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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przesyłamy dla wszystkich mieszkańców
gminy Stara Biała oraz naszych gości,
garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy,
ale jakże radosnym czasem.
Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała

Wójt Gminy Stara Biała

Małgorzata Lewandowska

Sławomir Wawrzyński

Biała, Wielkanoc 2019

Historyczna uroczystość

Po dziesięciu latach od chwili pojawienia się pomysłu
na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Maszewie Dużym udało się sfinalizować
plan. W niedzielę, 20 stycznia odbyło się uroczyste
otwarcie nowoczesnego obiektu. Na inwestycję, w całości
sfinalizowaną z budżetu gminy, przeznaczono 7,6 mln zł.
A jak można z niej korzystać pokazali uczniowie, którzy
wspólnie z nauczycielami zaprezentowali się w pełnym
sportowej energii programie artystycznym.
Pomysł i potrzeba budowy nowej hali przy największej
w gminie Stara Biała szkole, to jak mówił podczas uroczystego
otwarcia wójt gminy Sławomir Wawrzyński, dynamicznie
przyrastająca liczba mieszkańców w miejscowościach,
z których dzieci uczą się w tej szkole. A co za tym idzie, stale
rosnąca liczba uczniów. – To były elementy, które spowodowały,
że najpierw rozpoczęliśmy analizy, następnie działania,
a potem projektowanie. I dziś widzimy się w hali sportowej
na miarę XXI wieku oraz oczekiwań uczniów, nauczycieli
i mieszkańców – mówił podczas uroczystości otwarcia
hali Sławomir Wawrzyński, podkreślając, że jest to jedyny
w powiecie płockim tak nowoczesny obiekt. – Mam nadzieję,
że hala będzie dobrze służyła przede wszystkim uczniom
Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, a w godzinach
popołudniowych oraz w weekendy wszystkim mieszkańcom
zainteresowanym utrzymaniem doskonałej kondycji. I będzie
miejscem zachęcającym do podejmowania zdrowego stylu
życia, ale także integrowania mieszkańców, organizowania
rodzinnych, międzyszkolnych imprez sportowych.
Hala ma prawie 2 tysiące metrów kwadratowych
powierzchni zabudowy, 1760 metrów powierzchni użytkowej.
Jest pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, ze stałymi
trybunami dla ok. 340 osób. Zainstalowano także cieszącą
się coraz większym zainteresowaniem wśród osób dbających
o swoją kondycję ściankę wspinaczkową. Pomysł na jej
realizację, ku uciesze uczniów, pojawił się już w trakcie budowy
hali. Obiekt ma pomieszczenia socjalne i salę konferencyjną.
Tu także docelowo ma swoje miejsce gminna orkiestra.
Przetarg na budowę hali wygrała i realizowała firma
Budownictwo Polskie S.A. Wartość inwestycji opiewa na
kwotę 7,6 mln zł. Umowa na budowę hali została podpisana
4 lipca 2016 roku. Pierwsze łopaty symbolizujące rozpoczęcie
budowy wbito 20 lipca 2016 roku. Wbili je m.in. wójt Sławomir
Wawrzyński, kierownik budowy z ramienia Budownictwa
Polskiego Mariusz Ignaczak, kierownik Referatu Inwestycji
i Rozwoju Urzędu Gminy Jacek Antczak i wicedyrektor
Zespołu Szkół w Maszewie Dużym Jarosław Okrąglewski.
Budowa pełną parą ruszyła 6 września 2016 roku. Prace
zakończono w połowie 2018 roku. Uroczyste otwarcie odbyło
się w niedzielę, 20 stycznia. Obiekt poświęcił ksiądz kanonik,
proboszcz parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie
Henryk Lipka.
To spełnienie naszych marzeń
O oddanym do dyspozycji nauczycieli i uczniów obiekcie
dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym Małgorzata
Bartos-Piątkowska mówi, że to spełnienie marzeń. – Bardzo
czekaliśmy na ten piękny finał. Przy szkole tej wielkości,
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w takiej lokalizacji tego rodzaju część sportowa jest ogromnie
istotna. Dla komfortu pracy i prowadzonych zajęć. To ważna
dla szkoły inwestycja z wielu względów. Z punktu widzenia
dydaktycznego, ale również, o czym wcześniej wspominał wójt
Sławomir Wawrzyński integracyjnego, czyli zachęcającego
mieszkańców do udziału w imprezach nie tylko tych szkolnych,
ale też lokalnych – mówiła podczas uroczystości otwarcia
dyrektor Małgorzata Bartos – Piątkowska.
Budowa hali w Maszewie Dużym to kolejna duża i ważna
oświatowa inwestycja w gminie Stara Biała realizowana 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 także
z budżetu gminy. Zakończona w Maszewie Dużym inwestycja
to jak podkreślał wójt gminy Sławomir Wawrzyński, efekt
pracy i współpracy wielu osób – pierwszego komitetu
społecznego, radnych poprzedniej i obecnej kadencji,
przewodniczących Rady Gminy Stara Biała, pracowników
urzędu gminy. Słowa podziękowania wójt skierował także do
posła Marka Martynowskiego. Nowoczesna, funkcjonalna,
odpowiadająca wszystkim standardom współczesnych czasów
hala to jak mówiono wielokrotnie podczas uroczystego
otwarcia, doskonała alternatywa dla młodszych i starszych
chcących utrzymać dobrą kondycję.
Zwieńczeniem uroczystego otwarcia hali był koncert
w wykonaniu Roberta Janowskiego.
Serdeczne podziękowania dla dyrekcji, rady pedagogicznej,
pracowników administracyjnych, uczniów i rodziców ze Szkoły
Podstawowej w Maszewie Dużym za ogromne zaangażowanie
i przygotowanie uroczystego otwarcia hali.

Symboliczne przecięcie wstęgi. Przecinający od lewej:
Małgorzata Lewandowska (przewodniczące Rady Gminy
Stara Biała), Marzena Królikowska (przewodniczące rady
Rodziców, Wojciech Żółtowski (przewodniczący Rady
Gminy Stara Biała poprzedniej Kadencji), Grzegorz Olkucki
(prezes „Budownictwo Polskie”), Sławomir Wawrzyński (wójt
Gminy Stara Biała), Małgorzata Bartos-Piątkowska wraz
z Kazimierzem Pietrzakiem (dyrektor szkoły wraz z uczniem
oddziału przedszkolnego) oraz Jakub Godlewski (uczeń III
klasy gimnazjum).
fotoreportaż – strony 10-11
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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.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 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 36633-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00,
16:00.

Pierwszy taki orszak
W parafii św. Floriana w Starych Proboszczewicach odbył
się w niedzielę, 6 stycznia, po raz pierwszy Orszak Trzech
Króli. Na ulicach Proboszczewic pojawiło się bardzo wielu
mieszkańców, a w orszaku nie zabrakło postaci biblijnych,
przede wszystkim trzech mędrców. Orszak zakończył się mszą
świętą i wspólnym ciepłym posiłkiem.

Pierwszy i mamy nadzieje, że nie ostatni Orszak Trzech Króli
w Starych Proboszczewicach.

