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Najważniejszą pozycją w budżecie gminy są zawsze 
inwestycje a wśród nich oprócz inwestycji oświatowych do 
priorytetowych należą zadania drogowe. Również w roku 
2013 budowa nowych dróg stanowi istotny wydatek budżetu.

W czerwcu bieżącego roku została zakończona bardzo 
trudna budowa ulicy Cedrowej w Maszewie Dużym, której 
całkowity koszt to kwota ponad 660 tys. zł. Zakończona została 
również budowa parkingu na 10 stanowisk przy ulicy Dębowej 
w Nowych Proboszczewicach, którego koszt budowy to kwota 
blisko 40 tys. zł. Na ukończeniu jest budowa drogi w kierunku 
kościoła w Brwilnie wraz z parkingiem i chodnikiem w kierunku 
cmentarza. Koszt tej inwestycji wynosi 866 tys. zł.

Ogłoszony został przetarg dotyczący budowy części ulicy 
Klonowej w Nowych Proboszczewicach o długości ok. 80 mb.

Trwają prace projektowe dotyczące drogi do cmentarza, na 
osiedlu „Wenecja” i tzw. ceówki w Brwilnie; ulicy Malinowej 
w Maszewie Dużym oraz ulicy Szacherskiego w Nowych 
Proboszczewicach.

Jednak największą naszą inwestycją drogową w 2013 roku 
jest budowa dróg gminnych z Brwilna obok leśniczówki do 
Maszewa Dużego następnie przez Ludwikowo i Ulaszewo 
do Kobiernik. Jest to blisko 7 km dróg łączących trzy drogi 
wojewódzkie Nr  555, Nr 559 i   Nr   62. Koszt realizacji tej 
inwestycji wynosi ponad 7 mln zł. Największym sukcesem przy 

realizacji tej inwestycji jest uzyskanie przez 
Gminę Stara Biała dotacji z „Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych 
– Etap  II Bezpieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój” w  wysokości 3  mln zł, która 
jest największą dotacją w  województwie 
mazowieckim. Sukces jest duży, ponieważ 
nasz wniosek został umieszczony 
na liście rankingowej na pozycji 22 
spośród 108 gmin z  województwa 
mazowieckiego, które ubiegały się o  taką 
dotację. Wykonawcą inwestycji jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z  Lipna. Jest to firma z  dużym 
doświadczeniem i  mamy nadzieję, że 
inwestycja będzie zrealizowana w terminie 
umownym tj. do 29.11.2013 r.

Zakończył się jeden z etapów modernizacji Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. 
Gotowa jest instalacja odgazowania wraz z kontenerowym 
zespołem prądotwórczym.

System odgazowania na składowisku stanowi kompleksowy 
projekt pozyskiwania biogazu oraz jego wykorzystania do 
celów energetycznych jako odnawialnego źródła energii. 
Instalacja składa się ze studni odgazowujących, stacji ssąco – 
tłoczącej, z którą studnie połączone są rurociągami gazowymi 
oraz kogeneratorów wytwarzających energię elektryczną 
i  cieplną w procesie spalania biogazu. Wyprodukowana 
energia elektryczna wykorzystywana będzie na potrzeby 
własne zasilania urządzeń na terenie zakładu w Kobiernikach, 
natomiast nadwyżka przesyłana będzie do sieci energetycznej 
jako „zielona energia” wyprodukowana ze źródła 
odnawialnego – tłumaczy Stefan Kotlewski, prezes zarządu 
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach.

Budowa instalacji odgazowania składowiska to jedynie 
część większej inwestycji. W październiku ubiegłego roku 
spółka pozyskała na ten cel unijne dofinansowanie. Cały 
projekt ma kosztować prawie 9,1 mln zł. Kwota dofinansowania 
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to ponad 
4,6 mln zł. Dofinansowania z budżetu państwa wyniesie 
ponad 817 tys. zł. Wkład własny spółki to ponad 3,6 mln zł.

Pozostałe dwa zadania w ramach projektu to rekultywacja 
kwater do składowania odpadów oraz zakup kompaktora. 
Pierwsze z nich polega na nawiezieniu gleby, posianiu trawy 
i posadzeniu krzewów. W ten sposób tereny zostaną zwrócone 
przyrodzie. Drugim zadaniem jest zakup nowego kompaktora, 
czyli maszyny do ubijania pozostałości po sortowaniu oraz 
stabilizatu na składowisku (obecna maszyna w zakładzie jest 
już mocno wyeksploatowana). Zadaniem kompaktora jest 
także ubijanie odpadów, by zajmowały jak najmniej miejsca 
oraz nie były rozwiewane przez wiatr wokół składowiska.

Największe dofinansowanie w województwie

Kobierniki inwestują
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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
Jan Wrześniewski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów 
w środy 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 Rydzewki 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.
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 i  środa 8-16. Filia w Starych 
Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, tel. 24 367-29-04, godz. 
otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
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, 10, 12, 17.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24 261-22-
27, niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30.
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, 17.15. Kościół 
filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie 
Dużym, niedzielne msze św. godz. 8, 11, 16.

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXI sesji, która odbyła się 16 maja 2013 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 

z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - 
Własnościową w Płocku. 

•	 w	 sprawie	 wzięcia	 w	 użyczenie	 gruntu	 od	 Parafii	
Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie. 

•	 w	 sprawie	wyrażenia	 zgody	na	nabycie	przez	Gminę	Stara	
Biała gruntu położonego w m. Brwilno. 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara 
Biała gruntu położonego w m. Nowe Proboszczewice. 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Brwilno. 

•	 w	 sprawie	 realizacji	 projektu	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 
9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w  systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” nr  POKL.09.01.02-14-165/13 pt. „Lepszy 
start w edukacyjną przyszłość”. 

•	 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2013 rok
 
Podczas XXII sesji, która odbyła się 20 czerwca 2013 r., 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	w sprawie podjęcia czynności zmierzających do rozwiązania 

umowy użytkowania wieczystego z Płocką Spółdzielnią 
Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Płocku. 

•	 w	 sprawie	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego dla terenów we wsi Brwilno. 

•	 w	sprawie	zmiany	Uchwały	Nr	148/XIX/13	z	dnia	7	lutego	
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego linii 400 kV.

•	 w	 sprawie	 udzielenia	 Wójtowi	 Gminy	 Stara	 Biała	
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

•	 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl

Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku zakwalifiko-
wania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytu-
łów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Śmieciowa rewolucja już ruszyła. Dużo się o niej mówi, 
ale nadal wzbudza wiele pytań. Jednym z głównych jest 
segregacja śmieci.

Gmina Stara Biała zadania związane z nowym systemem 
gospodarowania odpadami na swoim terenie przekazała 
Związkowi Gmin Regionu Płockiego, który będzie zajmował 
się obsługą całego systemu, tj. organizowaniem odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców 
oraz poborem opłat.

Od 1 lipca obowiązują dwie stawki za odbiór odpadów. 
Niższa – jeżeli odpady będą segregowane, wyższa – jeżeli 
odpady będą oddawane zmieszane. Każdy właściciel 
nieruchomości w deklaracji sam decydował w jaki sposób 
będzie oddawał śmieci. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą 
miesięcznie 7 zł od każdej osoby faktycznie zamieszkujących 
nieruchomość. Opłata dla osób niesegregujących odpadów 
wyniesie miesięcznie 16 zł od osoby. 

Znane są wyniki przetargu, który wyłonił firmę odbierająca 
odpady z terenu naszej gminy. Przetarg ogłosił ZGRP, który 
podzielił gminy na dwa sektory. Gmina Stara Biała wspólnie 
z gminami Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk, Drobin, Słupno, 
Staroźreby i Wyszogród, znalazła się w sektorze pierwszym. Na 
ten rejon przetarg wygrało konsorcjum, którego liderem jest 
płocki oddział Remondis. W skład konsorcjum wchodzi też 
płocka Sita. Z terenu naszej gminy śmieci będzie odbierałć Sita.

Jedną ze śmieciowych nowości jest segregowanie odpadów. 
Ta kwestia wzbudza wiele pytań. Poniżej przedstawiamy 
zasady segregowania odpadów.

Do worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne, papier, 
metale, opakowania wielomateriałowe, przed wrzuceniem 
odpadów zaleca się zgnieść opakowanie, puszkę, pojemnik, 
opróżnić wyrzucane przedmioty z zawartości, usunąć resztki 
produktów z opakowań papierowych, kartony, torebki złożyć 
na płasko lub wypełnić papierem. 

Do tego worka wrzucamy:
•	kartki, gazety, książki, torby papierowe, katalogi, ulotki, 

zeszyty, kartony, tekturę,
•	kartony po napojach, koncentratach spożywczych, mleku, 

opakowania po jajkach, nabiale (typu PET, plastikowe),
•	butelki z oznaczeniami: PET, HDPE, LDPE, PE, PP,
•	opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, czyste 

kanistry plastikowe,
•	plastikowe koszyki i siatki po owocach, torby, reklamówki, 

woreczki plastikowe,
•	opakowania styropianowe,
•	aluminiowe i stalowe puszki po napojach, konserwach,
•	metalowe i plastikowe zakrętki.

Nie wrzucamy:
•	tłustego lub mokrego papieru i opakowań papierowych,
•	tapet, lakierowanych ulotek i gazet,
•	pieluch, podpasek, tamponów,
•	opakowań po: środkach chwasto- i owadobójczych,  lekach,
•	kanistrów po olejach, benzynach, smarach, chłodziwach,   

farbach, lakierach,
•	wyrobów z PCV, wykładzin, tapet, worków po cemencie,
•	wyrobów typu: zabawki, strzykawki,
•	części plastikowych ze sprzętu AGD i RTV (obudowy 

monitorów, telewizory, piloty itp.).
Do worka przeznaczonego na opakowania szklane, przed 

wrzuceniem należy usnąć resztki produktów. Natomiast nie 
trzeba zdzierać etykiet.

Do tego worka wrzucamy:
•	białe i kolorowe słoiki,
•	butelki po napojach, przetworach, alkoholach,
•	szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy:
•	opakowań po lekarstwach, termometrów, strzykawek,
•	szkła tłuczonego, okularowego, okiennego, zbrojonego,
•	szkła płaskiego, żaroodpornego,
•	szkła gospodarczego (misek szklanych, szklanek, kieliszków, 

talerzy, doniczek, itp.) i nietłukącego (Duralex, Arcoroc, Vareco),
•	szyb i lusterek samochodowych, żarówek, świetlówek,
•	lamp neonowych, fluorescencyjnych, telewizyjnych 

i rtęciowych,
•	reflektorów, ekranów, luster, ceramiki, porcelany, figurek, fajansu
•	zniczy, kapsli, zatyczek, zakrętek metalowych.

