u na
realizację budowy świetlicy wiejskiej w Brwilnie wraz
z zagospodarowaniem terenu i budową placu zabaw.
Mamy nadzieję na rozpoczęcie tej inwestycji w roku 2017
i zakończenie rok później.
Myślę, że dużym sukcesem jakim możemy się pochwalić to
funkcjonujące dwa przedszkola na terenie gminy. Przedszkole
w Wyszynie w tym roku obchodzi swój mały jubileusz,
czyli pięciolecie funkcjonowania. Natomiast przedszkole
w Nowych Proboszczewicach działa dopiero od 2015 r. Obie
placówki doskonale funkcjonują, cieszą się znakomitą opinią
i są wypełnione gromadką ponad 270 przedszkolaków.
Widzi Pan zagrożenia dla realizacji tych przedsięwzięć?
Oczywiście realizacja tak wielu zamierzeń będzie możliwa
przy sprzyjających samorządowi gminnemu warunkach
stworzonych przez administrację rządową. Jak wiemy
zapowiadana jest reforma systemu szkolnictwa, zmiana
funkcjonowania służby zdrowia, systemu podatkowego, które
z pewnością będą miały wpływ na możliwości finansowe gmin.
Mam nadzieję, że projektowane zmiany nie będą
zmuszać samorządy do finansowania zadań należących do
administracji rządowej ponieważ będzie to miało negatywny
wpływ na realizację inwestycji oczekiwanych przez naszych
mieszkańców.
Materiał udostępniony przez „Tygodnik Płocki”

Zakończone inwestycje

Dwie drogowe inwestycje zostały niedawno zakończone.
W sumie ich wartość sięgnęła ponad 510 tys. zł.
Zakończony został III etap zadania „Budowa ulic Różanej,
Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie”.
Inwestycja obejmowała budowę części ulicy Wspólnej od
skrzyżowania z ulicą Słowackiego w kierunku południowym.
W ramach prac wykonano ulicę oraz zjazdy do bram
i dojścia do furtek z kostki betonowej, kanalizację deszczową,
zagospodarowanie terenu zielonego. Wartość prac brutto
wyniosła ponad 261 tys. zł. Cała kwota pochodziła z budżetu
gminy.
Natomiast w ramach budowy drogi gminnej gminnej
Mańkowo - Wyszyna – część drogi nr 291312W, powstała
droga o nawierzchni bitumicznej o długości 497 m i szerokości
od 3,5 do 7,2 m. Wybudowano też zjazdy, pobocza, wykonano
oznakowanie poziome i odsiano skarpy trawą. Wszystko
kosztowało brutto blisko 259 tys. zł. została dofinansowana
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych, kwotą 60 tys. zł.
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Opowieść w warsztacie