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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Zapraszamy do hali

Dziś po dwóch miesiącach od oficjalnego otwarcia hali
w Maszewie Dużym można wreszcie w pełni korzystać
z obiektu. Te dwa miesiące były konieczne na przystosowanie
w pełni, budynku do bezpiecznego korzystania (m.in.
oznakowanie pomieszczeń, zakup mebli, sprzęt sportowy
czy usunięcie usterek – bo te przecież na każdej budowie
występują). Oczywiście nie wszystko jeszcze zostało
zrobione, ale mogę zaręczyć że w miarę dostępnych środków
finansowych wszystko zostanie jak najszybciej uzupełnione.
Obecnie już w pełni można korzystać z części sportowej.
I trzeba sobie to jasno powiedzieć - jest z czego korzystać.
Główna płyta boiska (20 x 40 m) jest przystosowana do
rozgrywania praktycznie każdej z halowych dyscyplin sportu,
od piłki ręcznej do badmintona. Dobrym rozwiązaniem jest
możliwość podzielenia płyty boiska na trzy części. Dzięki temu
można np. rozgrywać jednocześnie dwa mecze siatkówki,
a i tak jest jeszcze wolny teren na przeprowadzenie rozgrzewki.
Można też podzielić salę w stosunku 2/3 do 1/3 co sprawia, że
np. na jednej części odbywają się zajęcia fitness, a na drugiej
rozgrywany jest mecz siatkówki czy badmintona.

Ceny za korzystanie z siłowni oraz ze ścianki wspinaczkowej
zostaną podane w momencie zakończenia wyposażania
i pełnego udostępnienia tych obiektów. Ale przewidujemy,
że cena miesięcznego karnetu do siłowni (bez ograniczeń
godzinowych) będzie wynosiła 50 zł, a godzina korzystania ze
ścianki wspinaczkowej wraz z przeszkolonym instruktorem
40 zł.
Należy także w tym miejscu wspomnieć, że każdy
korzystający z sali jest zobowiązany do przestrzegania
regulaminu korzystania i wynajmu hali. Regulamin ten
znajduje się w hali, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu oraz w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej.
Zresztą wynajęcie obiektu odbywa się na podstawie umowy
zawartej z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Starej
Białej, której regulamin jest integralnym załącznikiem.
Szanowni Państwo, ponieważ hala ta ma służyć przede
wszystkim mieszkańcom naszej gminy, dlatego też jeżeli
mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub propozycje dotyczące
wyposażenia lub użytkowania bardzo prosimy o kontakt:
hala.maszewo@starabiala.pl
Roland Bury

Pierwszy taki turniej

Hala w Maszewie Dużym oferuje możliwość korzystania
z obiektu kilku grupom jednocześnie.

W trakcie wyposażania jest teraz siłownia, która mamy
nadzieje już niedługo będzie mogła służyć mieszkańcom.
Podobnie jak ścianka wspinaczkowa. Za chwilę powinny
także pojawić się stojaki na rowery oraz inne udogodnienia
dla mieszkańców. W trakcie przystosowywania do potrzeb
Gminnej Orkiestry Dętej jest także sala prób, która stanie się
prawdziwym domem dla naszych muzyków.
Oczywistym jest, że utrzymanie obiektu ponosi za
sobą dość duże koszty (ogrzewanie, energia, sprzątanie),
dlatego korzystanie z obiektu jest odpłatne. Jednak jesteśmy
przekonani, że stawki nie są wygórowane i będą dostępne dla
wszystkich chętnych do skorzystania z hali.
Oto cennik opłat:
Sala sportowa 150 m2 (1/3 płyty)
50,00* zł/h
300,00* zł/dzień
Sala sportowa 150 m2 (1/3 płyty)
100,00* zł/h
Sala sportowa powyżej 500 m2
800,00* zł/dzień
Sala sportowa powyżej 500 m2
Sala konferencyjna
200,00* zł/dzień

*wszystkie podane ceny są kwotami netto i w przypadku wynajmu
należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Nasza Gmina - nr 1(30)/2019

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej,
28 lutego odbył się I Gminny Turniej Tenisa Stołowego.
Inicjatorkom turnieju była dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wyszynie, Katarzyna Warczachowska.
W turnieju wystartowali reprezentanci wsyzstkich
szkół z terenu naszej gminy. W sumie przy stołach stanęło
64 zawodniczek i zawodników. Podzieleni byli na cztery
kategorie: kl. IV-VI (dziewczeta i chłopcy) oraz kl. VII-VIII
(dziewczeta i chłopcy). Każda szkoła zgłosiła do udziału po
czterech zawodników z każdej kategorii wiekowej.
Grano systemem pucharowym do dwóch wygranych setów
oraz do dwóch przegranych. Mecze sędziowali nauczyciele
wychowania fizycznego z poszczególnych szkół, a głównymi
sędziami byli nauczyciele Z Wyszyny Michał Kowalski
i Michał Zalewski. Rywalizacja była bardzo zacięta, każdy
zawodnik chciał osiągnąć jak najlepszy wynik. Pierwsze
miejsca zajęli m.in. Natalia Passon (SP Wyszyna; kl. IVVI), Filip Zdziemborski (SP Stara Biała; kl. IV-VI) Amelia
Zdziemborska (SP Stara Biała; kl. VII-VIII).
Statuetki dla zwycięzców i dyplomy dla wszystkich
uczestników turnieju sponsorowane były przez dyrektor
Katarzynę Warczachowską. Z kolei uczniowie z Wyszyny
wręczyli bukiet kwiatów dyrektor SP w Starej Białej, Bożenie
Zarębie, w podziękowaniu za umożliwienie korzystania z hali
sportowej oraz za wspólne zorganizowanie turnieju.
Zawody odbywały się w „tłusty czwartek”, czyli w dzień,
w którym nikt nie liczy kalorii, tylko ilość zjedzonych pączków.
Tradycji stało się więc zadość i każdy uczestnik oraz opiekun
otrzymał pysznego pączka, batona, wodę i sok. Te słodkości
zostały zasponsorowane przez SP Starej Białej.
strona 5

Budżet naszej gminy

Budżet gminy Stara Biała na 2019 rok został uchwalony
po stronie dochodów przez Radę Gminy w wysokości
56 066 092 zł. Na tę kwotę składają się dochody własne,
subwencje i dotacje z budżetu państwa. Struktura dochodów
określona jest według klasyfikacji budżetowej w działach.
Przedstawię Państwu tylko te działy, które stanowią istotny
wkład do budżetu gminy.
Nasze dochody
W dziale Gospodarka mieszkaniowa dochody planowane
są w wysokości 360 000 zł i są to wpływy z opłat za wieczyste
użytkowanie nieruchomości oraz czynsze za wynajem
lokali mieszkalnych i użytkowych. W dziale Administracja
publiczna planuje się uzyskać dochody w wysokości 85 810 zł
i są to w większości dotacje z budżetu państwa.
Bardzo istotnym elementem budżetu jest dział Dochody
od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem, w którym planuje się uzyskać
dochody ogółem w wysokości 33 164 984. Są to wpływy od
osób prawnych i fizycznych m.in. z podatku od nieruchomości
w wysokości 17 000 000 zł, podatku rolnego 918 000 zł, podatku
od środków transportowych 325 000 zł oraz wpływy z podatku
od czynności cywilnoprawnych w wysokości 470 000 zł. Do
dochodów w tej części budżetu zalicza się również wpływy
z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w wysokości 155 000 zł.

Dzięki dochodom z Państwa podatków nasza gmina wciąż może
się rozwijać.