Do worka na odpady zielone wrzucamy:
•	skoszoną trawę, chwasty,
•	drobne gałązki, liście, korę.

Nie wrzucamy:
•	pozostałości z uprawy pól i sadów,
•	słomy, siana, gałęzi, wyciętych drzew i konarów,
•	zgniłych warzyw i owoców, odpadów kuchennych (np. chleb, 

ser, mięso),
•	obierków owoców i warzyw, roślin typu choinki i krzewy,
•	roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi, 

wirusowymi.
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy:

•	popiół z pieców, odpady kuchenne (w tym obierki warzyw 
i owoców), niedopałki papierosów,

•	woskowane katalogi, foldery i ulotki reklamowe,
•	papier termiczny i faksowy, kalki techniczne oraz papiery 

przebitkowe (faktury, rachunki),
•	papierowe wkłady wodoodporne, tapety,  worki po cemencie, 

pieluchy jednorazowe,
•	art. higieniczne (podpaski, tampony, pampersy),
•	wyroby typu: zabawki, taśmy, pręty i wyroby metalowe,
•	szkło żaroodporne, ceramika, porcelana,
•	znicze, kapsle, zatyczki, szkło gospodarcze (miski szklane, 

talerze, figurki, doniczki, itp.),
•	szkło płaskie (lusterka itp.),
•	ubrania z tworzyw sztucznych oraz naturalnych (wełna, 

bawełna), oraz pozostałe odpady komunalne, które nie 
nadają się do sortowania do pozostałych worków.
Nie wrzucamy:

•	odpadów, które należy gromadzić do worków 
•	odpadów niebezpiecznych dla środowiska i ludzi.

Inne odpady, czyli odpady wielkogabarytowe (meble, 
dywany, szkło okienne, zbrojone i samochodowe, okna, 
tapety, elementy łazienkowe, opony), zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (radia, telewizory, piloty, obudowy 
telewizorów, komputery, telefony, drukarki, skanery itp., 
urządzenia AGD oraz leki, chemikalia, baterie, akumulatory, 
świetlówki, opakowania i butelki po olejach i smarach, 
płynach chłodniczych, opakowania po środkach chwasto- 
i  owadobójczych, strzykawki, opakowania po lekarstwach, 
termometry, rtęciówki, żarówki, świetlówki, lampy neonowe, 
fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, ekrany i lampy 
telewizyjne, tusze, tonery) odbierane będą w ramach zbiórki 
objazdowej, dwa razy do roku między marcem a listopadem. 
Terminy zbiórek zostaną wcześniej podane do publicznej 
wiadomości. Dotyczy to nieruchomości zamieszkałych.

Śmieci pod nadzorem
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Poszukiwanie lekarza
Nie brakowało emocji podczas spotkania (17 kwietnia 

2013) w sprawie funkcjonowania Ośrodka Zdrowia 
w Nowych Proboszczewicach. Padały nawet dość radykalne 
propozycje. Ostatecznie ustalono, że nie będzie żadnych 
zmian w działalności ośrodka. Udało się zatrudnić 
lekarza na kilkanaście godzin w tygodniu. Docelowym 
rozwiązaniem jest lekarz na cały etet.

W gminie są dwa ośrodki zdrowia – w Białej i Nowych 
Proboszczewicach. Placówki są w gestii Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Biała”, którego właścicielkami 
są lekarki Urszula Kiciak i Ewa Magierska. „Biała” ma pod 
swoją opieka blisko 5,4 tys. Pacjentów (3,3 tys. w ośrodku 
w Białej i ponad 2 tys. w Nowym Proboszczewicach). Zgodnie 
z przepisami jeden z ośrodków, którymi zarządza NZOZ 
musi być tzw. ośrodkiem podstawowym. Przepisy dotyczące 
podstawowej opieki zdrowotnej zakładają, że taki „ośrodek–
matka” musi być czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
8–18. W gminie Stara Biała taki podstawowy ośrodek jest 
w  Białej. Ten w Nowych Proboszczewicach jest jego filią. 
W  nim już nie obowiązują sztywne godziny przyjmowania 
przez lekarzy. 

Dopóki w NZOZ „Biała” pracowały trzy lekarki nie 
było problemów z godzinami przyjęć pacjentów w Nowych 
Proboszczewicach. Ale w sierpniu ub.r. jedna z lekarek 
zrezygnowała z pracy. I zaczęły się perturbacje. Teraz w Nowych 
Proboszczewicach lekarz przyjmuje cztery razy w tygodniu po 
kilka godzin i tylko w czwartek do godz. 18. I właśnie o to mają 
pretensje pacjenci ośrodka. Ich zdaniem mają utrudniony 
dostęp do lekarza, bo przyjmuje on zbyt krótko. Obawiają się 
też, że ośrodek może zostać zlikwidowany.

W tej sprawie zostało zorganizowane zebranie. Sala 
remizy w Nowych Proboszczewicach wypełniła się niemal 
po brzegi. Za „prezydialnym” stołem usiedli m.in. wójt Starej 
Białej Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy 
Jan Wrześniewski, właścicielki NZOZ „Biała”. – Państwo 
chcielibyście, żeby lekarz był przez pięć dni w tygodniu 
od 8 do 18. Ale niestety w obecnej sytuacji, gdy zostałyśmy 
tylko dwie, nie jesteśmy w stanie tego zapewnić – stwierdziła 
Urszula Kiciak.

Ewa Magierska dodała, że od dłuższego czasu NZOZ 
„Biała” szuka lekarza. Były ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej, 
ogłoszenia są we wszystkich izbach lekarskich. Ale na razie 
bez rezultatów. Co prawda było kliku chętnych, ale albo nie 
dawali rękojmi na rzetelną prace albo mieli zbyt wygórowane 
żądania, jak np. lekarz z Torunia, który zażyczył sobie 20 tys. 
zł miesięcznie. 

Wójt Sławomir Wawrzyński dodał, że gmina jest gotowa 
zapewnić lekarzowi mieszkanie. – Ale podobnie robią inne 
gminy. Proszę Państwa powiedzmy sobie szczerze, że dla 
młodego lekarza praca w wiejskim ośrodku zdrowia, to nie 

jest wielka atrakcja. Stąd problemy ze znalezieniem lekarza – 
mówił do zebranych wójt.

Ale zebrani nie byli zbytnio przekonani. Z sali padały 
stwierdzenia, że lekarz musi być w Nowych Proboszczewicach 
przez pięć dni w tygodniu, że mieszkańcy nie chcą jeździć do 
ośrodka w Białej, że może coś szwankuje w organizacji NZOZ 
„Biała”, że może właścicielki „Białej” zbyt wiele chcą dla siebie, 
oferują kiepskie warunki i dlatego żaden lekarz nie chce przyjść. 
– Od pewnego czasu spotykamy się z niechęcią w Nowych 
Proboszczewicach. Zostały już wykrzyczane propozycje, że jak 
sobie nie radzimy to żebyśmy oddały ośrodek. Proszę Państwa 
jesteśmy gotowe w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia 
ośrodka w Nowych Proboszczewicach. Niech przejmie go 
inny NZOZ – stwierdziła Urszula Kiciak. – Ale dlaczego tylko 
ośrodek w Nowych Proboszczewicach? Może też ten w Białej 
– padło z sali.

Obie lekarki stwierdziły, że są gotowe nawet na taki krok. 
Ale zaoponował wójt. – Nie podejmę decyzji o rozwiązaniu 
umowy z NZOZ „Biała”. W ośrodku w Białej nie ma takich 
problemów. Jeśli chodzi o Nowe Proboszczewice to jeśli 
znajdzie się ktoś chętny jestem gotowy na taki krok. Ale 
dopiero po rozmowie z  Państwem i na wyraźne Państwa 
życzenie. I jestem nawet gotów zobowiązać się, że gmina nie 
będzie przez rok pobierać czynszu za ośrodek w Nowych 
Proboszczewicach – stwierdził wójt. Dodał, że gmina może 
wybudować nowy ośrodek, zakupić do niego sprzęt, ale nie 
ma prawa zatrudniać lekarzy i prowadzić podstawowej opieki 
zdrowotnej.

Ostatecznie po ponad dwóch godzinach spotkanie 
zakończyło się zapewnieniem ze strony wójta i NZOZ 
„Biała”, że nie ma mowy o likwidacji ośrodka w Nowych 
Proboszczewicach. A także zgodą zebranych na dodatkowy 
czas na znalezienie lekarza.

Pomoc uzależnionym
W Urzędzie Gminy i ośrodku zdrowia w Białej przyjmują 

specjaliści, którzy mogą pomóc w kwestiach uzależnień.
 W każdy czwartek w godz. 15-18, w budynku Urzędu 

Gminy w Białej (pok. nr 16) czynny jest punkt konsultacyjny 
do spraw uzależnień od alkoholu. Punkt prowadzi specjalista 
w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie Lech Gwiaździński. W punkcie można 
liczyć na otrzymanie wszechstronnej informacji dotyczącej 
uzależnienia od alkoholu, metod i możliwości leczenia oraz 
poradę dotyczącą postępowania z problemem alkoholowym.

Natomiast Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych informuje, że w każdy poniedziałek i czwartek 
w godz. 15-20 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
„Biała”- Ośrodek Zdrowia w Białej (pok. nr 5), czynny jest gabinet 
psychologiczny prowadzony przez mgr psychologii klinicznej 
Iwonę Gołębiewską.

Usługi specjalisty dotyczą podstawowej pomocy 
psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym. 
Kierowane są głównie do osób i rodzin z problemem alkoholowym 
narażonym na przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
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25 kwietnia w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach 
odbyło się spotkanie z autorką książek, historykiem teatru, 
scenarzystką filmową, dziennikarką – Małgorzatą Gutowską 
– Adamczyk. 

Pisarka została zaproszona na spotkanie z uczniami klas 
szóstych i pierwszych gimnazjum przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Starej Białej filia w Starych Proboszczewicach przy 
współpracy z biblioteką szkolną. Przekonywała uczniów, że 
„swojego szczęścia nie możesz uzależniać od innych, ani tym 
bardziej od losu, musisz je budować sama. Powinnaś być silna, bo 
tylko tacy ludzie bywają szczęśliwi, a tę moc czerpie się z własnego 
wnętrza, z pokus, którym uda ci się oprzeć, z  odnoszonych 
codziennie małych zwycięstw nad własnymi słabościami, 
z plonu, jaki przyniesie Twoja praca.” (z książki Cukiernia pod 
Amorem. Hryciowie). Po spotkaniu można było zakupić książki 
autorki, poprosić o autograf lub stanąć do pamiątkowej fotografii.