Ostatnio zmuszony byłem do odwiedzenia warsztatu
samochodowego. Po wstępnych oględzinach okazało się,
że naprawa potrwa kilka godzin. Postanowiłem poczekać.
Mechanik, starszy pan, początkowo wydawał się skryty, jednak
po kilkudziesięciu minutach zagaił: „Ja to lubię przyrodę
i troszkę historii. A pan?” Pomyślałem, że to dobrze, jakoś mi
ten czas zleci. Po chwili dodał: „Kiedyś mieszkałem w gminie
Stara Biała, ale po wojnie część rodziny przeprowadziła się
tutaj”. Z dużym ożywieniem odparłem, że teraz mieszkam na
tym terenie. Dodałem, że skoro ten rejon jest nam obu bliski,
to może opowie mi coś ciekawego, może zna jakieś wojenne
historie. Mechanik znacząco pokiwał głową i zaczął opowieść.
Przez dwie godziny zapisałem połowę zeszytu.
Jego historia rozpoczyna się wraz z początkiem hitlerowskiej
okupacji. W Proboszczewicach, na dawnej stacji kolejowej,
zostaje założony posterunek niemieckiej żandarmerii, pod
dowództwem niejakiego komendanta Koppe - przedwojennego,
niemieckiego policjanta. W pobliskiej wsi Kruszczewo z rodziną
mieszka i prowadzi średniej wielkości gospodarstwo Wacław
Gawiński. Gospodarz był światłym człowiekiem, rozumiejącym
sytuację w jakiej znalazł się kraj. Mając na uwadze niemieckie
zarządzenia i niebezpieczeństwo, jakie grozi rodzinie, nakazał
swojemu synowi, Stanisławowi, wyjąć z szafy starą dubeltówkę,
z którą polował jeszcze przed wojną oraz ukryty pod nią pistolet
Browning - pamiątkę z I wojny światowej.
Młody Gawiński przygotował wóz z końmi, wsiadł na niego
ze sterczącą dubeltówką oraz pistoletem za paskiem i ruszył
w kierunku posterunku w Proboszczewicach. Na miejscu otrzymał
stosowne poświadczenie przekazania broni oraz amunicji. Kiedy
wrócił do domu rodzina odetchnęła z ulga myśląc, że to koniec
ich zmartwień. Nawet przez chwilę nie zdawali sobie sprawy, że
w ich wiosce rozegrają się dantejskie sceny.
Szukali broni
Wczesnym rankiem usłyszeli ryk niemieckich motocykli.
Jakie było ich zdziwienie, kiedy zobaczyli, iż na podwórzu
zatrzymuje się oddział niemieckich żandarmów. Zaczynają
się krzyki, wyzwiska. Hitlerowcy wyprowadzają wszystkich
z domu, ustawiają pod stodołą i przygotowują pluton
egzekucyjny. Komendant Koppe, zaczyna bez opamiętania
bić batem jednego z synów, Józefa. Ojciec widząc leżące we
krwi dziecko, próbuje go ratować. Niestety potężny cios kolbą
karabinu, powala go na ziemię. Niemcy urządzając krwawą
jatkę, przez cały czas wypytują o broń.
Gospodarz zrozumiał, że ktoś musiał ich zadenuncjować.
Jednak on zgodnie z wydanym dekretem zdał ją na posterunku.
Szybko przedstawia pokwitowanie, które okazuje się przepustką
do dalszego życia. W tym samym czasie do domu rodziny
Popielarskich wbiega sąsiad - jeden z niemieckich kolonistów,
których wielu mieszka w pobliżu. Zdyszany rozpytuje o męża.
W odpowiedzi słyszy, że ten właśnie wyjechał i będzie dopiero
za kilka godzin. Niemiec ostrzega gospodynię przed rewizją,
a ta na jego oczach, wyjmuje pistolet z szafy, który wrzuca do
stojącego przy kuchni wiadra z obierkami. Po chwili wyjmuje
z szafy karabin i wrzuca go do studni.
Po kilku minutach w progu domu staje komendant Koppe.
Od razu przechodzi do rzeczy wypytując o broń. Gospodyni
zarzeka się, że jej nie posiada. Niemiec powoli podchodzi
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do kuchni, z uśmiechem spogląda w oczy Popielarskiej,
a następnie zamaszystym kopniakiem uderza w wiadro,
z którego wysypują się obierki i wypada pistolet. Ponownie
pyta o broni. Kobieta widząc, że prawdopodobnie niemiecki
kolonista był zwykłym kapusiem i na pewno powiedział
żandarmom o karabinie w studni, przyznaje się. Broń zostaje
wyciągnięta, a gospodyni aresztowana. Kilka dni później
w Proboszczewicach odbyła się jej pokazowa egzekucja, na
oczach wielu mieszkańców, którzy zostali zapędzeni na plac
z okolicznych wsi. Tuż przed śmiercią, zawiązano jej oczy
czarną opaską.
Padły strzały
Kilka dni później schwytano i aresztowano męża
kobiety, który został przewieziony do płockiego więzienia,
a następnie rozstrzelany wraz z innymi Polakami. Działo się to
prawdopodobnie w okolicach dzisiejszego Placu 13 Straconych.
Dzisiaj, oboje małżonkowie spoczywają we wspólnym grobie,
na cmentarzu parafialnym w Proboszczewicach.
Niestety, to nie był koniec kontaktów rodziny Gawińskich
z cieszącym się złą sławą niemieckim komendantem
Koppe. Zarządzono przymusowe roboty dla okolicznych
mieszkańców. Robotnicy poprawiali drogi, kosili rowy,
pomagali przy kopaniu pancerniaków lub okopów. Stanisława
oraz Józefa Gawińskiego skierowano do prac drogowych. Z
racji, że młody Stanisław dobrze znał język niemiecki, został
,,mianowany” brygadzistą grupy. Otrzymał ,,służbowy” bat
oraz nakaz, że jeśli któryś z robotników będzie się lenił, to on
ma go nim pospieszać.
Oczywistym dla młodego Polaka był fakt, że nigdy go nie
użyje, więc położył go z boku i wziął się z innymi do pracy.
Wśród pracujących był starszy, schorowany mężczyzna,
który więcej czasu przesiadywał niż pracował. Wszyscy
rozumieli sytuację, więc starali się co jakiś czas nadrobić jego
zaległości. Do czasu. Po kilku dniach, znienacka przyjechał na
wizytację sam Koppe. Jakież było jego wzburzenie na widok
odpoczywającego starca. Młody Gawiński próbował wyjaśnić
Niemcowi, że mężczyzna jest schorowany i nie ma sił i że
robota zostanie za niego wykonana.
Żandarm wciekły zeskoczył z konia, chwycił za bat i podał
go Polakowi, mówiąc z zaciśniętymi ustami: „Bij, co najmniej
10 batów”. Widząc opór chłopaka, ponownie krzyknął: „Bij,
bij... bo zaraz Cię...”. W tym momencie już nie skończył, tylko
chwycił za kaburę. Stanisław Gawiński, ze łzami w oczach, wziął
bat i ze starcem, trzymając go pod rękę, ruszyli do pobliskich
wierzb. Oczywiście wszystkie uderzenia markował. Jednak