Bardzo istotnym dochodem budżetu gminy jest udział
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w wysokości 13 643 884 zł. Jest to podatek dochodowy od osób
fizycznych, czyli podatek, który jako mieszkańcy płacimy do
urzędu skarbowego od swoich dochodów osobistych a 37,98
proc. tego podatku wraca do budżetu gminy. Ponadto kwota
400 000 zł stanowi wpływ w wysokości 6,71 proc. z podatku
dochodowego od osób prawnych.
Kolejnym działem w budżecie są Różne rozliczenia,
w którym planuje się uzyskać dochody w wysokości 10 108 496 zł.
Jest to subwencja ogólna składająca się z części subwencji
oświatowej w wysokości 9 621 805 zł i części wyrównawczej w
wysokości 486 691 zł. Są to pieniądze przekazywane do budżetu
gminy bezpośrednio z budżetu państwa.
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W dziale Oświata i wychowanie planuje się uzyskać
dochody ogółem w wysokości 1 159 542 zł. Są to m.in.
wpływy z opłat za przedszkole w wysokości 50 000 zł, opłat za
wyżywienie w przedszkolach w wysokości 300 000 zł, wpływy
z tytułu sprzedaży obiadów dla dzieci w szkołach w wysokości
250 000 zł, zwrot kosztów za przedszkolaków zamieszkałych na
terenie innych gmin w wysokości 106 500 zł, dotacja z budżetu
państwa na utrzymanie przedszkoli w wysokości 322 690 zł
oraz dotacja z funduszy europejskich na realizację programów
unijnych w wysokości 106 852 zł.
W dziale Pomoc społeczna planowane dochody to kwota
271 472 zł i jest to prawie w całości dotacja z budżetu państwa.
W dziale Rodzina planowane dochody to kwota 10 612 001 zł
i również jest to prawie w całości dotacja z budżetu państwa.
Warto zaznaczyć, że kwota 6 679 000 zł przeznaczona jest na
realizację rządowego programu Rodzina 500+.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
planuje się uzyskać dochody w wysokości 200 000 zł i są to
opłaty za składowanie i magazynowanie odpadów.
Nasze wydatki
Wydatki budżetu gminy Stara Biała zaplanowano
w wysokości: 64 047 622 zł. Podobnie jak dochody
przedstawimy je w najistotniejszych działach.
W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki
w wysokości 798 360 zł, z czego między innymi 30 000 zł
planuje się przeznaczyć na dotację dla spółki wodnej w Starej
Białej na konserwację rowów melioracyjnych. Natomiast 750
000 zł przeznacza się na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach, gdzie nie jest ekonomicznie uzasadnione
budowanie sieci kanalizacyjnej.
W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę wydatki planuje się w wysokości
1 365 000 zł i prawie w całości planuje się je przeznaczyć na
dopłatę do ceny wody dostarczanej mieszkańcom gminy dla
gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.
w wysokości.
W dziale Transport i łączność zaplanowano wydatki
ogółem w wysokości 16 183 500 zł, które stanowią wydatki
bieżące i majątkowe. Wśród wydatków bieżących największy
wydatek stanowi dotacja dla miasta Płock a dotyczy
funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy
Stara Biała i jest to kwota 2 625 000 zł. Drugim istotnym
wydatkiem bieżącym w tym dziale jest bieżące utrzymanie
dróg gminnych i wewnętrznych na, które planujemy wydać
kwotę 945 000 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się
wydatkować kwotę 12 612 000 zł i są to inwestycje polegające
na budowie i projektowaniu dróg gminnych i wewnętrznych:
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi
w miejscowości Ogorzelice - poprawa infrastruktury
drogowej na terenie gminy – 1 340 000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od
km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości Maszewo
Duże – pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego
- poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy –
100 000 zł
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- budowa ul. Mazowieckiego w miejscowościach Nowe
i Stare Proboszczewice - 850 000 zł
- budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1
w Maszewie – 2 400 000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części
drogo wewnętrznej na dz. o nr ewid. 159 w miejscowości
Stara Biała – 37 000 zł
- budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki
(II etap) – 1 300 000 zł
- budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo
Duże – 3 900 000 zł
- budowa ul. Dębowej w miejscowości Maszewo Duże –
1 500 000 zł
- budowa u. Wspólnej w miejscowości Mańkowo – 925 000 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg
wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała – 260 000 zł,
w tym: drogi gminnej Nr 2922W Kamionki – Włoczewo,
ul. Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach, ul. Polnej
w Nowych Proboszczewicach, dwóch dróg wewnętrznych
w Dziarnowie, drogi wewnętrznej w Starym Draganiu,
ul. Bankowej w Białej.
W dziale Turystyka wydatki zaplanowano w wysokości
60 000 zł i są przeznaczone na dotację dla organizacji
pozarządowych. W dziale Gospodarka mieszkaniowa
zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 035 000 zł i są
one przeznaczone na bieżące utrzymanie naszych budynków
mieszkalnych, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte
pod budowę dróg i wykup gruntów pod poszerzenie pasa
drogowego. Dział Działalność usługowa to wydatki związane
z realizacją gospodarki przestrzennej na terenie gminy. Na ten
cel przeznaczono kwotę 110 330 zł.
Dział Administracja publiczna dotyczy utrzymania
administracji, czyli Urzędu Gminy. Na ten cel planuje się
wydatkować kwotę 4 666 639 zł, w tym kwota 185 000 zł jest
przeznaczona na funkcjonowanie Rady Gminy.
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa wydatki zaplanowano w wysokości 575 518
zł i są przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej
jednostek OSP na naszym terenie oraz zakup średniego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Biała.
Dział Obsługa długu publicznego dotyczy wydatków
w wysokości 325 000 zł, które musimy ponieść w roku
budżetowym na spłatę odsetek od naszego zadłużenia. Natomiast
dział Różne rozliczenia dotyczy utworzenia obowiązkowej
rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej w wysokości 370 000 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Zespół szkolno-przedszkolny w Wyszynie. W bieżącym roku
powstanie dokumentacja dotycząca rozbudowy tego budynku.
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Bardzo istotnym działem w wydatkach jest Oświata
i wychowanie, w którym zaplanowano wydatki w wysokości
20 261 218,00 zł. Z tego kwota 50 000 zł przeznaczona jest
na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie oraz 80 000
zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego dla przedszkola
w Nowych Proboszczewicach Pozostałe wydatki to koszty
funkcjonowania szkół i przedszkoli na naszym terenie.
Szkoły podstawowe kosztują nas 11 816 859 zł, oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych 497 819 zł, przedszkola
3 228 546 zł, gimnazja 2 607 837 zł, stołówka w przedszkolu
w Nowych Proboszczewicach 1 058 964 zł, dowożenie dzieci
do szkół 475 100 zł.
Dział Ochrona zdrowia określa wydatki na działania
profilaktyczne, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi.
Na te działania przewidziano kwotę 172 700 zł. W dziale Pomoc
społeczna wydatki określono na kwotę 1 941 595 zł. Są to
wydatki na opłacanie pobytu naszych mieszkańców w domach
opieki społecznej, wydatki na przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, zasiłki i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe
oraz zasiłki stałe. W tym dziale zawarte są ponadto wydatki na
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pomoc
w zakresie dożywiania i usługi opiekuńcze.
Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje wydatki
w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną
dla uczniów w wysokości 50 000 zł, na stypendia socjalne
i 70 000 zł na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia
sportowe.
Bardzo ważnym działem jest Rodzina, w którym wydatki
określono na kwotę 10 841 951 zł. Wydatki w tym dziale są
przeznaczone są na wypłatę wszelkiego rodzaju świadczeń
rodzinnych. Kwota 6 635 500 zł przeznaczona jest na realizację
rządowego programu Rodzina 500+.
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wydatki zaplanowano w wysokości 1 622 000 zł. Z tego działu
zostaną poniesione wydatki m.in. na dopłatę w wysokości 225
000 zł do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy
dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp.
z o.o. Ponadto zaplanowano wydatki związane z usuwaniem
i unieszkodliwianiem azbestu w wysokości 25 000 zł, realizację
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w wysokości
100 000 zł. W tym dziale przewidziane są również wydatki
związane z zakupem energii i utrzymaniem oświetlenia
ulicznego w wysokości 1 045 000 zł.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
przewidziano środki w wysokości 2 961 500 zł
z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w Brwilnie
w kwocie 1 095 000 zł oraz dotacje dla Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w wysokości 1 650 000 zł oraz Biblioteki
Publicznej w wysokości 215 000 zł. W dziale Kultura fizyczna
przewidziano wydatki na zagospodarowanie strefy rekreacyjnej
i sportowej w miejscowości Ogorzelice w wysokości 400 000 zł
oraz 225 000 zł na dotację do klubów sportowych działających
na terenie gminy.
Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała
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Zagrali w Starych Proboszczewicach