Po raz drugi, w pierwszy dzień wakacji, w Maszewie 
Dużym odbył się festyn „Powitanie lata”. Mieszkańcy naszej 
gminy i nie tylko, mogli wybierać z szerokiej palety atrakcji.

Zanim impreza ruszyła na terenie przy Zespole Szkół 
w  Maszewie Dużym, jej inauguracyjnym akcentem były 
pierwsze zawody w nordic walking i bieganiu „Brwileńska 
ostoja”. 10-kilometrowa trasa biegu i 6-kilometrowa nordic 
walking zostały wytyczone w brwileńskich lasach. - Pomysł 
zrodził się w lesie, gdy spotykałem spacerujących czy biegających 
mieszkańców naszej gminy – mówi Michał Umiński, główny 
inicjator zawodów.

Na aktywne rozpoczęcie festynu zdecydowało się 60 
osób. Najmłodszy z uczestników Wiktor Bielicki miał 6 lat, 
a najstarszy Zbigniew Jeziórski 71 lat (upominki dla nich 
ufundował sołtys Ulaszewa-Ludwikowa Leszek Majczyna).  
Zawody rozegrano w kilku kategoriach. W biegu mieliśmy 
tylko kategorię open. Wśród pań wygrała ją Agata Muszyńska. 
Wśród panów triumfował Artur Kamiński, przed Sławomirem 
Kępińskim i Przemysławem Giżyńskim. W nordic walking 
w  kategorii open pan wygrała Renata Ostrowska, drugie 
miejsce zajęła Agnieszka Idzikowska, a trzecie Izabela 
Zgorzelska. Wśród panów zwyciężył Kamil Idzikowski, przed 
Markiem Ostrowskim i Mateuszem Majczyną. W kategorii 
55 + wygrała Elżbieta Biedrzycka, drugie miejsce zajęła 
Jadwiga Lewandowska, a trzecie Krystyna Kowalska. I w końcu 
wnajmłodszej kategorii (8-14 lat) wśród dziewcząt triumfowała 
Maria Umińska, a drugie miejsce ex aequo zajęły Klaudia 
Sobolewska i Aleksandra Wojewódzka. Wśród chłopców 
wygrał Karol Ciecharowski, przed Konradem Gołębiewskim 
i Wiktorem Bielickim. Na zwycięzców w dorosłych kategoriach 
czekały nagrody finansowe, a w młodszych nagrody rzeczowe. 

Podsumowanie zawodów i wręczenie nagród było 
początkiem festynu na terenie przy ZS w Maszewie Dużym. 
- Co prawda lato zaczęło się już tydzień temu, ale my dzisiaj 
je witamy. Życzę wszystkim miłej zabawy i dobrych wrażeń – 
stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński. Przewodniczący Rady 
Gminy Jan Wrześniewski dodał, iż jest przekonany, że na stałe 
w Maszewie Dużym będzie witane lato.

Potem sceną zawładnęli uczniowie maszewskich szkół. 
Największy aplauz wzbudził oczywiście występ przedszkolaków. 
Najmłodsi zaprezentowali się najpierw w  polonezie, a  potem 
w dynamicznym „Chocolate dance”. Wśród solistów 

publiczność mogła podziwiać Marlenę Królikowską, Dawida 
Mikołajewskiego, Julię Nowakowską czy Martynę Sobczak 
i Weronikę Krajewską w układzie tanecznym. Był też krakowiak 
w wykonaniu niedawno powstałego zespołu ludowego 
i  przedstawienia koła teatralnego p.t. „Śnieżka.pl”. Młodych 
artystów do występu przygotowali Irena Milczarek, Sylwia 
Kołodziejska, Aleksandra Brzozowska, Marzena Bonkowska, 
Marek Zachaj. 

Później emocje przeniosły się na piłkarskie boisko. Na nim 
odbyły się derby gminy pomiędzy Amatorem Maszewo a Startem 
Proboszczewice. Dla obu zespołów sezon 2012/13 była bardzo 
udany. Amator awansował do IV ligi, a Start do ligi okręgowej. 
Podczas „Powitania lata” zespoły walczyły o superpuchar 
wójta. W  regulaminowym czasie spotkanie zakończyło się 
bezbramkowym remisem. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne. 
A potrzeba było do tego aż 10 serii jedenastek. Ostatecznie 
wygrał Start 8:7. Podczas pierwszej połowy spotkania doszło 
do symbolicznej zmiany. Boisko opuścił Marek Muszyński, 
który przez 30 lat reprezentował barwy Amatora. Zastąpił go na 
placu gry syn Michał. W przerwie spotkania rozegrany został 
konkurs rzutów karnych dla kibiców. W młodszej grupie wygrał 
go Hubert Żuchowski, a w starszej Dawid Kępczyński, były 
zawodnik Amatora.

Gdy na boisku rywalizowali piłkarze na scenie i przed nią 
najmłodszych zabawiał „Piotrek kolorowy nos”. Były piosenki, 
skecze, konkursy. Potem estrada zawładnęła gminna orkiestra 
dęta, której występ cieszył się sporym zainteresowaniem, 
a grane przez nią utwory porywały do tańca. 

Owacje i wspólne okrzyki wywołało pojawienie się na 
scenie piłkarzy obu drużyn z naszej gminy. Start odebrał 
superpuchar wójta. Był też puchar za awans do ligi okręgowej 
i nagrody indywidualne. Statuetkę dla najlepszego zawodnika 
w minionym sezonie otrzymał Rafał Kaczorowski, dla króla 
strzelców Arkadiusz Majchrzak, a dla zawodnika do 21 lat Piotr 
Malanowski. Amatorowi został wręczony puchar za awans do 
IV ligi, a indywidualne nagrody odebrali Tomasz Golatowski 
(najlepszy zawodnik), Marcin Białek (król strzelców), Bartłomiej 
Sochalewski (junior). Były też specjalne podziękowania od 
wójta gminy dla Marka Muszyńskiego i Rajmunda Koperka, 
który przestaje być trenerem Startu Proboszczewice.

A końcowym akordem festynu była dyskoteka pod chmurką 
z zespołem Green.

Przywitaliśmy lato

Autorskie spotkanie
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W sali audiowizualnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Starej Białej miało miejsce uroczyste podsumowanie 
realizacji założeń programu „Cyfrowa szkoła”. 

„Cyfrowa szkoła” to rządowy program rozwijania 
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Jest 
realizowany od 4 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Warunkiem przystąpienia do projektu było złożenie 
wniosku przez dyrektora szkoły do wójta gminy o wyposażenie 
szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu. Następnie 
organ prowadzący występował do wojewody mazowieckiego 
z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej 
można wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji dzieci 
i młodzieży. W skład tego programu wchodzą następujące 
komponenty: e-szkoła: zaopatrzenie szkół w  niezbędną 
infrastrukturę w zakresie TIK, czyli nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych; e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych 
szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych; 
e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu 
wykorzystania TIK na lekcjach; e-zasoby edukacyjne (w tym 
e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych 
zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników. 

Uroczystość w SP w Starej Białej miała na celu podsumowanie 
efektów pracy dyrektora, nauczycieli i uczniów na rzecz udziału 
w tym ogólnopolskim przedsięwzięciu. Zaproszeni goście, 
a wśród nich ksiądz kanonik Jan Deptuła, wójt Sławomir 
Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski, 
radni gminy, pracownicy Urzędu Gminy, wiceprezes zarządu 
Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz przedstawiciele Rady 

Rodziców, zostali wprowadzeni we wszystkie obszary działań 
towarzyszących „rozwijaniu kompetencji informacyjno-
komunikacyjnych” uczniów i nauczycieli.

Zarówno słowa wstępu wygłoszone przez Dyrektora 
Szkoły Bożenę Zarębę, jak i prezentacja przygotowana przez 
koordynatora projektu Krystynę Kubicz-Krajewską, ukazały, 
jak pilotaż rządowego programu wpłynął na podniesienie 
jakości pracy szkoły.

Dostarczony w ramach programu sprzęt z odpowiednim 
oprogramowaniem, poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły 
i podniesienie kompetencji nauczycieli w stosowaniu TIK 
przyczyniły się do pozytywnego odbioru założeń „Cyfrowej 
szkoły” przez uczniów i nauczycieli.

Szkoła otrzymała komputerowy sprzęt przenośny dla 
uczniów i nauczycieli, sprzęt do tworzenia infrastruktury 
sieci Internet, sprzęt drukujący i skanujący, urządzenia 
audiowizualne, system do zbierania i analizowania 
odpowiedzi, szafki do przechowywania laptopów z funkcją 
ładowania baterii. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 223 646 
zł, w tym wkład własny gminy to 83 646 zł. W proces cyfryzacji 
włączył się również Bank Spółdzielczy w Starej Białej poprzez 
zakup tablicy interaktywnej.

Podczas realizacji programu przeprowadzono ponad 150 
zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem TIK, zrealizowano 
wiele projektów edukacyjnych, uczestniczono w zajęciach 
otwartych, spotkaniach sieci współpracy oraz konferencjach, 
szkoleniach i warsztatach stacjonarnych oraz internetowych.

Zaproszeni goście uczestniczyli także w lekcjach 
otwartych, przeprowadzonych przez nauczycieli szkoły: 
Jolantę Modrzejewską-Kubicz (język polski), Olgę 
Czurakowską (język angielski) oraz Alicję Kornecką 
(przyroda). W trakcie zajęć nauczyciele wykorzystali pracę 
z laptopami i tablicą interaktywną w klasie IV oraz samą 
tablicą interaktywną w klasach V i VI. Przedstawili szeroki 
wachlarz narzędzi TIK stosowanych w codziennej pracy 
z uczniami, tj.: połączenie uczeń-nauczyciel Smart Sync, 
praca na portalach edukacyjnych, ćwiczenia interaktywne 
przygotowane w programie Smart Notebook, animowane 
wykłady, ćwiczenia, filmy z wykorzystaniem multibooków, 
prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów oraz 
zastosowanie wizualizera.