Pozostałość po domu Kruszczewo
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Koppe szybko się zorientował i wezwał ich ponownie do siebie.
Następnie z impetem rzucił na ziemię młodego robotnika
i wymierzył dziesięć bolesnych batów. Na koniec dodał: „Tak
miałeś uderzać! Jeszcze raz przyjadę i zobaczę odpoczywającego
starca, to obaj zostaniecie na miejscu rozstrzelani”.
Na zakończenie należy się Państwu wyjaśnienie. Oprócz
olbrzymiej kolonii Schröttersdorf, w której skład wchodziły
wsie Powsino, Chełpowo, Maszewo oraz Biała, na terenie naszej
gminny znajdowały się większe lub mniejsze skupiska niemieckich
kolonistów. Wielu z nich mieszkało w Bronowie, Proboszczewicach
oraz Kruszczewie, gdzie do dziś tuż przy rzece Wierzbicy, znajdują
się pozostałości po dawnym cmentarzu ewangelickim. Podobny
cmentarz znajdziemy w Proboszczewicach. Niemieccy koloniści,
mieszkający w Kruszczewie w dużej części byli folksdojczami.
Jednak należy pamiętać, że wśród nich było również wielu
przyzwoitych ludzi, mieszkańców polskiej ziemi. Ziemi, która
z czasem stała się dla nich nową ojczyzną.

Zniszczony cmentarz niemieckich kolonistów Michał Umiński

„Leśne duszki” na szlaku

Wycieczka w ramach projektu

Dziesięcioro zuchów z gromady „Leśne duszki” z Zespołu Szkół w Maszewie Dużym, wzięła udział 1 października
w „Rajdzie z jabłuszkiem”.
Organizatorem rajdu była Komenda Hufca ZHP w Płocku.
W imprezie uczestniczyło osiem zuchowych gromad. „Leśne
duszki”, pod opieką druhny Marii Fortas i Radosława Drozdka
wyruszyły na trasę, liczącą 7 kilometrów, z parkingu pod
hotelem w Grabinie.
Podczas wędrówki przez las na dzieci czekały zadania
na punktach kontrolnych: wykonanie jesiennego bukietu,
odgadywanie zagadek, przenoszenie przez grupę na talerzyku
jesiennych darów, odgadywanie po dotyku warzyw ukrytych
w koszyku. Meta rajdu była w leśniczówce w Łącku. Tam zuchy
wykonały ostatnie zadanie – cudaka z warzyw. Wręczyły jesienny
bukiet druhowi komendantowi Hufca ZHP w Płocku - Mariuszowi
Fabiszewskiemu. Dużą atrakcją było pieczenie jabłek w ognisku.
W leśniczówce na strudzonych zuchów czekał talerz ciepłej
zupy. A z Łącka zuchy pociągiem wróciły do Płocka. Niektórzy
z nich pierwszy raz w życiu podróżowali pociągiem. Każdy
zuch otrzymał pamiątkowy znaczek, a gromada – dyplom.
„Leśne Duszki” dzielnie zniosły trud pieszej wędrówki. Wróciły
zadowolone i postanowiły, że zgłoszą się na kolejny rajd.