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
tradycyjnie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
13 stycznia w szkole odbył się XXVII finał WOŚP. Tym
razem orkiestra grała dla małych dzieci „i bez focha”
na zakup sprzętu specjalistycznych szpitali dziecięcych.
W sumie zebrano 13 486,20 zł i 8,21 euro.
Jak co roku w szkole przygotowano szereg atrakcji. Wszystko
zaczęło się już dużo wcześniej. Zorganizowano kiermasz
świąteczny, seanse filmowe, przedstawienie koła teatralnego
„Królewna Śnieżka wersja disco polo” w wykonaniu Koła
Teatralnego pod kierunkiem Anety Gromanowskiej i solistek
chóru pod kierunkiem Elizy Niedbały.

czerwonym dywanie wcielili się nauczyciele. Zaprezentowali
oni przygotowane według własnego pomysłu stroje.
Zebrani w szkole w Starych Proboszczewicach podziwiali
również profesjonalny pokaz judo pod kierunkiem Łukasza
Smorzewskiego w wykonaniu uczniów, który jak co roku
wzbudził niemałe emocje. Po raz pierwszy odbył się
„Rodzinny bieg przebierańców” ulicami Proboszczewic, który
przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego.
W tym dniu, jak co roku, działała kawiarenka, w której
można było zakupić pyszne ciasta oraz wypić kawę czy
herbatę. Prężnie działał również stół wiejski, który oferował
pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem oraz gofry. W trakcie
imprezy była loteria fantowa. Na wszystkich gości czekały
różnorodne atrakcje: malowanie twarzy, karaoke, antykwariat,
kiermasz. Można było również zakupić popcorn i miodek
dla zdrowotności. Tradycyjnie w działaniach na rzecz WOŚP
wspierała szkołę OSP w Starych Proboszczewicach. Strażacy
przygotowali pyszną grochówkę.
W szkole zebrano 10 862,02 zł i 8,21 euro, a wolontariusze
zebrali 2624,18 zł.

Rodzinny bieg przebierańców - odbył się po raz pierwszy.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku
przyciąga tłumy. Wśród gości znaleźli się uczniowie, rodzice,
mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przybyli całymi
rodzinami, aby pomagać i wspólnie się bawić.
Na początek pierwszoklasiści zaprezentowali swoje talenty
aktorskie w przedstawieniu „Zamieszanie w krainie bajek”,
pod kierunkiem Moniki Pruszkowskiej i Agnieszki Skalskiej.
W dalszej części prawdziwym hitem okazał pokaz mody,
w którym w rolę modeli kroczących po prawdziwym długim

W szkole w Starych Proboszczewicach uczniowie bawią się
razem z nauczycielami i dyrekcją.

Punkty konsultacyjne
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starej Białej zaprasza do korzystania
z punktów konsultacyjnych, które funkcjonują na terenie
gminy.
W każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15.00-20.00
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Biała”Ośrodek Zdrowia w Białej pok. 5 czynny jest gabinet
psychologiczny prowadzony przez mgr psychologii klinicznej
Iwonę Gołębiewską. Usługi specjalisty polegają na udzielaniu
podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym
i współuzależnionym. Kierowane są głównie do osób
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i rodzin z problemem alkoholowym narażonym na przemoc
w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
W każdy piątek w godz. 13.00-16.00 w budynku Urzędu
Gminy w Białej pok. 16 oraz w ostatnią środę miesiąca
w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
w godz. 15.00-18.00 czynny jest Punkt KonsultacyjnoInformacyjny dla mieszkańców gminy uzależnionych
i współuzależnionych (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia).
W punkcie konsultacyjnym dyżuruje mgr Małgorzata
Wyszyńska, pedagog specjalista z zakresu profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, instruktor
terapii uzależnień.
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Priorytety dzielnicowych

Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej, asp.
Magdalena Tomasińska, poinformowała Urząd Gminy
o plany działań priorytetowych dzielnicowych z terenu
gminy, które będą realizowane do końca czerwca.
Taka informacja to obowiązek wynikający z zarządzenia
Komendanta Głównego Policji z 2016 r. Celem działań
priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym
rejonie oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź
jego zminimalizowania. Działania podjęte w ramach realizacji
planu mają również za zadanie zwiększenie kontaktów
dzielnicowych z mieszkańcami, jak również skuteczne
współdziałania z lokalną społecznością na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w danym rejonie.
Dzielnicowi apelują, aby w sytuacji ujawnienia naruszania
ładu i porządku publicznego zareagować – powiadomić policję
bądź skontaktować się bezpośrednio z dzielnicowym.
Rejon pozamiejskim nr 33
Dzielnicowym jest
asp. Krzysztof Malanowski
tel. 24 266 14 97
kom. 696 497 097

Rejon obejmuje miejscowości: Maszewo Duże, Maszewo,
Brwilno, Nowa Biała, teren PKN Orlen oraz oraz ulice Płocka:
Chemików, Zglenickiego, Łukasiewicza (od skrzyżowania
z Długą), Długa (po stronie północnej).
Zakładanym celem do osiągnięcia jest poprawa
bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Maszewo
Duże i Maszewo w aspekcie zagrożenia jakie stwarzają psy
biegające bez nadzoru właścicieli przy jednoczesnej kontroli
wywiązywania się z obowiązku corocznego sczepienia
czworonogów przeciwko wściekliźnie oraz wyeliminowanie
przypadków bezpańsko biegających psów.
W związku z powyższym dzielnicowy zwraca się z apelem
do osób zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie
oraz przemieszczających się w jego rejonie o reagowanie na
wszelkiego rodzaju przypadki łamania prawa.

Rejon pozamiejskim nr 40
Dzielnicowym jest
mł. asp. Tomasz Zemło
tel. 24 266 14 97
kom. 797 017 499

Rejon obejmuje miejscowości: Ulaszewo, Ludwikowo,
Kobierniki, Kowalewko, Srebrna, Wyszyna, Mańkowo, Biała,
Stara Biała, Kamionki, Miłodróż, Włoczewo, Dziarnowo.
Zakładanym celem do osiągnięcia jest objęcie szczególnym
nadzorem terenu pustostanu po byłej masarni „Polandia”
w miejscowości Mańkowo, gdzie dochodzi do gromadzenia
się młodzieży, spożywania alkoholu, zakłóceń porządku,
zaśmiecania, popełniania przez małoletnich sprawców czynów
zabronionych.
Rejon pozamiejskim nr 34
Dzielnicowym jest
asp. Andrzej Joniak
tel. 24 266 14 97
kom. 696 497 098

Rejon obejmuje miejscowości: Stare Proboszczewice,
Nowe Proboszczewice, Trzebuń, Ogorzelice, Kruszczewo,
Bronowo Zalesie, Bronowo Nowe, Bronowo Kmiece, Nowe
Draganie, Stare Draganie, Nowe Trzepowo oraz oraz ulice
Płocka: Sierpecka, Szkolna, Rolna, Okólna, Krzywa.
Zakładanym celem do osiągnięcia jest wyeliminowane
zjawiska
niedopełnienia
obowiązku
umieszczenia
w odpowiednim miejscu tabliczki z numerami porządkowymi
nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie
miejscowości Nowe Proboszczewice - ul. Świerkowa
i Jaśminowa.