Podczas uroczystości wójt Sławomir Wawrzyński oraz 
wiceprezes zarządu Banku Spółdzielczego Marcin Łukasik 
otrzymali z rąk dyrektor podziękowania za wspieranie szkoły 
w drodze do cyfryzacji edukacji. Uczniowie dołączyli do 
podziękowań, wręczając symboliczne róże zaproszonym 
gościom.

Krystyna Kubicz-Krajewska

„Cyfrowa szkoła” w Starej Białej

Paszporty po nowemu
Zmieniły się przepisy dotyczące paszportów. Teraz 

wniosek o paszport  można złożyć w dowolnym wydziale 
paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na 
miejsce zameldowania. 

Dodatkowo, możliwe jest wydanie paszportu tymczasowego 
w nagłych, udokumentowanych przypadkach związanych 
z prowadzoną działalnością zawodową. Osoby przebywające 
za granicą wyrabiają dokument za pośrednictwem konsulatu. 
Obecnie paszport wydaje wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce zameldowania wnioskodawcy. W przypadku braku 

takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na 
pobyt stały. 

Najbliższe biuro paszportowe znajduje się w Płocku, 
ul.  Kolegialna 15 (II piętro) – Delegatura Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jednak w związku 
z remontem budynku od 1 czerwca 2013 r.  biuro paszportowe 
mieści się czasowo w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku – 
Wydział Spraw Obywatelskich - paszporty: tel. 24 235 11 00, 
sekretariat Delegatury: 24 26229 40, 24 262 41 68.
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Dorośli dzieciom 

Rodzinnie w Wyszynie

Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach postanowił 
włączyć się w akcję „Pola nadziei”, której celem jest zbieranie 
pieniędzy na hospicja. W Starych Proboszczewicach 
zbierano pieniądze na płockie hospicjum.

Akcja „Pola nadziei” po raz pierwszy odbyła się 16 lat temu 
w Krakowie. Obecnie takie przedsięwzięcia prowadzone są pod 
patronatem stu hospicjów na terenie całego kraju. Głównym 
celem akcji, obok pozyskiwania funduszy, jest szerzenie idei 
hospicyjnej oraz uwrażliwienie na potrzeby osób chorych.

Grono pedagogiczne z Zespołu Szkół w Starych 
Proboszczewicach postanowiło odpowiedzieć na apel 
hospicjum płockiego i przy współpracy ze Szkolnym Klubem 
Wolontariusza przygotowało występ „Dorośli-dzieciom”. 
Dochód z biletów- cegiełek, który wyniósł 1730 zł, został 
przeznaczony na potrzeby hospicjum.

Zazwyczaj to uczniowie przy różnych okazjach popisują 
się swoimi artystycznymi umiejętnościami. Tym razem to 
nauczyciele wcielili się w rolę aktorów. W związku z trwającym 
rokiem Juliana Tuwima na repertuar złożyły się utwory tego 
poety. W rolę reżysera wcielił się nauczyciel historii Krzysztof 
Świetlik, scenografię wykonała natomiast nauczycielka plastyki 
Izabella Kozińska-Wójcik. Do obejrzenia występu zachęcały 
malownicze karty wstępu zaprojektowane i przekazane przez 
sponsora Tomasza Nowakowskiego oraz plakaty wykonane 

przez gimnazjalistki. Wiodącym motywem wspomnianych 
prac plastycznych były żonkile - symbol akcji „Pola nadziei”. 
Kwiaty te zdobiły także stroje artystów.

Dzięki przychylności dyrekcji Zespołu Szkół w Starych 
Proboszczewicach oraz dyrekcji z zaprzyjaźnionych placówek 
występ mogli zobaczyć nie tylko uczniowie ze Starych 
Proboszczewic, ale również dzieci, młodzież i nauczyciele ze 
szkół w Wyszynie, Maszewie Dużym i Starej Białej. 

W drugą sobotę czerwca na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wyszynie odbył się piknik w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!”. Atrakcji 
było co nie miara i nic dziwnego, że kilkaset osób świetnie 
się bawiło.

Wszystko zaczęło się wcześnie rano od akcja krwiodawstwa 
„Podaruj komuś życie - zostań bohaterem”, której inicjatorem 
był Klub Honorowych Dawców Krwi „Druh” przy OSP 
w Wyszynie. W ciągu czterech godzin funkcjonowania 
specjalnego autobusu oddano ponad 5 litrów krwi.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem pikniku, który został 
zorganizowany pod patronatem Urzędu Gminy, na terenie 
przy placówce w Wyszynie zrobiło się tłoczno. - Dla każdego 
z nas rodzina to najbliżsi ludzie – rodzice, dziadkowie. A jek 
przekraczamy nasze progi to zyskujemy nową, wielką rodzinę 
– przedszkolno-szkolną – mówiła Katarzyna Warczachowska, 
dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.

Wójt Sławomir Wawrzyński gratulował wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji pikniku. - To świetny pomysł 
i  jestem przekonany, że będzie kontynuowany w następnych 
latach. Ten piknik to taki moment kiedy możemy się zatrzymać 
w tym naszym pędzącym życiu i pochylić nad rodziną. Jestem 
przekonany, że spędzicie Państwo czas w miłej, rodzinnej 
atmosferze – stwierdził wójt.

Wśród gości rodzinnego pikniku byli m.in. przewodniczący 
Rady Gminy Jan Wrześniewski, szef strażaków ochotników 
w powiecie płockim Hilary Januszczyk oraz Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Stanisław Wiśniewski. To oni i spora grupa 
publiczności mogła podziwiać artystyczne popisy uczniów 
i przedszkolaków z Wyszyny. Oczywiście największy aplauz 

wzbudziły występy najmłodszych. 
Podczas pikniku rozstrzygnięto szkolny konkurs 

„Dziadkowie to skarb każdej rodziny”. Pierwsze miejsca 
zajęli w nim Paulina Bętlewska, Karolina Brudnicka i  Julia 
Pieńkos (praca literacka).  Drugie lokaty przypadły w udziale 
Mai Kujawie, Szymonowi Jabłkowskiemu i Tamarze 
Nowickiej (praca literacka), a trzecie Jakubowi Kamińskiemu, 
Szymonowi Wiśniewskiemu i Michałowi Gałachowi (praca 
literacka). Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można 
było podziwiać podczas pikniku.

A na nim na najmłodszych czekały gry, zabawy 
i konkursy. Były balonowe zwierzątka, pokaz baniek 
mydlanych, zjeżdżalnia, wata cukrowa, popcorn. Był pokaz 
tańca towarzyskiego oraz sprzętu policyjnego i strażackiego. 
Oczywiście nie zabrakło grillowanych specjałów czy ciasta 
domowego wypieku.
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W niedzielę 23 czerwca na stadionie Centrum 
Sportowego „WIERZBICA” odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze jednostek OSP z terenu naszej 
gminy.

Organizatorem zawodów był Wójt Gminy Stara Biała 
i  Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a gospodarzem OSP 
Proboszczewice.

Swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu 
gminy Stara Biała tj. OSP Brwilno, OSP Bronowo-Zalesie, 
OSP Dziarnowo, OSP Maszewo, OSP Kamionki, OSP 
Proboszczewice, OSP Stara Biała, OSP Wyszyna. Ponadto 
w  zawodach wzięła udział drużyna kobieca z OSP Maszewo 
oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt z OSP 
Maszewo i OSP Proboszczewice i chłopców z OSP Maszewo, 
OSP Proboszczewice i OSP Wyszyna.

Uroczystego otwarcia Gminnych Zawodów Sportowo-
Pożarniczych dokonał Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir 
Wawrzyński i prezes ZOG ZOSP RP- druh Stanisław 
Wiśniewski. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą 
w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami 
i ćwiczeniu bojowym. Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło 
uroczyste wręczenie dyplomów i pucharów.

Klasyfikacja zawodów

MDP DZIEWCZĄT: 
I miejsce – OSP Proboszczewice; 
II miejsce – OSP Maszewo; 

MDP CHŁOPCÓW: 
I miejsce – OSP Proboszczewice; 
II miejsce – OSP Maszewo; 
III miejsce – OSP Wyszyna

DRUŻYNA KOBIECA: 
Nie wybrano zwycięzcy, ponieważ w zawodach wzięła udział 
tylko jedna drużyna z OSP Maszewo

DRUŻYNY MĘSKIE:
I miejsce – OSP Wyszyna; 
II miejsce – OSP Dziarnowo; 
III miejsce – OSP Bronowo-Zalesie; 
IV miejsce – OSP Maszewo; 
V miejsce – OSP Proboszczewice; 
VI miejsce – OSP Stara Biała; 
VII miejsce – OSP Brwilno; 
VIII miejsce – OSP Kamionki

Wiesława Szponar

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
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Dwa sztandary
23 maja 2013 roku zapisze się złotymi zgłoskami 

w historii waszych szkół – mówił biskup płocki Piotr Libera. 
Podczas mszy w kościele w Maszewie Dużym poświecił 
sztandary miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum.

Poświęcenie i wręczenie sztandarów oraz oficjalne nadanie 
szkołom imienia Władysława Reymonta było zwieńczeniem 
obchodów 20–lecia maszewskiej placówki, które rozpoczęły się 
jeszcze w ub.r. Podczas mszy odczytany został akt ufundowania 
sztandarów. Po poświęceniu fundatorzy przekazali je dyrekcji 
szkoły, a potem trafiły one do rąk uczniowskich pocztów 
sztandarowych.

Mszy św. w kościele pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej 
Polski w Maszewie Dużym przewodniczył biskup Piotr Libera. 
W pięknej homilii biskup przybliżył postać patrona szkół. 
Podkreślił, że uroczystość jest połączeniem wiary i nauki, 
a obranie za patrona Reymonta jest dla wszystkich uczniów, 
nauczycieli i rodziców wielkim wyzwaniem.

Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali do szkoły. Tam 
goście byli witani staropolskim zwyczajem, czyli chlebem 
i solą przez uczniów ubranych w stroje ludowe. Już na sali 
gimnastycznej uroczystość rozpoczął narodowy hymn. Wśród 
gości znaleźli się m.in. m.in. senator Marek Martynowski, 
mazowiecki wicekurator oświaty w Warszawie Katarzyna 
Góralska, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego 
w Płocku Michał Twardy, kierownik delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Radosław Lewandowski, 
prezes zarządu oddziału powiatowego ZNP w Płocku Ewa 
Kowalak, radni powiatu płockiego Lech Dąbrowski i Marek 
Moderacki, ksiądz kanonik Jan Deptuła proboszcz parafii św. 
Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, ksiądz kanonik Henryk Lipka 
proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, gminni 
radni, dyrektorzy szkół i jednostek organizacyjnych z terenu 
gminy Stara Biała. 