W SP w Starej Białej zainaugurowano cykl wycieczek
po regionie w ramach projektu szkolnego „Nasza mała
Ojczyzna”. Pierwszą wyprawą było odwidzenie 9 września
przesz klasę V, PKN Orlen.
Na początku była krótka, autokarowa wycieczkę
z przewodnikiem po zakładzie. Uczniowie dowiedzieli się
co produkuje PKN Orlen i zobaczyli, jak wygląda od środka
jeden z największych w Europie koncernów rafineryjnopetrochemicznych.
Później mieli okazję odwiedzić poligon Zakładowej Straży
Pożarnej. Tam w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia” mogli uczestniczyć w symulowanej akcji
gaszenia pożaru, wspinać się po drabinie i zjeżdżać po linie,
a także odbyć bieg strażacki. Mieli możliwość zaprezentowania
zdolności artystycznych tworząc plakat związany z pracą straży
pożarnej. Uczniom podziękowano również za zaangażowanie
w zbiórkę nakrętek dla Julki, dziewczynki chorej na rzadką
chorobę genetyczną. Zostali obdarowani voucherami do kina
Helios, apteczkami do roweru i gadżetami z logo firmy.
Joanna Bytner, koordynator projektu

Kukurydziany gość
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach odwiedził 29
września niecodzienny gość. Była to złocista kolba kukurydzy.
Kolba kukurydzy wraz ze swoja pomocnicą przybliżyła
dzieciom tajniki zdrowego odżywiania. W trakcie
multimedialnego pokazu przedszkolaki poznały piramidę
zdrowego żywienia i dowiedziały się jakich produktów
powinny unikać. Spotkanie z nietypowym gościem utrwaliło
zdobytą w przedszkolu wiedzę, którą zaprezentowały
podczas rozwiązywania warzywno-owocowych zagadek.
Każda poprawna odpowiedź, ku uciesze dzieci, nagradzana
była drobnym upominkiem. Zwieńczeniem spotkania była
degustacja kukurydzy na ciepło.
Nasza Gmina - nr 3(20)/2016
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Wakacje pełne atrakcji

We wszystkich szkołach w naszej gminie podczas wakacji
zorganizowane zostały półkolonie. Sfinansowane zostały
z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Atrakcji
nie brakowało.

W trakcie półkolonii uczniowie mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności w parku linowym. Wspinaczki i spacery
po linach okazały się świetną zabawą i dostarczyły sporo
emocji. Odwiedzili „Zakątek odkrywców” w Stróżewku, gdzie
„szalony naukowiec” wprowadzał ich w tajniki doświadczeń
chemicznych i fizycznych. Dowiedzieli się, jak wykonać
najprostszy obwód elektryczny oraz jakie materiały przewodzą
prąd. Mieli też okazję własnoręcznie wyprodukować ozdobne
mydełko. Sporą atrakcją było zamykanie w bańce mydlanej
i wybuchające bańki.

Podczas półkolonii była też wizyta na płockiej „Podolance”,
gdzie największym zainteresowaniem cieszyła się zjeżdżalnia.
Uczniowie odwiedzili także leśniczówkę w Brwilnie,

Końcowym akordem półkolonii była wyprawa do
Warszawy. W stolicy uczniowie odwiedzili park trampolin
gdzie skakali pod sam sufit pod okiem wyszkolonych
instruktorów.