Gaz w Nowych i Starych Proboszczewicach
W drugiej połowie tego roku powinny rozpocząć się prace
przy budowie gazociągu w Nowych i Starych Proboszczewicach.
Tak wynika z pisma Polskiej Spółki Gazownictwa.
Wójt Sławomir Wawrzyński w lutym wystąpił z prośbą do
Polskiej Spółki Gazownictwa o udzielenie informacji na temat
budowy gazociągu w Nowych i Starych Proboszczewicach.
Z pisma, które dotarło od firmy do Urzędu Gminy wynika,
że została opracowana dokumentacja projektowa na budowę
gazociągów oraz uzyskano pozwolenia na budowę.
W piśmie PSG czytamy, że „w II połowie 2019 r. planujemy
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prowadzenie na terenie gminy robót związanych z budową
gazociągów. Po wybudowaniu i oddaniu do użytku gazociągów
rozpocznie się proces przyłączania odbiorców do sieci gazowej.
Ze względu na planowane zakończenie budowy gazociągów
w okresie zimowym zakładamy, że budowa przyłączy gazowych
dla poszczególnych odbiorców rozpocznie się w II kwartale
2020 r. i będzie realizowana sukcesywnie w miarę zawierania
umów o przyłączenie do sieci gazowej”.
PSG zaznacza, że podane w piśmie terminy są orientacyjne
i mogą ulec zmianie z przyczyn od niej niezależnych.
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Nasi stypendyści

Na uroczystych akademiach, podsumowujących pracę
w I półroczu, zostały wręczone tradycyjne już stypendia
wójta na wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Na stypendia mogą liczyć uczniowie klas IV – VIII, 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 I półroczu w szkole
podstawowej i klasach trzecich gimnazjum przyznano łącznie
81 stypendiów naukowych.

Borzuchowski, Antonina Chrapkowska, Anna Czerwińska,
Aleksandra Dulny, Barbara Grabowska, Oliwia Kalinowska,
Wiktoria Krawczyk, Natalia Malinowska, Kinga Pruszkowska,
Maja Reńska, Dominika Ryniak i Marcelina Sulińska.

Stypendyści w Maszewie Duzym - klasy 7-8
Klasy VII: Adam Bonkowski, Olga Ceglińska, Jakub
Czarnecki, Jakub Czerniakowski, Karol Garbaszewski,
Weronika Janiszewska, Mateusz Kalwas, Michał Kalwas,
Mateusz Karaszewski, Dominika Lubasińska, Milena
Piórowicz i Amelia Szygoska.
Klasy VIII: Bartłomiej Baniecki, Olga Budzyńska, Wiktor
Bylicki, Wiktor Dworak, Nina Jędrzejewska, Natalia Krajenta,
Damian Malinowski, Patrycja Mikulicz, Wojciech Pniewski,
Maja Ruszkowska i Alan Sieradzki.

Stypendyści w Maszewie Duzym - klasa 4

Stypendia za osiągnięcia w nauce otrzymali: klasy IV: Jakub
Baranowski, Wiktoria Borkowska, Wiktoria Kaczorowska,
Maja Lisiewska, Julia Reda, Szymon Cegliński, Julia Gęsiarz,
Krystian Kania, Maja Kępczyńska, Karol Kozłowski, Julia
Kuś, Piotr Maciakiewicz, Maria Nowak, Wiktor Okraska,
Dominika Ostrowska, Julia Perlińska, Natalia Pietrzak, Adam
Ruszkowski, Zuzanna Witkowska, Aleksandra Wrutniak,
Oliwia Zalewska i Alicja Żółtowska.

Stypendyści w Maszewie Duzym - klasa 3 gimnazjum

Klasy III gimnazjum: Paulina Bętlewska, Agata
Czerwińska, Angelika Falacińska, Natalia Korzeniewska, Maja
Łukaszewska, Sandra Ptaszyńska, Julia Sobolewska i Wiktoria
Świder.
W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Stypendyści w Maszewie Duzym - klasy 5-6

Klasy V: Jagoda Cholewa, Błażej Dobroś, Zofia Frankowska,
Igor Jaszczak, Maja Jędrzejewska, Zuzanna Jóźwik, Weronika
Krajenta, Radosław Majewski, Anna Ostrowicka, Jakub
Patrowicz, Natan Sieradzki, Miłosz Stankiewicz, Lidia
Staszewska i Marta Tchorek.
Klasy VI: Hanna Antczak, Marcin Borkowski, Michał
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Stypendyści Stare Proboszczewice - nauka
kl. IV a - Zuzanna Baranowska, Natalia Gorsiak Natalia,
Szymon Sobala; kl. IV b – Nikola Kajkowska, Anna Kokosza,
Szymon Nowakowski, Zuzanna Rosińska, Dominika
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Sobolewska, Maciej Sobolewski, Maja Zajączkowska; kl. V a
– Izabela Kudła, Wiktoria Wąsowska, Nikola Lisowskał kl. V b
– Julia Jędrzejczyk, Justyna Jędrzejczyk, Jakub Kosiba; kl. V c
– Natalia Bartnicka, Malwina Jabłońska; kl. VI a – Natalia
Dybaś, Wiktoria Strześniewska; kl. VI b – Maja Kikolska,
Malwina Bukowska, Zuzanna Strześniewska, Julia Grabska,
Oliwia Wysocka, Miłosz Szmytkowski; kl. VII b – Wiktoria
Paczkowska, Wiktor Ners, Emilia Pudlarz; kl. VIII a – Wiktor
Klonowski, Oliwia Żółtowska; kl. VIII b – Maria Świetlik.

Stypendyści w szkole podstawowej w Starej Białej

Stypendyści Stare Proboszczewice - sport

Wśród gimnazjalistów stypendia otrzymali: Piotr Jaworski,
Jakub Przybyliński, Jakub Wójcik.
Stypendia za osiągnięcia sportowe w podstawówce dostali:
Oliwia Gorsiak, Bartosz Bentlejewski, Malwina Bukowska,
Kacper Dąbrowski, Sebastian Jarzębowski, Justyna Kalinowska,
Maja Kikolska, Miłosz Szmytkowski, Aleksandra Białaszewska,
Rozalia Linowska, Magdalena Cichaczewska. Natomiast
w gimnazjum: Natalia Laskowska, Adam Przybyliński, Kacper
Walkiewicz, Jakub Wójcik.

Oliwia Słowikowska, Piotr Żochowski; kl. VI - Maria
Modrzejewska, Jan Lisicki; kl. VII - Aleksandra Nowakowska,
Zuzanna Welenc; kl. VIII a - Magdalena Kubicz, Julia
Kosowska, Weronika Zuzanna Adamska, Krystian Lipiński;
kl. VIII b - Oliwia Dominika Olender, Anna Żochowska,
Klaudia Kuligowska.
Natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali:
Anna Żochowska, Agnieszka Woźniak, Amelia Zdziemborska,
Magdalena Kubicz, Weronika Zuzanna Adamska, Aleksandra
Bielska, Julia Kosowska, Żaneta Winnicka, Miłosz Jakub
Paradowski.