Goście i publiczność mieli okazję dokładnie przyjrzeć 
się sztandarom, które prezentowały się wśród pocztów 
sztandarowych ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej, OSP 

z  Wyszyny, OSP z Maszewa oraz OSP Płock-Trzepowo. 
Z jednej strony na biało–czerwonym tle jest godło narodowe, 
a z drugiej wizerunek patrona. W przypadku podstawówki 
na zielonym tle, a gimnazjum na kremowym. I właśnie na 
te sztandary przedstawiciele uczniów składali ślubowanie. 
Przyrzekali, że będą służyć ojczyźnie rzetelną nauka i praca 
oraz że będą dbać o dobre imię szkoły. – Nasza szkoła ma już 
20 lat i wpisała się w lokalny krajobraz. Ale brakowało nam 
patrona. Patrona, który byłby nie tylko na tablicy czy wyszyty 
na sztandarze, ale byłby osobą bliską. Współczesny świat 
nie dba o autorytety, ale to nie oznacza, że młodzież ich nie 
potrzebuje. Wierzę, że nasz patron będzie dla naszych uczniów 
takim autorytetem – mówiła Małgorzata Bartos–Piątkowska, 
dyrektor ZS w Maszewie Dużym.

W swoich wystąpieniach wójt Sławomir Wawrzyński oraz 
przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski podziękowali 
rodzicom i nauczycielom za trud włożony w przygotowanie 
tak podniosłej uroczystości oraz życzyli uczniom, aby patron 
szkół mobilizował ich do jeszcze lepszej nauki. - Po 20 latach 
mam okazję uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości. Moja 
radość jest tym większa, że byłem przy narodzinach tej szkoły. 
Jednym z zarzutów przeciwko powstania szkoły było to, że jest 
daleko w polu. A teraz proszę popatrzeć dookoła. Dziękuje 
wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania dla szkół 
sztandarów – mówił wójt Sławomir Wawrzyński. 

Swoje gratulacje przesłali też w specjalnych listach 
posłowie Julia Pitera, Elżbieta Gapińska i Piotr Zgorzelski. 
Lech Dąbrowski odczytał natomiast list od starosty płockiego 
Michała Boszko. Końcowym akordem oficjalnej części było 
wbijanie symbolicznych gwoździ. – W związku z tym, że mamy 
dwa sztandary trudno byłoby wbijać gwoździe w  drzewca. 
Dlatego przygotowaliśmy specjalną tabliczkę na tę okazje – 
mówiła Małgorzata Bartos–Piątkowska. 

W przygotowanym programie artystycznym można było 
m.in. zobaczyć wesele Jagny i Boryny w wykonaniu uczniów 
z ZS w Maszewie Dużym.

Judocy z Wyszyny
Spory sukces odnieśli judocy z Wyszyny podczas VIII 

mistrzostw Płocka. Z zawodów wrócili z dwoma złotymi 
medalami.

W mistrzostwach rywalizowało ponad 400 zawodników 
i zawodniczek z 30 klubów. Wystąpili m.in. zawodnicy 
z  Warszawy, Olsztyna, Włocławka, Grudziądza, Mławy 
oraz pięciu klubów z Płocka. Szkołę Podstawową z Wyszyny 
reprezentowali Otylia Januszewska, Mateusz Kalwas, Maciej 
Rychliński oraz Mateusz Bodal.

Otylia Januszewska, uczennica III klasy, startująca 
w kategorii wagowej do 36 kg, zdobyła złoty medal. Podobnie 
Mateusz Kalwas, który po wygraniu czterech pojedynków 
zakończył zawody na pierwszym miejscu. Dobrze spisał się 
również Mateusz Bodal, który ukończył zawody na drugiej 
pozycji, odnosząc trzy zwycięstwa w grupie eliminacyjnej, 
następnie wygrał pojedynek o wejście do finału. Zabrakło 
jednak trochę szczęścia w ostatniej walce. Brązowy medal 
wywalczył, startujący w kategorii wagowej do 39 kg, Maciej 
Rychliński.
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Tajemnice brwileńskiej perełki 
Kościół w Brwilnie, p.w. św. Andrzeja Apostoła, jest jedną 

z najstarszych, drewnianych świątyń na Mazowszu. Pierwsze 
wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą z  1220 roku. 
Natomiast aktualna budowla stanęła w 1740 roku. Składa się 
z kościoła, dzwonnicy oraz cmentarza. 

Jest to świątynia o konstrukcji jednonawowej, zrębowej, 
orientowanej. Dach pokryty jest blachą, jednokalenicowy, 
zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę, z hełmem stożkowym. 
Główny ołtarz, późnorenesansowy z XVII w., pochodzi 
z nieistniejącego kościoła Norbertanek z Płocka. 

Natomiast ołtarze boczne datuje się na rok 1630 oraz 1740 
i pochodzą z kościoła Franciszkanów z Dobrzynia. Prezbiterium 
od nawy oddziela belka tęczowa z późnogotyckim krucyfiksem 
z  I poł. XVI wieku. Pod kościołem znajdują się krypty. 
Drewniana dzwonnica, z dachem namiotowym, o konstrukcji 
słupowej, została wzniesiona w 1882 r. Do jej budowy użyto 
belek z  poprzedniej dzwonnicy z XVIII w. Natomiast na 
przykościelnym cmentarzu znajduje się nagrobek, z detalem 
klasycystycznym, wzniesiony w pierwszej połowie XIX w., a przy 
dzwonnicy pomnik upamiętniający mieszkańców okolicy, ofiary 
obozów hitlerowskich.

To tyle ogólnodostępnych informacji. W tym artykule pragnę 
przedstawić często nieznane detale oraz historie, związanych 
z  brwileńską perełką. Na co dzień, wielokrotnie przechodzimy 
obok nich, nie przyglądając się im nawet przez chwilę. Dopiero po 
bliższym przyjrzeniu okazuję się, że są wyjątkowymi świadkami 
historii brwileńskiego kościoła. 

Belka tęczowa i napis fundacyjny
Wnętrze świątyni przykryte jest stropem belkowym. 

Spoglądając na sufit znajdziemy pierwszy ciekawy element, na 
który warto zwrócić uwagę. Tą ciekawostką jest belka tęczowa 
z  późnogotyckim krucyfiksem z I połowy XVI wieku, która 
oddziela prezbiterium od nawy. Jeszcze w latach 30. XX wieku, 
mogliśmy znaleźć tam napisy „Mój dom jest domem modlitwy” 
(od strony zachodniej) i „JUBILATE DEO OMNIS TERRA”. 
Niestety podczas powojennego remontu wszystko zostało 
zamalowane. 

Aby odnaleźć kolejną ciekawostkę, wystarczy przesunąć 
wzrok kilka metrów poniżej. Naszym oczom ukaże się napis 
fundacyjny - Fundator Hugo Ecclesia I.R.M. K.P. P ANNO 
DM 1740. Znajduje się on nad wejściem do zakrystii i jest 
namalowany temprą. Napis ten upamiętnia datę budowy kościoła 
oraz fundatora Mateusza Krzemińskiego. 

Dzwonnica
Bardzo ciekawym elementem całego zespołu kościelnego 

jest drewniana dzwonnica, wzniesiona w 1882 r., na miejscu 
poprzedniej, która uległa zniszczeniu. 

Do jej budowy użyto belek z poprzedniej konstrukcji, 
która datowana była na XVIII w. Dopiero po odzyskaniu 
niepodległości, w dzwonnicy ponownie zawisł dzwon, który 
podczas wojny zrabowali Niemcy. Posiada on nacechowaną 
datę swojej produkcji – rok 1931. Również ciekawym, a zarazem 
tajemniczym elementem tego obiektu, jest ,,stempel” cieśli, który 
na jednej z belek oprócz daty (1882 12M ROKU), wyrył dziwne 
skróty literowe i słowne. 

Major i jego szabla
Zespół kościelny składa się z kościoła, dzwonnicy oraz 

przykościelnego cmentarza, którego ostatnim widocznym 
elementem, jest wspólny grobowiec Korduli Soleckiej 
z  Borzewskich, Joachima Borzewskiego oraz Wincentego 
Poznańskiego, majora Wojsk Polskich. 

Kim był major i dlaczego został pochowany w Brwilnie? 
To pytanie nurtuje mnie od lat. Wraz z przyjaciółmi ze 
stowarzyszenia Tradytor, staram się odnaleźć informacje na 
temat jego życia. Do tej pory ustaliliśmy, że urodził się na 
Litwie, 10 kwietnia 1797 r., w rodzinie Franciszka i Rozalii 
z Krzypskich Poznańskich, podskarbich litewskich. Był 
absolwentem Szkoły Piechoty Podchorążych, którą ukończył 
w 1820 r., w stopniu podporucznika. W 1831 r., Poznański 
jako kapitan (adiutant polowy), otrzymał złoty order Virtuti 
Militarii. Prawdopodobnie przybył do Brwilna na zaproszenia 
Feliksa Borzewskiego, syna Joachima, który brał udział 
w  Powstaniu Listopadowym, za co również otrzymała złoty 
krzyż. Major Wincenty Poznański, zmarł 24 maja 1835 r., 
w majątku w Brwilnie. 
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Zbierając materiały na temat majora, jeden z mieszkańców 
Brwilna wspominał, że jako mały chłopiec z ciekawości zajrzał 
do rozpadającej się pieczary i zobaczył kilka trumien, a w jednej 
z nich szczątki człowieka, ubrane w mundur oraz leżącą obok 
szablę. Wiele lat później, podczas remontu dachu, spojrzał tam 
ponownie, jednak szabli już nie było. Jakież było jego zdziwienie, 
kiedy rok temu podczas remontu jednego z bocznych ołtarzy, 
odnaleziono schowaną tuż za nim, wspomnianą szablę. Dziś 
broń znajduje się w rękach fachowców z Muzeum Diecezjalnego 
w Płocku i jest w trakcie renowacji. 

Organistówka i kaplica cmentarna
Na terenie zespołu kościelnego, oprócz samej świątyni, 

znajdowały się również dwie inne budowle. Pierwszą z nich 
była organistówka, w której jak sama nazwa mówi, mieszkał 
organista. Zajmował on połowę budynku, który powstał na 
samym początku XIX wieku. Drugą zaś część stanowił szpital. 
W tamtym okresie słowo szpital miało zupełnie inne znaczenie 
niż dzisiaj, a oznaczało przytułek. 