Mieli także okazję obejrzeć wystawę „Titanic the
Exhibition”, na której znalazło się ponad 200 oryginalnych
przedmiotów wydobytych z wraku statku, a także wiele
pełnowymiarowych rekonstrukcji wnętrz. Każdy z uczniów
otrzymał audioprzewodnik. Lektor opowiadał szczegółowo
o każdym z eksponatów, przybliżał tło historyczne, skupił
uwagę na detalach.

Grupa ze szkoły w Starej Białej przed Pałacem Kultury
i Nauki w Warszawie
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Trzeci w Bulkowie

Trzecie miejsce zajęła drużyna reprezentująca naszą
gminę podczas drugiej edycji samorządowego turnieju piłki
nożnej o puchar starosty płockiego „W dolinie rzeki Wisły”.
Turniej odbył się w Bulkowie, 10 września. W sumie
wystartowało w nim dziewięć zespołów. Każda z ekip
zaprezentowała się publiczności przed sceną. Ekipy zostały
podzielone na dwie grupy. Zwycięzcy grup grali o pierwsze
miejsce. Mecze trwały 2 x 8 min i rozgrywane były na dwóch
boiskach. W każdym zespole obowiązkowo miała zagrać
kobieta. Na boisku musiała być nie mniej niż pięć minut. Jeśli
w składzie ekipy nie było przedstawicielki płci pięknej, zespół
przez pięć minut grał bez jednego zawodnika.
W rywalizacji grupowej nasza drużyna zajęła drugie
miejsce i ostatecznie zagrała o trzecią lokatę w turnieju. W
tym pojedynku zmierzyła się z gospodarzami, czyli gminą
Bulkowo. W poprzedniej edycji nasz zespół również grał
z Bulkowem o końcowe miejsce w całym turnieju. Wtedy był
to finał i lepsi okazali się piłkarze z Bulkowa. Teraz zwyciężyła
nasza reprezentacja.

Cały turniej „W dolinie rzeki Wisły” wygrała ekipa Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, która w finale
pokonała reprezentację gminy Mochowo.

Nocny maraton gier
Blisko 30 uczniów gimnazjum w Maszewie Dużym noc z 23 na
24 września spędziło w szkole. Ale nie była to kara. Wręcz przeciwnie
– uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w maratonie gier
komputerowych.
Pod opieką Piotra Lewickiego i Artura Szymańskiego,
postanowili w ten sposób się zrelaksować po tygodniu nauki.
W gronie nocnych miłośników gier komputerowych znalazły
się cztery uczennice. Na sprzętach graczy królowały najbardziej

popularne marki. League of Legends, CS:GO, Fifa to tytuły, które
głównie przewijały się na ekranach monitorów.
Oczywiście przy takim przedsięwzięciu trzeba było zadbać
o zdrowie i kondycję fizyczną. Dlatego uczniowie w ramach tejże
aktywności, dwukrotnie udali się na salę gimnastyczną, gdzie
rywalizowali ze sobą w siatkówkę i nie przeszkadzało im nawet to,
że wkrótce miało zaświtać słońce. Gimnazjaliści zaprezentowali
imponującą wytrzymałość i dopiero ok. godz. 9 opuścili szkołę.

Koniec objazdu komunikacji miejskiej na liniach nr 17 i 18
Firma STRABAG Sp. z o.o. wykonawca rozbudowy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 z droga powiatową
nr 2907 W w kierunku Wyszyny, w miejscowości Mańkowo
od dnia 19.09.2016 roku udostępniła przejazd autobusów
komunikacji miejskiej na liniach nr 17 i nr 18.
Jednocześnie informujemy, że całkowite zakończenie
robót jest przewidywane na koniec października. Jednak
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wykonawca poinformował nas że postara się aby udostępnić
drogę dla wszystkich użytkowników kilka dni przed
terminem czyli w ostatnim tygodniu października. Prosimy
wtedy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności
z uwagi na trwające jeszcze roboty wykończeniowe i prace
sprzętu zmechanizowanego.
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Gimnazjaliści na zlocie