Uczniowie wyróżniający się w sporcie - Stare Proboszczewice
Stypendyści ze szkoły podstawowej w Wyszynie

Uczniowie wyróżniający się w nauce - Stare Proboszczewice

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
stypendium za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV - Ewa
Gawarkiewicz, Szymon Kalata, Szymon Linga, Kacper
Gąsiorowski, Zuzanna Szpiek, Marta Żochowska, Tadeusz
Ksawery Załęski; kl. V - Jakub Kosowski, Anna Jagodzińska,
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W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Wyszynie stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV Oliwia Dzięgielewska, Maja Leśniewska, Piotr Kapuściński,
Anna Bromkie; kl. V a - Antoni Wawrzyński, Jerzy Michał
Kryska, Adrianna Kacperowska, Natalia Passon; kl. V b
- Katarzyna Malinowska, Noemi Kamila Dobrosielska,
Helena Michałek; kl. VI - Aleksandra Malinowska, Maja
Kujawa, Aleksandra Brzozowska, Lena Prośniewska; kl. VII
- Aleksandra Cybulska, Jan Olaf Kryska; kl. VIII - Julia
Chrobot, Tamara Nowicka, Natalia Bętlejewska, Sławomir
Ciecharowski, Michał Gach, Aleksandra Gozdanek.
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymały Tamara
Nowicka i Patrycja Kamińska.
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W Maszewie Dużym mają super lekcje

W poniedziałek najczęściej uczniowie wybierają zadania
artystyczne, żeby wdrożyć się po weekendzie w szkolny rytm.
I wspólnie z nauczycielem planują tydzień. Kolejne dni
tygodnia, każdy zaznaczony na inny kolor, to matematyka,
pisanie, czytanie. Wykonywane codziennie przez dzieci
działania zastępują sprawdziany. A oceny – kolorowe
światła na sygnalizatorze. Pomysł prowadzenia w Szkole
Podstawowej w Maszewie Dużym lekcji w trzech klasach
I według planu daltońskiego spodobał się nauczycielom,
uczniom, rodzicom. Jak mówią rodzice i nauczyciele oraz
same dzieciaki, jest to strzał w dziesiątkę i po pierwszym
półroczu widać, że sprawdza się w 100 proc.
Skąd pomysł na prowadzenie lekcji według planu
daltońskiego? Jak mówi Małgorzata Bartos – Piątkowska,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, pilotażowe
zajęcia w klasach I to trochę kwestia przypadku, trochę ciągłych
poszukiwań pracy nowymi metodami. – Trafiłam w Internecie
na informację o metodzie planu daltońskiego. Zaczęłam
szukać, czytać i stwierdziłam, że to jest to, czego potrzeba
obecnie w szkole i czego potrzeba dzieciakom. Zaprosiłam
na szkolenie państwa Sowińskich zajmujących się od wielu
lat planem daltońskim. I zaraz potem poszły szkolenia,
nawiązywanie kontaktów z osobami pracującymi w taki
sposób. Pomysł od razu spodobał się naszym nauczycielom.
Panie bardzo mocno żyją tym, więc stwierdziliśmy, że nam
się uda – mówiła o wprowadzeniu metod pracy według planu
daltońskiego dyrektor Małgorzata Bartos – Piątkowska.

Budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – dziś
„powiększony” o nowa halę sportową.
Samodzielność i współpraca
Naukę od tego roku rozpoczęli wszyscy uczniowie klas
pierwszych. Jak na co dzień wyglądają zajęcia według planu
daltońskiego? Uczniowie piszą sprawdziany, o których
nie wiedzą, bo po prostu rozwiązują zadania wpisane
w codzienne zajęcia. Czują się samodzielne, chętne do
podejmowania nowych zadań, szukania rozwiązań, pracy
zespołowej, pomagania bez rywalizacji i pracują we własnym
tempie. – Zmiana polega na tym, że dzieci uczą się przede
wszystkim samodzielności, współpracy w grupie. Do tej pory
siedziały klasycznie w ławkach. Teraz w grupach cztero –
pięcioosobowych. Wspólnie wykonują bardzo dużo zadań.
Ewentualnie pracują w parach daltońskich, które są losowane
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w każdy poniedziałek. Po wykonaniu zadania dzieci bawią
się – mówi Joanna Dylewska, nauczyciel klasy I c w Szkole
Podstawowej w Maszewie Dużym.
Każdy tydzień uczniowie rozpoczynają od wcześniej
zaplanowanych zadań daltońskich. I przykładowo
w poniedziałek dzieci planują, że we wtorek wykonują zadanie
matematyczne, w środę czytanie z polskiego, a zadanie
plastyczne w czwartek. Przygotowany plan dzieci zaznaczają
magnesami na tablicy z dniami tygodnia oznaczonymi
różnymi kolorami. Po wykonaniu zadania dzieci pilnują, żeby
zaznaczyć magnesem w tym samym kolorze, że zadanie zostało
wykonane. – W ten sposób dzieci uczą odpowiedzialności,
samodzielności. Planują i są odpowiedzialni za to co
zaplanowani. Pracują w tempie dostosowanym do swoich
możliwości. Po paru miesiącach pracy widzimy, że to się
doskonale sprawdza – przedstawia sposób pracy według planu
daltońskiego Joanna Dylewska.
Całość zadań jest przedstawiona wizualnie. Nad tablicą
daltońską uczniowie mają w kolorach rozrysowany cały
tydzień. Zadania otrzymują na rozpisanych kartach pracy. Do
zadań uczniowie otrzymują także instrukcje, które nie tylko
pomagają je wykonać, ale także czytać ze zrozumieniem.
Czasami są ukryte zadania. I jeśli uczeń coś pominął, to
do tego powraca z nauczycielem w piątek, kiedy jest też
podsumowanie całego tygodnia pracy.
Taki sposób pracy, jak mówi Aleksandra Brzozowska,
nauczyciel klasy I a w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym,
zdecydowanie zwiększa samodzielność pracy uczniów. – Nie
pytają o wszystko nauczyciela. Znają plan pracy, wiedzą co
jest po czym. Mamy jeszcze na tablicy plan dnia i uczniowie
sami przełączają strzałki na tablicy, sami kontrolują czas na
zegarze daltońskim – mówi Joanna Brzozowska, dodając, że to
wszystko ma przełożenie na lepszą naukę dzieci. – Uczniowie
sami dochodzą do pewnych wiadomości. Jeśli nie umieją, to
bardzo mocno wspierają się w grupach i współpracują. Jedni
uczą od drugich. Czyli po pierwsze większa samodzielność, po
drugie dużo większa współpraca - mówi Joanna Brzozowska.
Zanim w szkole rozpoczęły się zajęcia według planu
daltońskiego nauczycielki słuchały, poznawały i odwiedzały
szkoły, w których taką metodą nauczyciele pracują od kilku lat.
– Odbyłyśmy całą serię szkoleń i tak naprawdę dalej cały czas
się uczymy. Byłyśmy w Poznaniu na wizycie studyjnej, gdzie
w praktyce oglądałyśmy, jak wyglądają takie zajęcia. I powiem,
że od razu podobał nam się ten model pracy, nauki – mówiła
Olga Szygoska, nauczyciel klasy I w szkole Podstawowej
w Maszewie Dużym.
Czy są zadania?
Pierwszych sześć miesięcy pracy już przyniosło efekty. Jak
mówią nauczycielki, najbardziej podoba im się samodzielność
dzieci. – Nie jesteśmy potrzebne uczniom dosłownie do
wszystkiego. To widzą rodzice, ale też osoby z zewnątrz.
Mamy obecnie panią na praktyce, która po wejściu na kolejne
zajęcia mówi: „Nie ma co u was robić, bo dzieciaki są tak
samodzielne”. A przecież już mają dużo instrukcji, czytania,
poleceń i wszystko robią sami – opowiada Joanna Dylewska.
Nowości, dających dużo powodów do zadowolenia,
jest sporo. Jedną z nich, która ucieszyłaby zapewne wielu
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uczniów, jest brak tradycyjnych prac domowych. A mimo
tego uczniowie sami wykonują w domu dużo zadań. Ani
nauczyciele, ani rodzice nie muszą nic im kazać.
Podczas pracy według planu daltońskiego nie ma także
klasycznych sprawdzianów. – Te klasycznie kartkówki,
sprawdziany dzieci piszą codziennie robiąc karty pracy.
Każdego dnia zatem sprawdzają samodzielnie swoją wiedzę
i umiejętności. Patrzymy w czym dobrze poszło, co jeszcze
trzeba sprawdzić. Jakie są wskazówki do dalszej pracy. Te karty
dziecko niesie do domu i pokazuje rodzicowi, aby wiedział
co sprawdzić, doczytać. Takie etapy pracy dają bardzo ważną
informację uczniom. Mianowicie wiedzą, że uczą się dla siebie,
nie dla nas – mówi Aleksandra Brzozowska. Dodając, że dzieci
nie stresują się mimo, że codziennie piszą sprawdziany. –
Czekają, jakie zadania im przygotujemy i już w poniedziałek
pytają: „Czy pani nie zapomniała przynieść zadań?”. Oczekują
tego – mówi Olga Szygoska.
Mówiąc o pracy w tej formule nauczycielki dodają, że
w nauce ważna dla uczniów jest możliwość wyboru. – Bo np.
w poniedziałek 80 proc. dzieci robi zadania artystyczne, kiedy
przychodzą po weekendzie i są rozleniwieni. Wtedy kleją,
robią prace plastyczne. Kto chce i lubi, wybiera matematykę.
Na zrealizowanie zadań jest cały tydzień. Ta dowolność jest
bardzo ważna – podkreśla Joanna Dylewska.
Czerwonego nie stawiamy
Nowością w tym systemie pracy jest także brak ocen.
Zamiast tego jest sygnalizator z trzema kolorami. – Kolory
świateł: czerwone, zielone, żółte są informacją zwrotną dla
uczniów i rodziców. Zielone wszystko dobrze, żółte trzeba
coś popracować do czegoś wrócić. Czerwonego raczej nie
stawiamy – mówi Olga Szygoska.
I dodaje, że uczniowie bardzo dobrze przyjęli ten sposób
określania co trzeba zrobić, a co jest dobrze. – I nie ma płaczu,
że dostałam żółte światło. Dzieci przyjmuje tę informację jako
dobrą wskazówkę nad czym muszą jeszcze popracować.
I co państwo na to?
Kiedy na początku roku szkolnego rodzice pierwszaków
usłyszeli, że ich dzieci będą uczyły się według nowej metody
reakcje były różne. Większość powiedziała: jesteśmy za. Ci,
którzy mieli jeszcze wątpliwości teraz też już są przychylni.
A metoda na tyle spodobała się, że jak mówi dyrektor
Małgorzata Bartos – Piątkowska, już inni nauczyciele dopytują
o możliwości wprowadzenia elementów planu w starszych
klasach. I nie jest to wykluczone. – Szkoła musi się zmienić. To
są inne dzieci, inne czasy. Chcą się uczyć dla siebie. Chcą się
uczyć,, zdobywać wiedzę i w ten sposób łatwiej ją przyswajają
niż w tradycyjny sposób, kiedy nauczyciel stoi przy tablicy podkreśla dyrektor Bartos – Piątkowska.
- Niezwykle ważna jest umiejętność współpracy, tworzenia
i utrzymywania relacji. Bo wiedzę uczniowie mają na
wyciągnięcie ręki. Tu uczą się, ją znaleźć i wyselekcjonować.
A co ważne, nie uczą się mniej, kiedy nie ma ocen. Jest za
to inne podejście. O tym świadczą przekazywane nam przez
rodziców opinie. Jedna z mam mówiła, że ma dziecko w klasie
I i klasie III . Starsze mówi: „Mamo mam pracę domową”.
A młodsze: „Mamo nie wychodzi mi coś, muszę poćwiczyć”.
Nauka przestaje być przykrym obowiązkiem – mówi
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Małgorzata Bartos Piątkowska. I dodaje, że kolejni uczniowie
klas pierwszych będą pracowali w ten sam sposób. Jeśli chodzi
o klasy starsze, to być może elementy planu daltońskiego będą
także wprowadzane.
O Boże, szkoła
Jak na co dzień wyglądają takie lekcje, rodzice mieli
możliwość zobaczyć podczas spotkań w poszczególnych
klasach. – Jestem bardzo zadowolona i niesamowicie
zaskoczona, bo mam starszego syna, gdzie nauka wygląda
zupełnie inaczej. Tu nie ma czegoś takiego: „O Boże, szkoła”.
Nie muszę mówić do syna: „Zrób, przeczytaj”. Widzę, że oceny
nie są potrzebne do motywowania dzieci do nauki. Patrząc
na podejście syna do zadań chciałabym żeby tą metoda
była kontynuowana na dalszym etapie – mówiła Bożena
Trojanowska, mama Szymona z klasy I b.