Podczas wizytacji dekanalnej w 1817 roku, stwierdzono, że 
w „szpitalu” (w dwóch izbach), zamieszkują ubodzy, w ilości 
pięciu mężczyzn oraz sześciu kobiet. Wszyscy żyją z jałmużny. 
Budynek ten został rozebrany w drugiej połowie XX wieku.

Drugą, nieistniejącą już budowlą, była kaplica cmentarna, 
która znajdowała się w sąsiedztwie dzwonnicy (na jej miejscu 
stoi pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej). Na 
początku XX wieku, podczas prac ziemnych, natrafiono na 
fundamenty, które w pierwszej chwili zidentyfikowano jako 
pozostałości po pierwszym kościele. Jednak po określeniu 
rozmiarów okazało się, że są to pozostałości tejże kostnicy. 
Najprawdopodobniej powstała ona w okresie zbliżonym do 
budowy kościoła. Podczas wspomnianej wizytacji dekanalnej 
zapisano w protokole, że budynek znajduję się w dobrym stanie 
i nie wymaga naprawy. 

Medalion, kamienna misa
Kolejnym, bardzo ciekawym elementem tego kościoła, jest 

medalion odpustowy, wiszący w bocznej kruchcie. Możemy na 
nim przeczytać, następujące słowa ,,Za ucałowanie tego krzyża 
umieszczonego w kościele i odmówienie Ojcze nasz, 200 dni 
odpustu raz na dzień”. Oznaczało to, że grzesznik może uzyskać 
200 dni odpustu za swoje grzechy, zaraz po mszy świętej całując 
medalion. 

Natomiast obok, w rogu, stoi kamienna misa, w której 
znajduje się woda święcona. Sposób wykonania oraz materiał, 
jaki został użyty, może świadczyć o jej wielowiekowej historii. 

Tama w parowie
W opisie z wizyty z początku XIX wieku, ks. Chudzyńskiego, 

kanonika płockiego, znalazłem bardzo lakoniczną, aczkolwiek 
ciekawą informację. Ksiądz kanonik wspomina, że przez 
budowę rządowej tamy w parowie, część parkanu jest nie 
ukończona. Być może, miała ona posłużyć spiętrzeniu wody 
w celu zasilenia młyna lub innej małej fabryczki. 

Jak wiadomo dzisiejszy jar, znajdujący się za kościołem, 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyglądał zupełnie inaczej. Dziś 
zaraz za kościołem, zaczyna się stroma skarpa, a jeszcze 
kilkadziesiąt lat temu w tym miejscu było pole, na którym stały 
stogi siana. Obsuwająca się skarpa, zabrała zapewne ze sobą 
tajemnicę związaną z tamą. 

Spacerując po kościele w Brwilnie, można natknąć się na 
wiele innych, ciekawych detali. Mój wzrok, przykuł zamek 
w  drzwiach bocznych oraz skarbonka sygnowana datą 1892. 
Ciekawe są również zdobiące ściany polichromie. Będąc w tym 
przepięknym kościółku, za każdym razem, odkrywam kolejną, 
nieznaną mi perełkę tego miejsca. Pisząc ten artykuł skupiłem się 
na detalach i bliżej nieznanych historiach, których w powyższej 
publikacji, przytoczyłem zaledwie kilka. Natomiast celowo nie 
opisywałem całego kościoła pod kątem architektury i sztuki, bo 
to temat na oddzielny artykuł. 

Szanowni Państwo, jeśli posiadacie informacje, zdjęcia, na 
temat fortyfikacji lub innych historii związanych z naszą gminą, 
bardzo prosimy o kontakt z naszą redakcją lub przesłanie 
mailowo ich na adres m.uminski@interia.eu Razem ratujmy od 
zapomnienia naszą wspólną historię.

Michał Umiński
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Gminni Stypendyści
Przed uczniami i przedszkolakami z naszej gminy dwa 

miesiące wakacji. W sumie rozpoczęło je 1153 uczniów 
i przedszkolaków. Koniec roku szkolnego był okazją do 
wręczenia gminnych stypendiów.

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

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 
stypendia otrzymali: Agnieszka Jarzyńska (IVa), Natalia 
Markowska (IVa), Zuzanna Gołębiewska (IVb), Patrycja 
Trębińska (IVb), Jędrzej Jankowski (IVb), Natalia Lisowska 
(IVb), Piotr Skrzypek (IVb), Aleksandra Betkowska (IVb), 
Agata Goc (IVb), Dominika Kikolska (Va), Julia Mioduszewska 
(Va), Aleksandra Włudarska (Va), Oliwia Turowska (Va), 
Miłosz Bukowski (Vb), Natan Różycki (Vb), Marcin Kralski 
(Vb), Lidia Szmytkowska (Vb), Sebastian Trębiński (Vb), 
Filip Staniszewski (Vb), Zuzanna Zelmańska (Vb), Klaudia 
Wójcik (VIa), Magdalena Chęcińska (VIa), Roksana Roczniak 
(VIa), Agata Kaczorowska (VIb), Aleksandra Rzepecka (VIb), 
Emilia Tomaszewska (VIb), Patrycja Jabłońska (VIb), Kacper 
Wierciński (VIb), Weronika Bulas (VIb), Julia Piotrowska 
(VIb).

Natomiast w Gimnazjum w Starych Proboszczewicach, 
ze stypendiów cieszyli się: Karolina Goćkowska (kl. Ia), 
Natalia Kopczyńska (Ia), Paulina Kowalska (Ia), Klaudia 
Jarzyńska (Ia), Klaudia Sadowska (Ib), Patrycja Kopczyńska 
(IIa), Aleksandra Przybysz (IIa), Magdalena Adamczyk 
(IIb), Marlena Broniszewska (IIb), Justyna Brudzyńska 
(IIc), Kamil Wójcik (IIc), Martyna Sztupecka (IIc), Ewelina 
Rutkowska (IIc), Daria Nowak (IIc), Martyna Broniszewska 
(IIIa), Anna Kajkowska (IIIa), Karolina Brudzyńska (IIIb), 
Maria Cichaczewska (IIIb), Agata Kowalewska (IIIb), Joanna 
Kralska (IIIb), Aleksandra Madejczyk (IIIb), Emilia Siurnicka 
(IIIb), Patrycja Walenciej (IIIb), Anita Zdanowicz (IIIb), 
Dorota Kajkowska (IIId), Magdalena Portalska (IIId), Paulina 
Michałek (IIId).

W Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym stypendystami 
zostali: kl. IV - Bartłomiej Bodal, Wiktor Dudkiewicz, Marta 
Krzesicka, Kamil Malinowski; kl. V a  - Kamila Bąk, Julia 
Maciakiewicz, Aleksandra Różycka, Agata Wojtycka, Alicja 
Zalewska; kl. V b - Michał Dutkiewicz, Kamila Kalinowska, 
Julia Kożuszek, Jakub Rutkowski; kl. VI a - Piotr Bonkowski, 
Michał Dołębski, Sylwia Kopaczewska, Aneta Lisicka, Julia 
Mikołajewska, Grzegorz Nowak, Martyna Sobczak, Patrycja 
Więckowska; kl. VI b - Wojciech Bodal, Sara Ostrzycka, 
Wiktor Wysiński, Karolina Żółtowska.

Natomiast spośród uczniów Gimnazjum w Maszewie 
Dużym stypendia otrzymali: kl. I a – Klaudia Chrapkowska, 
Agata Kowalska, Karolina Załęgowska, Weronika Załęgowska; 
kl. I c - Łukasz Hoppe, Miłosz Jarzyński, Klaudia Salamon, 
Dominika Stegent; kl. II b - Klaudia Łyzińska; kl. II c - Patrycja 
Kowalska; kl. III a – Karolina Brzezińska, Paweł Dziedzic, Marta 
Jarzyńska, Dawid Mikołajewski, Adam Różycki, Weronika 
Szulborska, Karolina Walczewska, Bartłomiej Wrutniak; 
kl. III b - Aneta Bugaj, Monika Lisicka, Dominika Matlęga, 
Karolina Matląga, Klaudia Michalak, Anita Przybylska, 
Marta Więckowska; kl. III c - Patrycja Bąk, Klaudia Bielińska, 
Bartłomiej Budzyński, Michał Filarski, Marlena Królikowska, 
Dariusz Mordzak, Paulina Żochowska. 

W Szkole Podstawowej w Starej Białej stypendia za wyniki 
w nauce otrzymali – klasa IV: Kamil Lisowski, Aleksandra 
Kalata, Jakub Ogieniewski, Maria Lisicka, Dominik Bielski; 
kl. V: Aneta Nowakowska, Agata Wójcik, Paweł Paluszewski, 
Michał Drzewicz, Gabriela Budnicka; kl. VI: Anna Abramczyk, 
Dorota Dzwolak, Weronika Wawrzyńska, Katarzyna 
Gorczyca, Natalia Kobuszewska, Maria Janiszewska, Michał 
Ogieniewski, Edyta Gadomska. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie ze 
stypendiów za wyniki w nauce cieszyli się Mateusz Bodal  
(kl. IV), Laura Przybylska (kl. IV), Maja Malanowska (kl. V), 
Natalia Kaczyńska (kl. VI).
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Dzień strażaka

Najmłodsi olimpijczycy

Czytają przedszkolakom

Tradycyjnie w dzień Św. Floriana, w Nowych 
Proboszczewicach odbyły się uroczystości związane z Gminnym 
Dniem Strażaka. Było to też święto parafii św. Floriana.

Strażackie święto rozpoczęło się od przemarszu pocztów 
sztandarowych, strażackich pododdziałów i gości spod domu 
strażaka do kościoła. Na czele kolumny maszerowała gminna 
orkiestra dęta, która zaprezentowała się w nowych strojach. 
W homilii była mowa m.in. o św. Florianie, patronie parafii 
i strażaków, który żył na przełomie III i IV wieku. Po mszy 
odbyła się odpustowa procesja wokół kościoła.