Członkowie i sympatycy gimnazjalnego koła
turystyczno-geograficznego z ZS w Maszewie Dużym, wzięli
udział 17 września w XLVIII Zlocie po Ziemi Mazowieckiej
zorganizowanym przez Oddział Miejski PTTK w Płocku
i Nadleśnictwo Łąck.
Rajd
wystartował
spod
płockiego
Odwachu.
16-kilometrowa trasa wiodła przez płockie Radziwie, okolice
miejscowości Dzierzązna i Jeziora Sędeń, a zakończyła
się w siedzibie Nadleśnictwa w Łącku. W trakcie blisko
pięciogodzinnej wędrówki uczestnicy podziwiali walory
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Drużyna z Maszewa Dużego w składzie: Monika Filarska
(Ia), Mikołaj Kaczorowski (Ia), Mateusz Borowski (Ia), Antoni
Sobolewski (Ib), Michał Borowski (IIa), Wiktoria Borowska
(IIb), Paulina Drążkiewicz (IIb), Klaudia Wiśniewska (IIb),
Martyna Maron (IIb), Oliwia Sztelak (IIb), Hubert Gorzelany
(IIb) i opiekun Jacek Załęski, w kategorii szkół gimnazjalnych
zajęła trzecie miejsce.

Rap Pedagogia

Uczniowie klas VI SP i klas I-III gimnazjum w Starych
Proboszczewicach mieli okazję, 9 września, zetknąć się
z projektem Rap Pedagogia, czyli spotkaniu z Dobromirem
Makowskim.

Projekt oparty jest na muzyce hip hop, elementach
profilaktyki, a inspiracją do jego powstania jest przeszłość
autora i wykonawcy. Jako wychowanek Domu Dziecka oraz
innych instytucji, niejednokrotnie mierzył się z różnorodnymi
problemami - dotyczącymi zarówno przemocy jak
i uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Obecnie
jeździ po Polsce ze swoją historią, docierając do młodzieży
i opowiada, że można żyć inaczej.

Dzień przedszkolaka

Projekt w Wyszynie
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły
Podstawowej w Wyszynie rozpoczęli realizację programu
innowacji pedagogicznej „W fascynującym świecie
programowania”, zgłoszonej do Mazowieckiego Kuratora
Oświaty.
Innowacja prowadzona jest w ramach pilotażowego
wdrożenia programowania w edukacji formalnej.
Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań
wprowadzających nauczanie programowania do edukacji
formalnej, w tym programów nauczania opartych na
projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do
powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik
kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz
uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki
i edukacji wczesnoszkolnej. Innowacja pedagogiczna
w zakresie nauczania programowania zaplanowana jest na 3
lata szkolne począwszy od 1 września 2016 roku.
Informacje dotyczące realizowanego programu innowacji
dostępne są na stronie internetowej www.wyszyna.pl.
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W przedszkolu w Wyszynie, 22 września, dzieci
obchodziły Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Specjalnie na tę uroczystość przygotowano dla dzieci wiele
atrakcji i niespodzianek, dostarczając okazji do świętowania
i wesołej zabawy. Po śniadaniu przedszkolaki udały się do
sali zabaw, gdzie czekał na nich klaun i wspólne zabawy
integracyjne. Główną atrakcją „Dnia przedszkolaka” okazały
się jednak okolicznościowe balony.
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Jubileusz Amatora

Klub Amator Maszewo świętował 40. rocznicę powstania.
Jubileuszowe uroczystości odbyły się 3 września.
W 1976 r. Klub Sportowy Amator Maszewo Duże zakładali Roman Kosow
oraz Marek Graczykowski. 40 lat później klub uroczyste świętowanie jubileuszu
rozpoczął od mszy św. w kościele w Maszewie Dużym. Podczas nabożeństwa
ks. Henryk Lipka modlił się w intencji klubu oraz nieżyjących już zawodników.
Po mszy uroczystości przeniosły się na boisko i Orlika przy Zespole
Szkół w Maszewie Dużym. Prowadzący imprezę, Łukasz Rakowski
opowiedział krótko o historii LZS Amatora Maszewo. Gości witał prezes
klubu Jacek Zieliński. A wśród nich byli m.in. wójt Sławomir Wawrzyński,
przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski, prezes Płockiego
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Dariusz Kluge, gminni radni, dyrektorzy
szkół z terenu gminy. Nie zabrakło obecnych zawodników i działaczy klubu.
Była drużyna oldboys Wisła Duninów, drużyny reprezentujące szkoły
w Starych Proboszczewicach, Starej Białej, Wyszynie i Maszewie Dużym
oraz sympatycy Amatora Maszewo.
W swoich wystąpieniach goście podkreślali wagę działalności klubu
oraz życzyli sukcesów na dalsze lata. Prezes POZPN Dariusz Kluge wręczył
jubilatowi pamiątkowy puchar, a od Mazowieckiego ZPN i Płockiego
OZPN klub otrzymał sprzęt sportowy.
Po części oficjalnej przyszła kolej na część sportowo-rekreacyjną.
Na boisku głównym drużyna oldboys Amator Maszewo zagrała z ekipą
oldboys Wisła Duninów. W drużynie Amatora wystąpili zawodnicy, którzy
grali w klubie praktycznie od początku jego istnienia. Zagrali m.in. Andrzej
i Jerzy Hiszpańscy, Wiesław Kamiński, Marek Muszyński, a kapitanem
był Marek Graczykowski. Mecz sędziowała trójka arbitrów pod wodzą
Łukasza Matlęgi. Po emocjonującym i obfitującym w wiele sytuacji
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podbramkowych spotkaniu goście z Nowego Duninowa wygrali 2:0. W
przerwie meczu w imieniu Mazowieckiego ZPN Dariusz Kluge odznaczył
Kazimierza Sujkę, pierwszego prezesa klubu honorową odznaką MZPN.
Na Orliku odbył się turniej drużyn ze szkół podstawowych. Tutaj
również było bardzo ciekawie i emocjonująco. Praktycznie w każdej
z drużyn występowali piłkarze Amatora. Po zaciętej walce, tylko różnicą
bramek turniej wygrała drużyna z Maszewa Dużego, druga była ekipa ze
Starych Proboszczewic, trzecia z Wyszyny a czwarta ze Starej Białej.
To nie był koniec atrakcji. Po meczu oldboys trener Andrzej Kiciński
i Marcin Sochalewski zorganizowali turniej mini-turbo-kozaka dla
starszych zawodników, a trenerzy Jacek Gontarek, Mariusz Gałka i Mateusz
Tarnowski zabawiali różnymi konkursami młodszych piłkarzy. Oczywiście
nie zabrakło pamiątkowych medali i smacznych potraw z grilla.
Ostatnim punktem obchodów była impreza integracyjna w leśniczówce
w Brwilnie. Podczas niej wręczono odznaczenia osobom, które szczególnie
zasłużyły się na rzecz Amatora Maszewo. W imieniu Polskiego Związku Piłki
Nożnej, Mazowieckigo ZPN i Płockiego OZPN honorowe odznaki wręczał
Dariusz Kluge wraz z Jackiem Zielińskim i Robertem Garbaszewskim
wiceprezesem klubu oraz Piotrem Gołębiewskim członkiem zarządu.
Wyróżnienia otrzymali Marek Graczykowski, Marek Moderacki, Sławomir
Wawrzyński, Andrzej Kiciński, Wiesław Szer, Mariusz Downarowicz, Jan
Wrześniewski, Kazimierz Sujka, Roman Kosow, Marek Muszyński, Jacek
Zieliński, Wiesław Kamiński, Jacek Gontarek, Łukasz Linowski, Marcin
Sochalewski, Andrzej Hiszpański, Tomasz Piórowicz. Wręczono także
pamiątkowe statuetki. Potem był czas na dobrą zabawę i dzielenie tortu
z herbem LZS Amator Maszewo.
Jacek Zieliński
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Promowali zdrowie

Podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia, który
odbył się 15 września na terenie DPS w Brwilnie, nie
zabrakło przedstawicieli ZS w Maszewie Dużym.
Do Brwilna wybrali się przedstawiciele wolontariatu
szkolnego z opiekunem Elżbietą Załęgowską, dyrektor
Małgorzata Bartos-Piątkowska oraz klasy III gimnazjum
z wychowawcami Markiem Zachajem i Jackiem Obrębskim.
Przed zabytkowym budynkiem „Antoniówki” nie zabrakło
wystawców zdrowiej żywności, rękodzieła, przeprowadzano
także badania okulistyczne, spirometrię, EKG, mierzono
zawartość cholesterolu oraz cukru we krwi. Była także
możliwość oddania krwi oraz zapisania się do rejestru
dawców szpiku kostnego, za który odpowiedzialni byli nasi
wolontariusze: Martyna Łątka, Alicja Zalewska, Klaudia Rawa
i Mateusz Gozdanek.

W trakcie Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia odbył
konkurs na najlepszy rysunek promujący zdrowie. Wzięli
w nim udział uczniowie: Krystian Wiśniewski (I miejsce), Ewa
Kempf (III miejsce), Klaudia Sobolewska i Justyna Rudzka.

Krzyżówka

POZIOMO: 3) w wyposażeniu „drogówki” 6) oścista ryba słodkowodna, 7) ze
stolicą w Tokio, 9) pióra otaczające oczy i dziób sowy, 10) bałtyckie kąpielisko,
11) wyróżnia kapitana na boisku, 15) zimowo – wiosenny miesiąc, 17) włóczęga, łazik, 19) część nogi, 21) dawny odtwarzacz płyt gramofonowych, 22)
choroba gardła, 23) firma produkująca soki i napoje.
PIONOWO: 1) trudny do wytępienia chwast, 2) kieliszek wódki, 3) od Europy
oddzielona Uralem, 4) warzywo z działki, 5) tłuszcz z wieloryba, 8) polecenie,
rozkaz, 9) wawelski potwór, 12) tętnica główna, 13) badminton, 14) niesie się
po lesie, 16) Zbigniew (zm. 2009 r. ) polski kardiochirurg i polityk, 18) do wygrania na loterii, 19) legendarny założyciel Krakowa, 20) interwał muzyczny
złożony z oktawy i sekundy.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
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Rozwiązanie krzyżówki (litery w polach z kropką czytane poziomo utworzą hasło końcowe) 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 30.11.2016 r. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na
zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(19)/2016: „Słowacja, Rosja,
Szwecja, Polska, Niemcy, Albania, Walia, Chorwacja, Włochy, Anglia, Czechy”.
Nagrody wylosowali Jarosław Dąbrowski oraz Marta Bojanowska z Nowych Proboszczewic. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość)
proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.11.2016.
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40 lat Amatora Maszewo
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Pół wieku małżeństwa

Po raz drugi w tym roku Urząd Stanu Cywilnego w Starej Białej zorganizował uroczystość odznaczenia par małżeńskich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Medale otrzymały
cztery pary jubilatów.
14 września przedstawiciele władz samorządowych i pracownicy Urzędu Gminy spotkali się z czterema parami, które w 2015 r. obchodziły złote gody. Byli to Jadwiga i Adam Gawarkiewicz z Białej,
Aleksandra i Henryk Żochowscy z Białej, Marianna i Stanisław Kujawscy z Maszewa Dużego, Krystyna i Stanisław Staszewscy z Maszewa Dużego.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z 1 czerwca 2016 r. przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” w dowód szczególnego uznania
najwyższych władz państwowych dla wartości życia i trwałości rodziny oraz wdzięczności za ofiarny trud, odpowiedzialność i poświęcenie. W imieniu Prezydenta RP medale wręczył wójt Sławomir
Wawrzyński. Gratulując pięknego jubileuszu, wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Wojciechem Żółtowskim, podziękowali jubilatom za to, że swoim życiem, wzajemnym poszanowaniem
i przywiązaniem świadczą, iż rodzina jest największą wartością w życiu człowieka oraz za godny do naśladowania przykład dla młodszych pokoleń.
Podczas uroczystości był toast symboliczną lampką szampana, tort weselny, listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Oczywiście nie zabrakło życzeń doczekania jeszcze wielu wspólnych rocznic
w dobrym zdrowiu, spokoju i życzliwości ze strony bliskich.