Na terenie szkoły znajduje się profesjonalny skate-park.
O dużym poczuciu obowiązku córki mówiła Malwina
Stawicka, mama Magdalenki. – Jestem bardzo pozytywnie
zaskoczona tym, że nie trzeba jej o niczym przypominać,
namawiać do odrabiania lekcji. Sama wie doskonale, co ma
robić i jest to bardzo naturalne. Nic nie jest wymuszone.
Widać, że nauka może być fajna. A zadania są dla dzieci okazją
do poszukiwania. Bo tak zwane prace domowe wyglądają tak,
że mają poczytać o jakimś naukowcu, obejrzeć film. I to jest
ciekawe. Córka nigdy nie powiedziała, że nie chce jej się czegoś
zrobić, czy że boi się czegoś – mówiła Malwina Stawicka.
Małgorzata Kwasiborska przyznaje, że na pierwszym
zebraniu informacje były dla niej sporym zaskoczeniem. – Było
wielkie przerażenie, strach w oczach. Jak się dowiedziałam, jak
ta praca będzie wyglądała, to pomyślałam: będzie jeden wielki
rozgardiasz i bałagan na lekcji. Dziś pierwszy raz zobaczyliśmy,
jak ta praca wygląda. I dziś znów jestem w szoku, ale już takim
pozytywnym. Jaka cisza na lekcji, pełna synchronizacja. Jedne
dzieci pracują, inne cichutko siedzą na dywanie i bawią się.
Nie wyobrażałam sobie, że będzie aż tak fajnie. To ciekawa
odmiana dla dzieci, integrują się. Pomagają sobie – dzieliła się
swoimi spostrzeżeniami Małgorzata Kwasiborska.
T. Radwańska – Justyńska (Tekst ukazał się w „Tygodniku
Płockim”)
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Rada Gminy uchwaliła

Na III sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
27 grudnia 2018 r., podjęto następujące uchwały
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2018-2025
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2018 rok
• w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego
tych wydatków
• przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2019-2025 oraz budżetu Gminy Stara Biała na
2019 rok
• w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
• w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki przez
Gospodarkę Komunalną Stara Biała Sp. z o.o. z siedzibą
w Białej
• w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu usługi
transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara
Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach w 2019 r.
• w sprawie ustanowienia Wieloletniego gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz
osób dorosłych z terenu gminy Stara Biała na lata 2019-2023
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stara
Biała na 2019 rok
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok
• w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy Stara Biała
• w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji
Budżetowej Rady Gminy Stara Biała
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy
na 2019 rok
Na IV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
7 lutego, podjęto następujące uchwały
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2019-2025
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019
rok
• w sprawie Statutu Gminy Stara Biała
• w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 –
2023
• w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego
projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Stara Biała”
• w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy
w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
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i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Ludwikowo. (dz. nr ewid. 11/3)
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Ludwikowo. (dz. nr ewid. 36/8)

Obrady Rady Gminy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Na V sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
28 marca, podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2019-2025
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019
rok
• w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy środków stanowiących fundusz sołecki
• zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi
Maszewo
• w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Stara Białą w 2019 roku
• w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Stara Biała z wyłączeniem
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
• w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże
• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w m. Mańkowo, gmina
Stara Biała
• w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej Rady
Gminy Stara Biała
• w sprawie unieważnienia wyboru sołtysa wsi Kamionki
w gminie Stara Biała
• w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi
Kamionki gmina Stara Biała
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Wykaz sołtysów i rad sołeckich kadencji 2019 - 2023
Lp. Sołectwo

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Biała

Krzysztof Szczawiński

Krzysztof Szczawinski; Mariusz Gawarkiewicz; Leszek Gorczyca

2.