Potem uroczystości przeniosły się na plac przy domu 
strażaka. Rozpoczął je hymn „Rycerze św. Floriana.” – 
Jesteśmy w historycznym miejscu i mam nadzieję, że przez 
wiele lat będziemy obchodzić dzień patrona strażaków 
w Nowych Proboszczewicach. Druhnom i druhom życzę wiele 
odwagi, męstwa, poświęcenia i szczęścia. Życzę, żebyście jak 
najrzadziej wyjeżdżali na akcje, a jeśli już to żebyście wszyscy 
z nich wracali w zdrowiu – mówił wójt Sławomir Wawrzyński. 
Wspomniał też o Michale Żółtowskim, mieszkańcu gminy, 
który po ukończeniu szkoły pożarniczej, właśnie w dniu 
św. Floriana został pasowany na pierwszy stopień oficerski.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski życzył 

strażakom, żeby nie musieli wyjeżdżać do akcji, żeby brali tylko 
udział w uroczystościach, a sprzęt przygotowywali na zawody. 
Życzenia złożył również Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP Stanisław Wisnieski. Swoje życzenia strażakom przesłali 
także poseł Piotr Zgorzelski i starosta płocki Michał Boszko. 
Wśród gości w Proboszczewicach byli m.in. powiatowi radni 
Lech Dąbrowski i Marek Moderacki. 

Dzień patrona strażaków to okazja do uhonorowania 
strażaków-ochotników. W Nowych Proboszczewicach 
odznakę „Strażak wzorowy” odebrali Dariusz Mazur, Andrzej 
Chrobociński, Paweł Rugiel (wszyscy OSP Bronowo Zalesie), 
Jarosław Gozdanek i Mirosław Bogucki (obaj OSP Wyszyna).

Po oficjalnej części przyszła kolej na koncert gminnej 
orkiestry dętej. Zagrała m.in. wiązankę melodii z polskich 
seriali. Były motywy ze „Stawki większej niż życie”, „Czarne 
chmury” czy „Polskie drogi”. Orkiestra po raz pierwszy zagrała 
taką wiązankę.

Po orkiestrze publiczność mogła się bawić przy muzyce 
prezentowanej przez DJ-a. A potem strażacy i nie tylko mogli 
się pośmiać z samych siebie podczas „Biesiady strażackiej” 
w wykonaniu artystów z Wielkopolski. Końcowym akcentem 
Dnia Strażaka była zabawa przy muzyce zespołu Ymax.

23 kwietnia na stadionie w Starych Proboszczewicach 
odbyła się III gminna olimpiada sportowa dla uczniów 
z klas I – III.

W konkurencjach indywidualnych i drużynowych dzielnie 
walczyli uczniowie z podstawówek w Maszewie Dużym, Starej 
Białej, Wyszynie oraz Starych Proboszczewic.

Zanim rozpoczęły się sportowe zmagania uczestnicy 
olimpiady wysłuchali olimpijskiej piosenki, w wykonaniu 
uczniów z klasy IIa i IIb SP w Starych Proboszczewicach 
i jak przystało na prawdziwych sportowców złożyli przysięgę 
olimpijską. Drużyny rywalizowały m. in. w skoku w dal, 

sztafecie, skokach w workach, zbijaniu kręgli i na torze 
przeszkód. Najwięcej entuzjazmu wśród zawodników, ale 
również zgromadzonej na stadionie publiczności, wzbudziło 
przeciąganie liny, zbieranie korków na czas i napełnianie 
butelek wodą.

Organizatorzy przewidzieli także niespodziankę dla 
nauczycieli, z którymi przyjechali zawodnicy. Zadaniem pań 
było skakanie na skakance. Tę konkurencję wygrała Ewa 
Kosińska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła w Starej Białej.

W tym roku olimpiadę udało się wygrać drużynie z SP 
w  Starych Proboszczewicach. Drugie miejsce SP w Starej 
Białej, a trzecie SP w Maszewie Dużym. Organizatorami 
olimpiady były Anna Gawlińska, Monika Pruszkowska, 
Joanna Remplewicz i Agnieszka Rybka.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach trwa 
akcja „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”.

Do czterech grup maluchów raz w tygodniu 
docierają wolontariuszki – członkowie Szkolnego Klubu  
Wolontariusza. Przybliżają one najmłodszym poezję dziecięcą  

i bajki znanych oraz mniej znanych twórców. Każde  
zajęcia połączone są z  zabawami ruchowymi bądź 
plastycznymi. Akcja cieszy się dużą popularnością wśród 
najmłodszych, którzy nie mogą doczekać się kolejnych wizyt 
starszych koleżanek.
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Sukcesy futbolistów

O puchar prezesa

Ten sezon był bardzo udany dla futbolistów z naszej 
gminy. Amator Maszewo w imponującym stylu powrócił 
do IV ligi, a nie mniej spektakularnie awans do płockiej ligi 
okręgowej wywalczył Start Proboszczewice.

Amator Maszewo sezon 2012/13 spędził w lidze okręgowej. 
Ale nie zamierzał w niej długo zostać. Zespół Amatora 
w  doskonałym stylu wygrał ligowe rozgrywki i powrócił do 
IV ligi. Maszewiacy w 30 meczach zgromadzili 76 punktów. 
Odnieśli 24 zwycięstwa, cztery razy remisowali i dwa razy 
schodzili z murawy pokonani. Imponujący jest dorobek 
bramkowy Amatora. Maszewska ekipa strzeliła rywalom 137 
bramek, co daje średnią na mecz 4,56 bramki. Nierzadko 
Amator kończył swoje mecze wynikami 6:0, 7:0 albo i 9:0. 
Maszewianie stracili natomiast tylko 32 gole. Ich bilans to 105 
bramek na plusie. 

Najlepszym strzelcem drużyny był Marcin Białek, który 
zdobył 21 bramek. Najwięcej meczów rozegrał Jakub Woliński 
– 29 na 30, a najdłużej na boisku przebywał Piotr Mysior - 
2520 minut.

Oprócz drużyny seniorów sukces odnieśli również juniorzy 
Amatora. Wygrali oni płocką ligę okręgową w tej kategorii 
wiekowej. 

Powody do świętowania mają też gracze Startu 
Proboszczewice. Już na dwie kolejki przed zakończeniem 
rozgrywek w klasie A, mieli w kieszeni awans do ligi okręgowej. 
Mimo to Start nie zamierzał odpuszczać. W ostatnim meczy 
wygrał 8:4 ze Stegnami Wyszogród. 

Awans do ligi okręgowej to powrót Startu do tej klasy 
rozgrywkowej po czterech sezonach gry w klasie A. Start 
w drodze po awans w 22 spotkaniach zdobył 55 punktów. 
Piłkarze z Proboszczewic schodzili z boiska 18 razy w glorii 
zwycięzców. Raz zremisowali i trzy razy przegrali. 

Bramkowe dokonania Startu też są imponujące. Start 
strzelił 123 bramki, co daje średnią 5,59 gola na mecz. 
Stracił natomiast 38 goli.  Piłkarz z Proboszczewic Arkadiusz 
Majchrzak zdobył koronę króla strzelców klasy A w sezonie 
2012/2013. Zdobył 41 bramek w 22 meczach. Prawdziwy 
strzelecki festiwal piłkarze Startu urządzili sobie w jednym 
z meczów z Orkanem Lelice. Wygrali to spotkanie 19:2.

Awans do ligi okręgowej to świetny prezent dla klubu, 
który w tym roku obchodzi swoje 10-lecie.

Równolegle z III gminną olimpiadą sportową na 
stadionie w Nowych Proboszczewicach rozegrano turniej 
o puchar prezesa Banku Spółdzielczego w Starej Białej. 
Puchary zdobyły drużyny z SP w Starych Proboszczewicach.

W turnieju wystartowały zespoły złożone z uczniów klas 
IV-VI podstawówek. Wśród chłopców zagrało pięć ekip, 
a wśród dziewcząt trzy.

W rywalizacji wystartowały drużyny ze Starych 
Proboszczewic, Wyszyny, Starej Białej, Mochowa i Łącka. 
Bezkonkurencyjni okazali się młodzi futboliści ze Starych 

Proboszczewic. Wygrali wszystkie mecze i nie stracili bramki. 
Pokonali 1:0 Mochowo, 2:0 Starą Białą, 4:0 Wyszynę i 2:0 
Łąck. Za najlepszego zawodnika uznano Damiana Ciećwierza 
z Mochowa.

Wśród dziewcząt zagrały ekipy Starej Białej, Starych 
Proboszczewic i Mochowa. Wygrała drużyna ze Starych 
Proboszczewic, ale dziewczyny musiały się bardziej 
napracować niż ich koledzy. Pokonały Starą Białą 3:1, 
a Mochowo 3:2. Najlepsza zawodniczką została Agata Goc ze 
Starych Proboszczewic.
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Wszystkie jednostki

Mazovia Cup

Meldunkowe zmiany

Radosny dzień

W II Diecezjalnej Pielgrzymce Strażaków do Sanktuarium 
Matki Bożej Skępskiej (18 maja) uczestniczyły delegacje 
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Stara Biała wraz ze 
swoimi sztandarami.

Uroczystej mszy św. przewodniczył ordynariusz Diecezji 
Płockiej biskup Piotr Libera. W homilii biskup podziękował 
druhom za ich bezinteresowną służbę i zwrócił uwagę na ważną 
rolę jaką pełnią w swoich lokalnych społecznościach. W czasie 
mszy został odsłonięty i poświęcony pomnik błogosławionego 
Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na zakończenie uroczystości relikwie błogosławionego Jana 
Pawła II zostały przeniesione do kościoła OO. Bernardynów.

Tradycyjnie na początku czerwca  odbywają się 
Otwarte Mistrzostwa Samorządów w piłce nożnej 
Mazovia Cup. 

Tegoroczna, 6-ta z kolei, impreza odbyła się 6 i 7 czerwca 
na boiskach Legionowa, Nieporętu, Jabłonnej i Wieliszewa. Do 
sportowej rywalizacji zgłosiło się 23 zespoły z całego Mazowsza. 
W tej doborowej stawce nie zabrakło reprezentacji gminy Stara 
Biała w składzie: Daniel Bielicki, Robert Garbaszewski, Piotr 
Gołębiewski, Rajmund Koperek, Arkadiusz Majchrzak, Łukasz 
Matlęga, Marek Portalski, Marek Turowski, Sławomir Wawrzyński, 
Jakub Woliński, Marek Żakowski i Wojciech Żółtowski.

Pierwszego dnia rywalizowaliśmy na boisku w Jabłonnej 
z Gospodarzami, Powiatem Płońskim, Grabowem n/Pilicą, 
Załuskami i Serockiem. Przegraliśmy tylko z drużyną z Serocka 
i zajęliśmy drugie miejsce w grupie dające prawo do gry 
o zwycięstwo w całym turnieju.

Niestety drugiego dnia w Legionowie  przegraliśmy pechowo 
3:2 z drużyną z Wieliszewa a następnie ulegliśmy drużynie  
z  Płocka. Zwycięstwo z gminą Karczew dało nam prawo gry 
o  5  miejsce, gdzie znowu trafiliśmy na dobrze dysponowaną 

drużynę Serocka, z którą przegraliśmy drugi raz zajmując 
ostatecznie 6 miejsce w całym turnieju.

Mimo pewnego niedosytu należy złożyć całej naszej 
reprezentacji podziękowania i gratulacje za godne promowanie 
naszej gminy. Mamy nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej.

Zmiany przepisów sprawiły, że teraz wypełniając obowiązek 
meldunkowy stosuje się uproszczone formalności w urzędzie gminy.

Wprowadzone zmiany mają na celu wdrożenie niektórych 
nowych rozwiązań związanych z ewidencją ludności, 
a  w  szczególności: możliwość automatycznego wymeldowania 
z poprzedniego miejsca pobytu stałego przy zameldowaniu się 
w nowym miejscu; odstąpiono od konieczności zgłaszania przy 
meldunku informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym 
oraz przedkładania książeczki wojskowej; zlikwidowano 
obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów; zlikwidowano 
obowiązek właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości 
oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania wymogu 
meldunkowego przez mieszkańców i pracowników; wprowadzono 
możliwość wypełnienia obowiązku meldunkowego przez 
ustanowionego pełnomocnika; obowiązek zgłoszenia wyjazdu za 

granicę i powrotu będzie dotyczył tylko osób, które wyjeżdżają 
na okres powyżej 6 miesięcy; zniesiono obowiązek meldunkowy 
na pobyt czasowy do 3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii 
Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Teraz na realizację zameldowania w nowym miejscu pobytu 
przeznaczono 30 dni, a nie jak było do tej pory 4 dni. Zniesione 
zostały sankcje karne za niedopełnienie zameldowania przez 
obywateli polskich, obywateli państw Unii Europejskiej i państw 
EFTA - stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Konfederacji Szwajcarskiej.

Procedury i obowiązujące nowe druki meldunkowe są 
dostępne na stronie urzędu gminy www.starabiala.pl - BIP, 
w  zakładce „Wykaz i sposób załatwiania spraw –Referat Spraw 
Obywatelskich i USC”.

Podczas Dnia Dziecka w Zespole Szkół w Starych 
Proboszczewicach od wczesnych godzin rannych na terenie 
szkoły zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu pompowane zamki 

i zjeżdżalnie, na których z okazji swojego święta dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klas I – VI miały okazję świetnie się bawić. Radosny 
śmiech był wyrazem zadowolenia z mile spędzonego dnia.
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Jest nas już 11 tysięcy
1 lipca 2013 roku liczba mieszkańców naszej gminy 

przekroczyła 11 tysięcy. Tyle osób jest u nas zameldowa-
nych. Faktyczna liczba osób mieszkających na naszym 
terenie jest o około 250 osób wyższa.

Dzięki dobremu położeniu, dobrej infrastrukturze i sku-
tecznej pracy samorządu gminnego liczba naszych miesz-
kańców ustawicznie wzrasta.

Przypomnijmy, że na początku 1990 roku na terenie 
gminy zameldowanych było 8859 osób, z kolei w 2000 roku 
gmina liczyła 9064 osoby. A już na koniec roku 2012 r. było 
nas aż 10934. W  pierwszej połowie 2013 tego roku liczba 
mieszkańców wzrosła jeszcze o 67 osób i wynosi obecnie 
11001. Oczywiście liczba ta, z racji migracji osób stale ulega 
zmianie. Wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych latach 
przedstawia poniższy wykres:

W roku 2013 zmarło 41 mieszkańców i zanotowano 
48  urodzin! Dla porównania w całym roku 2012 zmarły 93 
osoby a urodziło się 121 osób.

Statystyka mieszkańców według wieku i płci w naszej 
gminie na dzień 01.07.2013r. wygląda następująco:

Gmina Stara Biała zajmuje obszar 111,12 km2, stanowi to 
0,31% powierzchni województwa mazowieckiego i 6,18% po-
wierzchni powiatu płockiego, dzieli się na 24 sołectwa, w skład 
których wchodzi 28 miejscowości. Liczą one odpowiednio:

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem

0-6 435 401 836

7-12 380 376 756

13-18 499 453 952

19-30 1064 959 2023

31-65 2683 2651 5334

>65 433 667 1100

Ogółem 5494 5507 11001

Nazwa 
miejscowości

Liczba 
mieszkań-
ców- stan 
na dzień 

01.07.2013r.

Udział liczby mieszkań-
ców danej miejscowo-
ści w całkowitej liczbie 
ludności gminy (stan na 

dzień 01.07.2013r.)

Maszewo Duże 1808 16,44%

Nowe Proboszczewice 1521 13,83%

Biała 776 7,05 %

Brwilno 743 6,75%

Maszewo 525 4,77%

Mańkowo 496 4,51%

Stara Biała 428 3,89%

Stare Proboszczewice 404 3,67%

Bronowo-Zalesie 399 3,63%

Srebrna 384 3,49%

Nowe Trzepowo 378 3,44%

Ogorzelice 375 3,41%

Ludwikowo 313 2,85%

Dziarnowo 284 2,58%

Wyszyna 264 2,40%

Kobierniki 252 2,29%

Nowa Biała 244 2,22%

Kamionki 236 2,15%

Kowalewko 189 1,72%

Włoczewo 142 1,29%

Bronowo Kmiece 126 1,15%

Nowe Bronowo 114 1,04%

Trzebuń 110 0,99%

Kruszczewo 108 0,98%

Stare Draganie 108 0,98%

Miłodróż 103 0,94%

Ulaszewo 88 0,79%

Nowe Draganie 83 0,75%

Ogółem 11001 100%
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Poręczenia dla przedsiębiorców Sprawdź dowód

Krzyżówka

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego 
Rolnictwa podpisała 25 czerwca br. 
umowę z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego, na udzielanie poręczeń na 
spłatę udzielanych przez siebie pożyczek.

Ofertą tą będą objęte zobowiązania zaciągnięte przez 
mikro-, małe i średnie  przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność na terenie województwa mazowieckiego. 
Fundacja nie pobiera żadnych opłat ani prowizji z tytułu 
udzielenia poręczenia. 

Maksymalna wysokość poręczenia dla podmiotów 
prowadzących działalność poniżej 24 miesięcy nie może 
przekraczać 80% wartości zobowiązania przy kwocie 
pożyczki do 250.000,00 zł włącznie. W przypadku podmiotów 
funkcjonujących dłużej wartości te wynoszą 70%. 

Pożyczki objęte omawianym, darmowym, poręczeniem 
muszą być przeznaczone na fi nansowanie działalności 
gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. 
W  szczególności chodzi tu o fi nansowanie inwestycji, 
tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowych 
rozwiązań technologicznych i technicznych. Pożyczka może 
być również przeznaczona na cele obrotowe. 

Szczegółowe informacje: Terenowe Biuro Fundacji 
w  Płocku ul. Królewieckiej 22 (od 01.08.2013 ul. Nowy 
Rynek 8 lok. 24); tel./fax (24) 2689060; kom.: 694 407 394 
lub 531 886 658

Nasze nowe, plastikowe dowody osobiste zaczynają 
tracić ważność. Warto więc sprawdzić czy nie musimy ich 
wymienić.

Z końcem ubiegłego roku straciły ważność wszystkie 
dowody osobiste wydane w 2002 r. Do końca 2013 roku stracą 
ważność dowody wydane mieszkańcom gminy Stara Biała 
w 2003 roku. To wynik upływ 10-letniego terminu ważności 
dokumentu tożsamości. 

Mamy obowiązek wymiany dowodu osobistego. Data 
jego ważności podana jest na dowodzie. Za posługiwanie się 
nieważnym dowodem można zostać ukaranym grzywną do 
5 tys. zł, a nawet karą ograniczenia wolności.

Wniosek o wymianę 
oraz dwie fotografi e należy 
złożyć osobiście najpóźniej 
na 30 dni przed datą 
upływu terminu ważności 
dokumentu. Wnioski składa 
się w Urzędzie Gminy, 
pokój nr 20 (Urząd Stanu 

Cywilnego) w godzinach od 7:00 do 15:00 (w środy od godz. 
8:00 do 16:00). Można skorzystać z edytowalnego druku 
wniosku o wydanie dowodu osobistego, zamieszczonego 
na stronie BIP Urzędu Gminy, w zakładce „Wykaz i sposób 
załatwiania spraw/Obsługa Dowodów Osobistych”. Wymiana 
dowodu osobistego jest bezpłatna.

POZIOMO
7. Wyrób cholewek obuwia; 8. Tkanka otaczająca korzeń zęba; 

9. Osoba rozporządzająca wielkimi środkami materialnymi; 10. 
Jednostka energii używana w fi zyce atomowej; 12. Folwarczny 
pracownik najemny; 14. Dawna miara długości; 15. Niedojrzała 
komórka jajowa zwierzęcia; 16. Statua, obelisk; 17. Masa plastyczna 
stosowana do wyrobu szkieł okularowych; 19. Kamień szlachetny; 
22. Typ kwiatostanu groniastego

PIONOWO
1. Chirurg zajmujący się plastycznym odtwarzaniem uszkodzonej 

ręki; 2. Dawniej – długi, obszerny płaszcz męski; 3. Kierownik działu 
księgowego; 4. Główny składnik marchwi; 5. Państwo podległe 
władzy księcia; 6. Ogół doktryn religijnych chrześcijaństwa; 11. Sfora 
ośmiowierszowa; 12. Odpowiedź na zarzuty; 13. Rytmiczny, niezbyt 
szybki bieg w terenie; 17. Mieszkaniec płw. Arabskiego; 18. Klub 
piłkarski z Madrytu; 20. Płacone przez kupców na granicy miasta; 
21. Rzeka we Włoszech przepływa przez Florencję i Pizę

Opracował: Andrzej Jakubowski Klub Relaks – Płock

Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane od 1 do 24 
z prawego dolnego rogu utworzą hasło) należy  przesłać  pocztą na 
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej 
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: nasza.
gmina@starabiala.pl w terminie do 16.08.2013 r. Na zwycięzców 
czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej jolki z NG 4(5)/2012: „Wiosna 
cudowna pora roku” Nagrody wylosowali Agnieszka Kalinowska ze 
Srebrnej oraz Alicja Amroziak z Białej. Zwycięzców (z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość)  proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu.
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Strażackie Święto w Nowych Proboszczewicach