Bronowo Kmiece

Tomasz Szelągowski

Tomasz Szelągowski; Zbigniew Kostka; Barbara Sporczyk

3.

Bronowo-Zalesie

Bogdan Jachimowicz

Bogdan Jachimowicz; Andrzej Jarzyński; Monika Przyczka

4.

Brwilno

Krzysztof Perkowski

Krzysztof Perkowski; Marcin Dłużniewski; Agnieszka Klaś

5.

Dziarnowo

Andrzej Szpiek

Andrzej Szpiek; Krzysztof Portalski; Stanisław Wawrzyński

6.

Kamionki

Krystyna Milczarek

Krystyna Milczarek; Jan Adamczyk; Janusz Kinalski

7.

Kobierniki

Bogusław Szelągowski

Bogusław Szelągowski; Dorota Brzezińska; Małgorzata Nejman

8.

Kowalewko

Krzysztof Paradowski

Krzysztof Paradowski; Marcin Kalinowski; Rafał Paradowski

9.

Kruszczewo

Paweł Jaworski

Paweł Jaworski; Katarzyna Grudzińska; Sandra Jaworska

10.

Mańkowo

Agnieszka Malanowska

Agnieszka Malanowska; Seweryn Jankowski; Zbigniew Kamiński

11.

Maszewo

Stanisław Więckowski

Stanisław Więckowski; Stefan Budnicki; Mirosław Kaczorowski

12.

Maszewo Duże

Marek Krajewski

Marek Krajewski; Ireneusz Kacprowicz; Bożena Koc

13.

Miłodróż

Tomasz Kowalski

Tomasz Kowalski; Czesław Kowalski; Katarzyna Kralska

14.

Nowa Biała

Mariusz Sidwa

Mariusz Sidwa; Judyta Mróz; Radosław Pietrzak

15.

Nowe Draganie

Józef Chęciński

Józef Chęciński; Krzysztof Nowak; Sławomir Nowak

16.

Nowe Proboszczewice

Jan Kozłowski

Jan Kozłowski; Jan Korytowski; Gabriela Matczak

17.

Nowe Trzepowo

Marianna Stawicka

Marianna Stawicka; Tadeusz Janyszko; Andrzej Wójcik

18.

Ogorzelice

Janina Antoszkiewicz

Janina Antoszkiewicz; Ewa Dudkiewicz; Ewa Roczniak

19.

Srebrna

Maria Daniszewska

Maria Daniszewska; Krzysztof Bartold; Paweł Gołubowski

20.

Stara Biała

Jarosław Nowakowski

Jarosław Nowakowski; Piotr Gołembiewski; Wojciech Szpiek

21.

Stare Proboszczewice

Jan Sieradzki

Jan Sieradzki; Katarzyna Linowska; Krzysztof Turowski

22.

Trzebuń

Andrzej Kamiński

Andrzej Kamiński; Marek Goćkowski; Piotr Miranowski

23.

Ulaszewo

Małgorzata Sieradzka

Małgorzata Sieradzka; Bożena Podraska; Krzysztof Topolewski

24.

Włoczewo

Barbara Żółtowska

Barbara Żółtowska; Piotr Chyżyński; Janusz Wyrzykowski

25.

Wyszyna

Stanisław Wiśniewski

Stanisław Wiśniewski; Jarosław Gozdanek; Karol Korzeniewski
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Kształcimy i rozwijamy młode umysły
W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich szkołach
podstawowych z terenu Gminy Stara Biała realizowany jest
projekt edukacyjny pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach
podstawowych w Gminie Stara Biała”, finansowany
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu
państwa.
W ramach projektu realizowane są zajęcia edukacyjne
min. koło matematyczne, zajęcia przygotowujące uczniów do
egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego i matematyki,
warsztaty z native speakerem, zajęcia dydaktycznowyrównawcze z języka angielskiego, języka polskiego
i matematyki, indywidualne zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia
rozwijające TIK. Łącznie w projekcie bierze udział 310 uczniów
z klas IV-VIII gminnych szkół podstawowych.
Nadrzędnym zadaniem projektu jest wyrównywanie
szans dzieci pochodzących z terenów wiejskich w dostępie
do edukacji, rozwoju, a w późniejszym czasie stworzenie
im dobrych podstaw do podjęcia satysfakcjonującej pracy
i kariery zawodowej. Celem ogólnym zajęć dydaktycznowyrównawczych jest zdiagnozowanie i niwelowanie
problemów edukacyjnych uczniów mających kłopoty w nauce.
Mają one także przyczynić się do bieżącego uzupełniania

braków oraz ćwiczyć umiejętności i utrwalać wiadomości
związane z materiałem aktualnie omawianym podczas lekcji
z danego przedmiotu. Głównym zadaniem nauczyciela
jest zachęcanie i motywowanie do pracy ucznia, który ma
problemy z opanowaniem materiału, a jego wiedza jest mało
zadowalająca.
Z kolei zajęcia dydaktyczno wyrównawcze oraz
przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka
angielskiego i matematyki mają na celu przygotowanie
młodzież do egzaminów ósmoklasisty, który w tej formule
pojawi się po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym. Inny
charakter ma praca podczas spotkań kół matematycznych,
językowych, przyrodniczych kiedy to uczniowie mogą
poszerzać swoje horyzonty i rozwijać zainteresowania ponad
obowiązującą ofertę programową. Podobnie wygląda to
w czasie zajęć rozwijających TIK.
Jednak projekt to nie tylko zajęcia, w których mogą
uczestniczyć dzieci i młodzież. Należy również zauważyć w jak
ogromny sposób pomoce dydaktyczne zakupione ze środków
przeznaczonych na tę inicjatywę wzbogaciły nasze placówki
edukacyjne i sprawiły, że lekcje nie muszą ograniczać się do
kredy i tablicy.

Krzyżówka
2

1

3

4

5

6
7

8

9
10
11

12

13

14
15

16

19

21
22
23

PIONOWO: 1) niejedna w kierdlu; 2) chęć, apetyt na coś;
3) początek skal;i 4) las liściasty z przewagą dębów; 5)
popularna stacja radiowa; 8) miasto nad Notecią; 9) szef,
przełożony; 12) litewskie miasto nad Niemnem; 13) odtwórca
roli Stacho Japycza w serialu Ranczo; 14) zakrywa dziurę; 16)
mata dla judoki, karateki; 18) pies myśliwski; 19) urzędowe
dokumenty; 20) solenizantka z 18 sierpnia.
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”

17
18

POZIOMO: 3) może być trudne do wykonania; 6) głośne
brawa; 7) kradzież czyjegoś mienia; 9) błotnista kałuża; 10)
potocznie o trzeciej zmianie w pracy; 11) lichy koń; 15)
matka Apollina i Artemidy; 17) jedno ze zbóż; 19) ogrodowa
budowla; 21) zielony składnik sałatki warzywnej; 22) wrzawa,
zamieszanie; 23) zdrowy rozsądek, ostrożność.

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 31.05.2019.
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(29)/2018:
„Nowy Rok”.

Nagrody wylosowali Ewa Wiśniewska z Białej oraz Aga Kalinowska. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 31.05.2019.
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Maszewo Duże

boisko przy szkole
GMINA STARA BIAŁA

DZIEŃ

RODZINY

7.06.2019

START: godz. 16.30

W programie gry i zabawy sportowe,
malowanie twarzy, atrakcje dla całej rodziny

19.00 KONCERTY

Gminna Orkiestra Dęta
ORAZ GOŚĆ SPECJALNY

Aleksandra

SZWED
Patronat Medialny:

