Gmina Staroźreby
nasza gmina

wydanie 1

BEZPŁATNY KWARTALNIK SAMORZĄDOWY

w numerze
• Narodowy Spis Powszechny
• Gmina Staroźreby w projekcie „Pod Biało-Czerwoną”
• Rozmowa z Radną Rady Gminy Panią Agnieszką Domańską
• Rozmowa z Radnym Rady Gminy Panem Danielem Siedlichem
• Aktualna sytuacja finansowa Gminy Staroźreby
• Budżet 2021 roku

• Najbliższe inwestycje i przedsięwzięcia planowane w Gminie
• Działalność Spółki Gminnej
• Funkcjonowanie szkół w dobie pandemii
• Informacje kulturalne, stowarzyszenia i kluby sportowe
• Informacje z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
• Komunikaty organizacyjne

2 Gmina Staroźreby

kwiecień 2021

RUSZA NARODOWY
SPIS POWSZECHNY 2021
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku (z możliwością przedłużenia po wejściu nowelizacji ustawy
do 30 września 2021) Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021.
Drogi Mieszkańcu, pamiętaj,
że udział w spisie jest obowiązkowy- tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą
grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Na terenie Gminy Staroźreby
spisu dokonywać będzie trzech
rachmistrzy terenowych, którzy
wyposażeni zostaną w urządzenia mobilne z aplikacją spisową
oraz identyfikatory. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących
mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające
miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne

zamieszkane pomieszczenia nie
będące mieszkaniami.

Jakie dane będziemy
zbierać w Narodowym
Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021?

Zakres informacyjny spisów
określają wymagania międzynarodowe (Rozporządzenie UE
nr 763/2008 w sprawie przeprowadzenia spisów ludności
i mieszkań) oraz krajowe akty
prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników
danych zostały również zbadane
przez Główny Urząd Statystyczny
podczas konsultacji społecznych
spisu.W ramach narodowego
spisu powszechnego ludności
i mieszkań zostaną zebrane następujące dane:Charakterystyka
demograficzna osób:płeć; wiek,
adres zamieszkania, stan cywilny,

kraj urodzenia, kraj posiadanego obywatelstwa, aktywność
ekonomiczna osób: bieżący
status aktywności zawodowej
– pracujący, bezrobotni, bierni
zawodowo, lokalizacja miejsca
pracy, rodzaj działalności zakładu
pracy, zawód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu
pracy, rodzaj źródła utrzymania
osób, odzaje pobieranych świadczeń, poziom wykształcenia,
niepełnosprawność, migracje
wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa,
gospodarstwa domowe i rodziny,
stan i charakterystyka zasobów
mieszkaniowych (mieszkania
i budynki).

Mieszkańcu,
gdzie możesz się spisać?

Spisu na terenie Naszej Gminy
można dokonać bezpośrednio

u rachmistrza podczas zorganizowanych spotkań Wójta Gminy
z mieszkańcami na przełomie
kwietnia / maja bądź w Urzędzie Gminy w Staroźrebach,
lub tez internetowo na stronach
GUS. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą numerów PESEL.
Nie obawiaj się o swoje dane.
Dane jednostkowe zbierane
i gromadzone w badaniach
przeprowadzanych w ramach
statystyki publicznej są poufne
i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy
statystycznej. W przypadku niespisania się w sposób wskazany
powyżej planowana jest wizyta
rachmistrza i przeprowadzeniu
wywiadu bezpośredniego z zachowaniem reżimu sanitarnego
bądź przeprowadzenie wywiadu telefonicznego.

POZYSKANY NOWY MASZT
I BIAŁO-CZERWONA FLAGA
„Pod biało-czerwoną” Drodzy
Mieszkańcy, na łamach naszej
samorządowej gazety pragniemy poinformować, iż udział
w akcji „Pod biało-czerwoną”
przyniósł zamierzony skutek.
Uczestniczyliśmy w projekcie
Kancelarii Premiera, którego
celem jest integracja społeczności lokalnych wokół wzmacniania idei nowoczesnego pa-

triotyzmu. Lokalnym liderem
inicjatywy w naszej gminie jest
Wójt Kamil Groszewski. Maszt
i flaga symbolizujące Cud nad
Wisłą 1920 r. Gmina Staroźreby wzięła bowiem udział w projekcie upamiętniającym 100.
rocznicę Bitwy Warszawskiej,
w ramach, którego otrzymamy środki finansowe na zakup
masztu i biało-czerwonej flagi.

Pozyskany maszt i flaga znajdą
godne miejsce na terenie naszej małej Ojczyzny, w którym
będziemy celebrować ważne
wydarzenia z dziejów Polski
i wspominać bohaterstwo naszych przodków. Mieszkańcom,
którzy oddali głos na naszą gminę składa wyrazy wdzięczności
i podziękowania Wójt Gminy
Kamil Groszewski.

ŚLUBOWANIE NOWEJ RADNEJ
RADY GMINY STAROŹREBY
PANI AGNIESZKI DOMAŃSKIEJ
Dnia 25 stycznia 2021 roku
podczas XXXIX Sesji Rady Gminy
Staroźreby zaprzysiężona została
Radna Okręgu Nr 2. Miejscowości wchodzące w skład Okręgu
wyborczego nr 2 to :Przedpełce,
Opatówiec, Słomkowo, Staroźreby Hektary, Zdziar Mały, Zdziar

Las. Pani Agnieszka Domańska
została wybrana w wyborach
uzupełniających do Rady Gminy
Staroźreby w dniu 20.12.2020 r
w okręgu wyborczym nr. 2. Nowa
Radna objęła mandat po złożonej
rezygnacji Radnego, postanowienia nr 322/2020 Komisarza Wy-

borczego w Płocku w sprawie
wygaśnięcia mandatu Radnego
Pana Artura Wiśniewskiego oraz
Zarządzenia 365 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby.

29 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze w tym roku po raz
dwudziesty ósmy wzięła udział
w zbiórce pieniędzy w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Od 2005 do 2020
roku przy naszej Szkole działał
Sztab nr 246, którego szefem
przez wiele lat była p. Maria
Bożykowska. Od tego roku nastąpiła zmiana Sztabu na 6082.
Każdego roku głównym celem
działań w ramach WOŚP-u jest
każdego roku zbiórka pieniędzy.
W latach 2005-2020 dzięki naszym wspólnym działaniom udało się zebrać łącznie 118812,45
zł. Podczas ostatniego finału
pozyskaliśmy sumę 8953,83 zł.
Kwota ta przeznaczona będzie
na pomoc oddziałom dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Hasło
finału 2021 to „Finał z głową”.
Niestety, w styczniu 2021 roku
impreza była znacznie uboższa ze względu na pandemię.
Mamy jednak nadzieję, że to
był wyjątkowy czas i nigdy się
już nie powtórzy. Mimo ograniczeń dzięki staraniom wielu
ludzi zebraliśmy znaczną sumę

pieniędzy, która przyczyni się
w pewnym stopniu do poprawy
funkcjonowania oddziałów dziecięcych. Finał Orkiestry każdego

roku jest wspaniałą uroczystością nie tylko dla mieszkańców
naszej Gminy, ale też dla gości,
którzy tradycyjnie pojawiają się
w Szkole i wspierają nasze działania. Grupa wolontariuszy ze
wszystkich szkół z terenu Naszej
Gminy każdego roku angażuje
się w zbiórkę pieniędzy do puszek. Miło nam, że w tym roku
po raz kolejny jednym ze zbierających był Wójt Gminy – p. Kamil
Groszewski. To piękny przykład
dla młodego pokolenia, jak również dla nas wszystkich. Naszą
tradycją stała się współpraca
z miejscową Ochotniczą Strażą
Pożarną. To dzięki strażakom
czujemy się bezpieczni i mamy
poczucie, że zawsze możemy na
nich liczyć. Współpracujemy też
z Posterunkiem Policji w Staroźrebach. To dzięki niej, zebrane
przez nas pieniądze, są bezpieczne. Każdego roku imprezy na
taką skalę odbywają się dzięki
zaangażowaniu i życzliwości
wielu osób i instytucji. Wszystkim serdecznie dziękujemy za
ich trud i poświęcenie. Corocznie okazuje się, że mieszkańcy
naszej Gminy potrafią i chcą się
bawić razem WOŚP-em.

Gmina Staroźreby 3

kwiecień 2021

ROZMOWA Z RADNYMI
RADY GMINY STAROŹREBY

Pan Daniel Siedlich
Radny Rady Gminy
Jest Pan Radnym pierwszą kadencję, a zarazem
wiceprzewodniczącym Rady
Gminy... Co Pana zaskoczyło
najbardziej, gdy objął Pan
funkcję Radnego?

Tak naprawdę, to wszystko, co
jest związane z pracą radnego
gminy było dla mnie nowością. Dlatego każde działanie,
związane było z jakimiś emocjami. Muszę jednak przyznać,
że na początku to same sesje
rady gminy powodowały ten
największy stres. Chciałbym tu
złożyć wielkie podziękowanie
Panu Łukaszowi Kinalskiemu,
który mając już to doświadczenie, wprowadził mnie, ale też
innych nowych radnych w te
procedury przebiegu sesji oraz

zapoznał z wieloma zagadnieniami, które były bardzo
przydatne na początku tej nowej przygody. Jakie były Pana
wyobrażenie pełnionej funkcji
Radnego ?. Działalność społeczne nie jest mi obce, choćby
z racji mojej wcześniejszej pracy
zawodowej, ale też w związku
z tym, że jestem strażakiem
ochotnikiem w OSP Nowa
Góra. Muszę jednak przyznać,
że charakter działalności jako
radnego gminy jest specyficzna
i nie zawsze wiąże się ze zrozumieniem i akceptacją mieszkańców. Tym bardziej jeżeli trzeba
się zmierzyć z wymaganiami
i oczekiwaniami mieszkańców
a możliwościami jakie daje zasobność gminnego budżetu.
Nie ukrywam, że wyobrażałem
sobie, że będzie to wyglądało
inaczej. Niestety przyszło nam
się zmierzyć z zapaścią finansową gminy. Zgodnie z zaleceniami RIO weszliśmy w plan
naprawczy i nie mogliśmy wykonać żadnych większych inwestycji, a nawet podejmować inicjatyw wymagających mniejszych
nakładów finansowych. Jednak
dzięki ciężkiej pracy wójta gminy Pana Kamila Groszewskiego
i podejmowanych, być może
kontrowersyjnych i niepopularnych, ale skutecznych działań,
sytuacja finansowa powoli
wraca do normy. Dzięki otrzymanej pożyczce z Państwowego
Funduszu Rządowego, zostały

pospłacane najbardziej newralgiczne zadłużenia i kredyty. Można myśleć o planowaniu
najpotrzebniejszych inwestycji,
które będą polepszały jakość
życia naszych mieszkańców.
Jakie dostrzega Pan problemy w swoim okręgu wyborczym?

Pandemia niestety ograniczyła możliwości bezpośrednich
spotkań z mieszkańcami. Co
powoduje, że wiedza o jakimś
większym wachlarzu potrzeb
jest ograniczona. Na podstawie jednak wcześniejszych oraz
aktualnych informacji, najwięcej zastrzeżeń jest do stanu
dróg gminnych gruntowych.
Jeżeli przez dłuższy czas trwają opady deszczu lub przyjdą
wiosenne odwilże, to mieszkańcy takich miejscowości jak
Begno, Krawieczyn, Nowe Żochowo, Żochowo Stare, mają
duże problemy z poruszaniem
się po tych drogach. W każdym
sołectwie jest coś co można by
ulepszyć, usprawnić. Chociażby
zamontować latarnie, czy wyremontować odcinek drogi. Myślę, że zarówno ja, jak i każdy
radny w swoim rejonie, chciałby zrobić jak najwięcej. Musimy
jednak wykazać się rozsądkiem
i odpowiedzialnością, gdyż
w całej gminie jest sporo ważnych potrzeb, które należałoby
jak najszybciej zaspokoić. Chociażby doprowadzenie sieci wodociągowej do każdej posesji.

wej gminy, tak, aby mogła się
rozwijać i przyciągać zarówno
młodych ludzi, którzy będą
chcieli się tu osiedlać, jak i inwestorów. Natomiast, jeżeli chodzi
o region, który reprezentuje, to
priorytetem są drogi, a dokładnie poprawa ich stanu. Są u nas
mieszkańcy, którzy mają utrudniony, a nawet uniemożliwiony
dojazd do domów, bo droga
dojazdowa jest nieprzejezdna.

Co jako Radny chciałby
Pan aby do końca kadencji
zostało wykonane, zarówno
w Pana okręgu jak i całej
Gminie?

O ile jest nadzieja, że finanse
gminy będą się systematycznie
poprawiały, to jednak lepiej zachować ograniczony optymizm,
aby się później nie rozczarować.
Nie chciałbym składać pochopnych deklaracji z których
nie mógłbym się wywiązać.
Jest wiele rzeczy, o które będę
zabiegał. Jednak jako najważniejsze uważam wykonanie
remontów dróg a w szczególności drogi od Zdziara przez
Begno do Rogowa. W kontekście całej gminy myślę, że bardzo ważnym przedsięwzięciem
jest systematyczna rozbudowa
sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja systemu oczyszczania
ścieków, co jest niebagatelne
dla czystości środowiska naturalnego.
Skąd pomysł?

Pomysł przyszedł spontanicznie, kiedy dowiedziałam się
o złożeniu rezygnacji przez mojego poprzednika. Losy gminy
śledzę na bieżąco i nie jest mi
obojętne, co dzieje się wokół
mnie. Dlatego odjęłam decyzję, że zamiast być biernym
obserwatorem, spróbuje swoich sił aktywnie biorąc udział
w pracach nad sytuacją gminy.

Co może Pani wnieść?

Pani Agnieszka Domańska
Radna Rady Gminy Staroźreby
Zgłosiłam swoją kandydaturę
i jestem.
Pani plany i nadzieje w Gminie na przyszłość?

Przede wszystkim poprawa
i stabilizacja sytuacji finansowej gminy, tak, aby mogła się
rozwijać i przyciągać zarówno
młodych ludzi, którzy będą
chcieli się tu osiedlać, jak i inwestorów. Natomiast, jeżeli chodzi
o region, który reprezentuje, to
priorytetem są drogi, a dokładnie poprawa ich stanu. Są u nas
mieszkańcy, którzy mają utrudniony, a nawet uniemożliwiony
dojazd do domów, bo droga
dojazdowa jest nieprzejezdna.
Plany i nadzieje
Przede wszystkim poprawa
i stabilizacja sytuacji finanso-

Nową energię i świeże spojrzenie. Jestem osobą stosunkowo młodą, pełną planów,
pomysłów i przede wszystkim
chęci do pracy na rzecz naszego
wspólnego dobra.
Nie brała Pani udziału
w PPN...

Tak, nie uczestniczyłam w pracach przy planie postępowania
naprawczego, jednak był to
dobry, a według mnie nawet
konieczny krok. Cieszę się, że
wtedy Rada przegłosowała
uchwałę o wprowadzeniu PPN.
Był to ostatni krok, kiedy jeszcze
możemy ratować sytuację mając
realny wpływ na podejmowane
decyzje. Ja mam to szczęście, że
dołączam do Rady, kiedy już są
widoczne efekty poczynionych
oszczędności i racjonalnego
gospodarowania finansami,
dlatego cieszą choćby małe
inwestycje jak remont łazienek
w szkole, remonty dróg, przystanki dla dzieciaków dojeżdżających do szkół.

REORGANIZACJA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE GMINY
8 stycznia Wójt Gminy
Pan Kamil Groszewski
podpisał z Panią Skarbnik
Moniką Grabowską
umowę w ramach
Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych
o Charakterze
Użyteczności Publicznej
na kwotę 1 425 984,36 zł.
z Wojewodą Mazowieckim
Panem Konstantym
Radziwiłłem.

Dzięki tej dotacji możliwa jest
m.in organizacja połączeń autobusowych z miastem Płock
w weekendy, zwiększenie kursów
linii 203 oraz uruchomienie nowych połączeń autobusowych na
terenie Gminy a co najważniejsze Gmina Staroźreby posiada
jedne z najtańszych połączeń
autobusowych w powiecie płockim. Gmina Staroźreby jako
jedna z pierwszych przystąpiła
do programu Funduszu Rozwoju
Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
W naborze wniosków o objęcie
dopłatą w 2021 roku realizacji
zadań własnych organizatora

SPOTKANIE
Z SOŁTYSAMI
GMINY STAROŹREBY
W dniu 1 marca 2021
odbyło się spotkanie
z Sołtysami z terenu
naszej gminy.
Przedstawiona została obecna sytuacja finansowa, sprawy
bieżące oraz przede wszystkim planowane remonty dróg
gminnych, które rozpoczną się
już od kwietnia bieżącego roku.

Sprawa poprawy nawierzchni
dróg jest dla obecnego włodarza priorytetowa. Po dwóch
latach naprawy finansów gminy
przystępujemy do działania na
drogach. Sołtysi zostali poinformowani o przeznaczeniu blisko
600.000 tys zł na remont, dzięki czemu utwardzone zostanie
tłuczniem około 25 km dróg,
aby umożliwić przejezdność
o każdej porze roku.

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej, do Wojewody Mazowieckiego wpłynęły 84 wnioski
na łączną kwotę 62 090 292,32
zł., z czego Gmina Staroźreby
podpisała umowę jako jedna
z pierwszych. Obecnie Gmina
uzyskuję dopłatę w wysokości
3 zł do jednego wozokilometra.
Dzięki tej dotacji Gmina mogła
zrezygnować z współpracy z Komunikacją Miejską w Płocku,
która systematycznie podnosiła
ceny za swoje usługi. Od stycznia
tego roku posiadamy najwięcej
połączeń autobusowych w całym powiecie, skomunikowana

została praktycznie cała gmina.
Fundusz Rozwoju Przewozów
Autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym.
Pozwala na dofinansowanie
przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu
mieszkańcy, przede wszystkim
z mniejszych miejscowości, będą
mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy,
szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki
połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia
pracy w miejscowościach, do
których dojazd był utrudniony.

Wojewoda Konstanty Radziwiłł przekazuje umowę Panu
Kamilowi Groszewskiemu, Wójtowi Gminy Staroźreby
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BUDŻET ROKU 2021 - CZYLI WPROST O FINANSACH GMINY
ILE PIENIĘDZY MAMY I NA CO WYDATKUJEMY...
Po wyprowadzonych zmianach
Budżet Gminy Staroźreby na
2021 rok (według stanu na dzień
22.02.2021 r.) zawiera dochody
w kwocie 35.985.620,36 zł oraz
wydatki w kwocie 37.336.194,03
zł. Wśród zaplanowanych na 2021
rok dochodów naszej gminy największą pozycję, bo aż 36,79 %
stanowią dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na
cele bieżące. Na dochody z tego
tytułu składają się wpływy z dotacji na zadania celowe z budżetu
państwa w kwocie 11.631.674,00
zł w tym na realizację świadczenia
wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu
dzieci (500+) kwota 7.318.000
zł. Ponadto dochody te obejmują
m.in. środki z funduszu dróg samorządowych na przewozy autobusowe w kwocie 1.425.984,36
zł oraz dotacje uzyskane na realizację projektu pn. „Kompetencje
w Gminie Staroźreby” w kwocie
Dochody własne gminy stanowią 29,89% zaplanowanych
dochodów budżetu ogółem.
Kształtowanie się poziomu
poszczególnych dochodów
własnych gminy przedstawia
tabela. Wydatki ogółem zaplanowane w budżecie roku 2021
wynoszą 37.336.194,03 z czego
33.410.065,03 (89,48%) planuje
się przeznaczyć na zadania bieżące
zaś 3.926.129,00 zł (10,52%) na
wydatki majątkowe (inwestycje).
Tak jak i w latach poprzednich
najwięcej z nowego budżetu przeznaczymy na pomoc społeczną
oraz oświatę i wychowanie. Na
zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Staroźrebach skierowane zostaną środki w wysokości 34%
wydatków ogółem. Jednak należy
wspomnieć, iż zadania realizowane przez GOPS w 89,60% pochodzą ze środków uzyskanych z budżetu państwa. Pozostałe środki
stanowią wkład własny gminy. Na
zadania realizowane przez GOPS
przekażemy z budżetu 2021 r.
kwotę 12.746.150 zł z czego kwota 11.389.000 zł dotyczy środków
uzyskiwanych w formie dotacji celowych z budżetu państwa zaś różnica w kwocie 1.357.150 zł wkład
własny gminy. Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej uzyskane
środki przeznaczy na realizację
takich zadań jak wypłata 500
plus (7.318.000 zł) czy wypłata
świadczeń rodzinnych (3.377.000
zł). GOPS w swoim budżecie posiada również środki na pokrycie
kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców
gminy, opłatę za pobyt dzieci
z terenu naszej gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
wypłatę osobom potrzebującym
zasiłków stałych, okresowych, celowych. Ponadto zabezpieczone
środki przeznaczy na zapłatę wynagrodzeń dla osób świadczących
opiekę nad osobami starszymi,
wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny oraz szereg innych zadań świadczonych
na rzecz naszych mieszkańców.
Oświata i wychowanie to druga
co do wielkości pozycja wydatków

126.840,00 zł. Kwota subwencji
ogólnej zaplanowanej na 2021 r.
wynosi 11.990.056,00 zł co stanowi 33,32% z czego subwencja
oświatowa wynosi 6.294.714,00
zł. Już dziś wiadomo, że kwota ta

ulegnie zmniejszeniu a tym samym kwota subwencji oświatowej wyniesie 6.222.050,00 zł co
spowoduje konieczność zaangażowania wyższych środków własnych
na działania związane z oświatą.

Wspominane wyżej wydatki w najważniejszych działach
klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:
• rolnictwo i łowiectwo - 1.240.860,00 zł,
• transport i łączność – 4.748.821,17 zł,
• administracja publiczna – 2.889.521,00 zł,
• oświata i wychowanie – 11.509.942,86 zł,
• pomoc społeczna – 1.561.700,00 zł,
• rodzina GOPS – 11.162.822,00 zł,
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska
– 2.320.132,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Wpływy z podatku od nieruchomości
Wpływy z podatku rolnego
Wpływy z podatku leśnego
Wpływy z podatku od środków transportowych
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Wpływy od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wpływy za zajęcie pasa drogowego
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat i kosztów sądowych (…)
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
opłaty komorniczej, kosztów upomnień (…)
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z najmu i dzierżawy (…)
Wpływy z usług
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków
i opłat oraz z pozostałych odsetek
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wpływy z różnych dochodów
Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych

4 205 169,00 zł
20 000,00 zł
2 876 039,00 zł
1 099 549,00 zł
32 462,00 zł
148 777,00 zł
15 000,00 zł
20 000,00 zł
30 000,00 zł
65 000,00 zł
1 170,00 zł
100 000,00 zł
80 000,00 zł
1 600 000,00 zł
151 000,00 zł
9 129,00 zł
7 000,00 zł
3 000,00 zł
45 000,00 zł
5 000,00 zł
40 724,00 zł
128 983,00 zł
11 000,00 zł
3 515,00 zł
4 878,00 zł
12 000,00 zł
40 171,00 zł

POŻYCZKA Z MINISTERSTWA FINANSÓW W KWOCIE
18 990 782,33 ZŁ

SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 1
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WOBEC SZKÓŁ
2 504 192,80 zł
SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 2
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowego WAPNOPOL Adam
Nowakowski – wykonawca zadania inwestycyjnego w 2018r. w
wysokości 2 497 041,53 zł
•

SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 3
Bank Ochrony Środowiska S.A kredyt z dn. 25.04.2012r i z dn.
3.10.2011 r. 1 193 000,00 zł
SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 4
SGB Bank S.A. kredyt z dn. 07.11.2013r
8 933 500,00zł
SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 5
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej kredyt z dnia 11.05.2012 r. 254 679,00zł

gminy (31%). Kwota zaplanowana
na ten cel w budżecie roku 2021
wynosi 11.509.942,86 zł .Subwencja oświatowa przekazywana
z budżetu państwa zabezpiecza
jedynie część wydatków ponoszonych na ten cel. Kwota środków
własnych które gmina przeznaczy ze środków własnych wynosi
4.862.000 zł. Jednakże mając na
uwadze, iż subwencja oświatowa
zgodnie z uzyskaną informacją
ulegnie zmniejszeniu wkład własny gminy konieczny na realizacje
zadań w zakresie oświaty i wychowania ulegnie zwiększeniu.
Oprócz podstawowych wydatków
związanych z funkcjonowaniem
szkół w 2021 roku zabezpieczono

środki na remonty dzięki czemu
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
wyremontowana zostanie kolejna
łazienka zaś w Szkole Podstawowej w Nowej Górze zakupiliśmy
szafki dla dzieci. Ponadto Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach w 2021 kontynuować
będzie projekt pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby” w ramach którego realizowane są
dodatkowe zajęcia dla uczniów
tej szkoły. Znaczne pieniądze zaplanowano na drogi publiczne
gminne oraz lokalny transport
zbiorowy. Poprawa codziennego
funkcjonowania naszych mieszkańców, lepszy dojazd do szkoły,
pracy to zadania, które staramy

się na bieżąco realizować. Jak
co roku zaplanowano środki na
remonty i bieżące utrzymanie
dróg gminnych w tym zakup kruszywa, równanie dróg, zimowe
utrzymanie dróg oraz koszenie
poboczy. Kwota przeznaczona
na ten cel wynosi 376.722,81 zł.
. Gmina na poprawę jakości dróg
od kwietnia tego roku przeznaczy dodatkowo ok. 600.000 zł,
co pozwoli wyremontować około
25 km istniejących dróg. Zadbano
również o transport zarówno ten
na terenie gminy jak i na trasie
do Płocka. Dzięki dopłacie do wozokilometra uzyskanej w wyniku
podpisanej umowy z Wojewodą
Mazowieckim koszty transpor-

254 679,00zł
SPŁATA ZOBOWIĄZANIA
NR. 6 i 7
Bank Spółdzielczy w Staroźrebach z dn. 25.11.2016r w kwocie
670 840,00zł oraz z dn. 25.06.2015r w kwocie 2 782 529,00zł

SPŁATA ZOBOWIĄZANIA NR. 8
Vistula Bank Spółdzielczy z dn. 02.10.2018r w kwocie 5 000,00zł

tu pozwoliły na zaangażowanie niższych środków własnych
a jednocześnie zwiększenie liczby
przewozów dla mieszkańców
naszej gminy. Na ten cel gmina
w swoim budżecie zabezpieczyła
środki w kwocie 1.695.984,36 zł
z czego planowana wartość dopłaty wyniesie 1.425.984,36 zł.
Dużą cześć budżetu stanowi gospodarka komunalna i ochrona
środowiska która obejmuje m.in.

koszty obsługi całego systemu
odbioru śmieci od mieszkańców,
zbiór i wywóz śmieci z terenu
gminy, oświetlenie uliczne a także utrzymanie terenów zielonych
w gminie. System gospodarki odpadami w 2021 będzie kosztować
1.600.000 zł, przy czym wszelkie
koszty związane z jego funkcjonowaniem planuje się ponieść
uzyskanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Na oświetlenie uliczne zaplanowano kwotę 490.239 zł. Na
działalność punktu rehabilitacyjnego w nowym roku przeznaczymy 189.877 zł. W punkcie tym
świadczone są zabiegi związane
z przywracaniem sprawności fizycznej a możliwość wykonania
zabiegów w naszej gminie pozwala zaoszczędzić czas i środki
finansowe związane z wyjazdami
do większych aglomeracji naszym
mieszkańcom.
Na utrzymanie gotowości
bojowej OSP na terenie gminy
przeznaczymy kwotę 138.408 zł.
W kolejnych zadaniach tj. kultura
i sport możemy wyróżnić wydatki ponoszone m.in. na bibliotekę
(dotacja w kwocie280.000,00
zł), orkiestrę gminą czy utrzymanie obiektów sportowych. Łączna kwota zaplanowana na ten
cel wynosi 479.639 zł. Niezwykle
ważne są dla nas planowane inwestycje, na które przeznaczymy
w 2021 roku kwotę 3.926.129,00
zł. Duży procent wydatków przeznaczono na rozbudowę sieci
wodociągowej oraz kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy.
W związku z podpisaną w grudniu
2020 r. umową z wykonawcą jesteśmy w trakcie realizacji zadania
pn. „Budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Sędek”. Kolejnym
etapem jest „Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości
Staroźreby” oraz „Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na terenie
miejscowości Staroźreby”. Na
zadania te zabezpieczono środki
w wysokości 1.218.869,00 z czego kwota 1.189.669 zł pochodzi
z uzyskanych w 2020 roku środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Budowa drogi gminnej
relacji Bromierz - Bromierzyk na
terenie Gminy Staroźreby” nastąpi dzięki pozyskaniu środków
z Funduszu Dróg Samorządowych
w kwocie 1.219.838 zł. Gmina na
realizację tego zadani przeznaczy kwotę 534.787 zł. Całkowity
koszt zadania wynosi 1.754.625 zł.
W planach znalazły się także takie
zadania jak: Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania
pn. Przebudowa drogi krajowej nr
10 polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego w m. Nowa
Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania
z drogą powiatową relacji Góra
Bulkowo w kwocie 15.990 zł,
Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy
Staroźreby w kwocie 150.000 zł
oraz opracowanie kompletnej
dokumentacji dla zadania pn.
Budowa drogi gminnej relacji
Staroźreby-Dąrusk w wysokości
91.552 zł. Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na
terenie Gminy Staroźreby w kwocie 597.000 zł. Opracowanie
dokumentacji projektowej dla
zadania remontu dworu murowanego z końca XIX w. w miejscowości Nowa Góra stosownie
do wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11.01.2019 r. (Sygn. akt VII
SA/Wa 1108/18),98.093,00 zł.
Łączne zadłużenie naszej gminy
na koniec 2021 roku wynosić będzie 22.578.037 zł kredytów. Do
kwoty tej należy doliczyć kwotę
5.676.546,00 zł z tytułu zwrotu
nienależnie pobranej dotacji
przez poprzednie władze gminy.
Na obsługę długu tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek przeznaczymy w 2021
kwotę 402.330 zł.

ROZMOWA Z WÓJTEM GMINY
Koniec roku 2020 przyniósł
nam tak długo oczekiwane zakończenie problemów finansowych Naszej Gminy. Po dwóch
latach wprowadzania zmian i reform udało nam się uzyskać pożyczkę z Budżetu Państwa. Niewątpliwie jest to ogromny sukces,
który osiągnęliśmy dzięki wspólnej pracy przy wielu wyrzeczeniach. Ministerstwo Finansów
bardzo restrykcyjnie podchodzi do
przyznawania wsparcia ze środków budżetu Państwa. Spełnienie
warunków jakie stawiało przed
nami Ministerstwo Finansów jest
również powodem do usatysfakcjonowania. Środki finansowe
z budżetu Państwa, które otrzymaliśmy zostały w całości przekazane na zobowiązania lat poprzednich. Spłaciliśmy najmniej
korzystne kredyty i pożyczki, które
Gmina posiadała oraz uregulowaliśmy zaległości względem
ZUS, jak również wykonawcy remontu dróg w Staroźrebach i Nowej Górze. Gmina w terminie 7
dni wydatkowała pozyskane środki i rozliczyła całość otrzymanej
pożyczki. W nowy rok weszliśmy
z uregulowaną sytuacją finansową oraz ze znacznymi oszczędnościami na rachunku bankowym.
Zmieniona została cała polityka
finansowa, a wraz z nią pojawiły
się wolne środki, które sukcesywnie będą trafiać do gminy i jej
mieszkańców. Wprowadzone reformy pozwoliły nam przejść przez
ten trudny czas obronną ręką,
a także w wielu aspektach poprawiły komfort życia mieszkańców,
choćby poprzez reorganizacje
transportu szkolnego i publicznego. Zakończenie współpracy z Komunikacją Miejską pozwoliło
nam znacznie zwiększyć ilość
połączeń z miastem Płock, a co
najważniejsze z punktu widzenia
mieszkańca – obniżyliśmy cenę
biletów miesięcznych oraz jednorazowych. Koszt dojazdu do Płocka obecnie to 3,50 zł. To tylko
jedna z wielu propozycji, które
udało się wdrożyć w czasie tych
dwóch lat mojego urzędowania.
Budżet tego roku jest znacząco
lepszy od wszystkich poprzednich.
Warto przy tym powiedzieć, że
jest to pierwszy budżet od wielu
lat, który został zaakceptowany
bez żadnych uwag przez Regionalną Izbę Obrachunkową
w Warszawie, co dla mnie osobiście jest kolejnym powodem do
zadowolenia. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami
uzyskaliśmy dodatni bilans ekonomiczny oraz tak naprawdę
zrealizujemy plan naprawczy
w ciągu niewiele ponad dwóch,
a nie tak jak zakładaliśmy na początku trzech lat. Budżet tego
roku napawa optymizmem. Jak
już mogli Państwo przeczytać budżet po zmianach tego roku oscyluje w granicach 36 mln zł i jest
to pierwszy budżet w którym
wszystkie inwestycje, które będą
prowadzone zostaną finansowane ze środków własnych bez
udziału jakichkolwiek pożyczek
i kredytów. Jest to kolejny powód
do zadowolenia. Oczywiście stąpamy twardo po ziemi i dalej
ciężko pracujemy. Jednak już dziś
możemy stwierdzić, że nam się
udało. Zażegnaliśmy największy
kryzys przy bardzo wielu trudnościach, rzucanych kłodach pod

nogi, utrudnianiu podczas wprowadzania reform przez część Radnych. Szanowni Państwo, nasuwa
się pytanie co dalej… Jakie plany,
dalsze założenia?! Mamy praktycznie półmetek mojej kadencji,
w której jak wiemy od początku
nie było łatwo, patrząc jednak
z perspektywy czasu był to czas
dobrze wykorzystany. Co dalej
przed nami ? W najbliższym czasie chciałbym skupić się na poprawie funkcjonalności dróg gminnych, budową żłobka, budową
nowego placu zabaw przy ulicy
Klonowej i Modrzewiowej, budową placu zabaw w Nowej Górze,
budową orlika przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach. Są to zadania, które zamierzam zainicjować, a tak
naprawdę zakończyć jeszcze do
końca mojej kadencji o ile uda
nam się pozyskać środki zewnętrzne. Rok 2021 jest rokiem
entuzjastycznym, dającym nadzieję i perspektywę na dalsze
ożywienie i realizację zamierzonych celów. W tym roku poza
ustawowymi obowiązkami finansowymi takimi jak pomoc społeczna czy oświata bardzo duży
nacisk kładziemy na budowę
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
remont dróg. Na koniec 2020
roku rozpoczęliśmy budowę wodociągu do Sędka, gdzie mieszkańcy od wielu lat czekali na tą
inwestycję. Zakończyliśmy pracę
nad tym projektem i 6 rodzin ma
już dostęp do bieżącej wody. Kierując się dużą ilością złożonych
wniosków na budowę domów
jednorodzinnych do końca bieżącego roku planowana jest rozbudowa wodociągu i kanalizacji
w miejscowości Staroźreby w kierunku Bromierza. Dołożymy
wszelkich starań, aby podłączyć
pozostałych mieszkańców z terenu Gminy, którzy nie mają dostępu do bieżącej wody. Realizacja
tych inwestycji powierzona zostaje Naszej Spółce Gminnej, dlatego tak ważne było jej powstanie.
Dziś Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o realizuje już wszystko
to czym powinna zajmować się
spółka czyli odpadami, usługami
wodno-kanalizacyjnymi oraz pracami związanymi z bieżącym
utrzymaniem czystości. Początki
były trudne. Nadal jesteśmy w fazie domykania wszelkich procedur tak, by od połowy roku spółka po pierwszym roku istnienia
mogła prężnie już działać. Od
tego roku ZGK przejęło wodociągi
i kanalizację na terenie gminy,
dzięki czemu wszelkie prace będą
wykonywane przez spółkę, a nie

firmy zewnętrzne. Niesie to za
sobą kolejne tak znaczące dla Nas
oszczędności. Istnieje możliwość
nieznacznego wzrostu cen wody
i ścieków z uwagi na wzrosty cen
energii elektrycznej w ostatnim
czasie oraz kosztów pracowniczych, niemniej jednak mogą to
być podwyżki maksymalnie kilku
procentowe od aktualnej stawki.
Należy przy tym pamiętać, że taryfy opłat za wodę i ścieki ustalają Wody Polskie w Warszawie i to
one po analizie wszystkich poniesionych kosztów przedstawionych
przez Urząd Gminy będą ustalać
stawki. Prawdopodobne jest
również , że ceny nie wzrosną.
Koszty napraw sieci wodociągowej są również uwzględniane
przy ustaleniu stawek za cenę
wody, dlatego też powstanie
spółki uznaję za przysłowiowy
strzał w dziesiątkę ponieważ naprawy wodno-kanalizacyjne są
obecnie znacznie tańsze. Powracając do tematu dróg w tym roku
przeznaczymy znaczne środki na
poprawę stanu dróg gminnych.
Prócz utwardzenia dróg gminnych kruszywem, zamierzamy
naprawić ulicę Strażacką w Staroźrebach oraz rozpoczniemy
pracę nad dokumentacją projektową dla ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze. Remont
drogi gminnej Bromierz – Bromierzyk rozpocznie się już lada
chwila, a na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie do budowy
drogi w Rogowie ciągle czekamy.
Zakładamy jednak, że w tym lub
też w następnym roku droga ta
zmieni całkowicie swój wygląd.
Oprócz tych podjętych już działań
i zamierzeń rozpoczynamy projektowanie przedszkola wraz ze
żłobkiem, który byłby zlokalizowany na działce przy ulicy Szkolnej i Sienkiewicza w Staroźrebach. Działka ta idealnie wpisuje
się w kompleks oświatowy, który
niewątpliwie jest nam potrzebny.
Większość tego terenu zostałaby
zagospodarowana właśnie pod
ten obiekt wraz z placem zabaw
dla dzieci. Złożony został w tej
sprawie stosowny wniosek o dofinasowanie takiego przedsięwzięcia. Zakładam, aby środki
finansowe, które będą wydatkowane na ten cel, pochodziły
w głównej mierze z dotacji zewnętrznych. Kolejnym projektem, który chcemy zrealizować
będzie budowa wielofunkcyjnego
budynku. Budynek ten mieściłby
się na działce, gdzie znajdował
się GOK, a aktualnie Biblioteka
Publiczna wraz z GOPS-em.
Wstępny projekt zakłada lokaliza-

cję tam Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej, Siłowni,
Rehabilitacji, Dziennego Domu
Pobytu Seniora oraz Sali Narad.
Nad koncepcją tego zadania ciągle trwają prace, jednak na przełomie roku chciałbym uzyskać
całą dokumentację techniczną
wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Na te przedsięwzięcie również
będziemy chcieli uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych, aby zminimalizować koszty
własne związane z budową tego
budynku. Jedną z ostatnich reform, którą zamierzamy wprowadzić to dostosowanie placówek
oświatowych do aktualnych potrzeb gminy. Starając się poprawić efektywność wydatkowania
środków ponoszonych na zadania
oświatowe, dokonywane są zmiany organizacyjne polegające na
restrukturyzacji sieci placówek.
Niestety, zarówno Kuratorium jak
i Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki nie widzą potrzeby
przekształcania szkół tak też zmuszeni byliśmy jako Gmina odwołać się do Sądu i czekamy aktualnie na wyrok w sprawie szkół
w Smardzewie i Przeciszewie.
Dzięki tej reorganizacji znacząco
poprawi się jakość kształcenia
oraz zmniejszą się koszty, które
w mojej ocenie jako Wójta są
teraz niepotrzebnie generowane.
Szkoła Podstawowa w Staroźrebach zapewni wszystkim dzieciom
odpowiednie warunki rozwoju
intelektualnego, jak i fizycznego.
Wydatki na oświatę, to znacząca
część budżetu niemal każdej jednostki samorządu terytorialnego.
Środki te pochodzą z subwencji
oświatowej, dotacji oraz środków
własnych gminy. Przepisy określające zasady finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest
jednym z podstawowych elementów podziału subwencji oświatowej w budżecie Państwa. Nie
uwzględnia się w podziale subwencji indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych
placówek oświatowych. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują wysokich kosztów wynikających
z niższej średniej liczby uczniów
w szkołach. Wysokość subwencji
oświatowej nie pokrywa w pełni
kosztów utrzymania Szkół. Największy koszt utrzymania jednego
ucznia jest w Szkole Podstawowej
w Przeciszewie oraz w Szkole Podstawowej w Smardzewie w porównaniu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach
gdzie koszt wynosi 12 267,14 zł
.Utrzymanie dziecka w Szkole
Podstawowej w Przeciszewie jest
wyższe o 10 363,44zł (ok.
84,5%), natomiast w Smardzewie o kwotę 8 119,29zł (ok. 66%)
i wynosi w Szkole Podstawowej
w Smardzewie 20 386,43 zł, zaś
w Szkole Podstawowej w Przeciszewie 22 630,58 zł. Dlatego tez
tak ważna jest reorganizacja i dostosowanie sieci szkół do aktualnych potrzeb Naszej Gminy. Drodzy Mieszkańcy, jak już zdążyliście
zauważyć planujemy dość dużo
inwestycji i sukcesywnie się do
nich przygotowujemy. Oczywiście
nie są to inwestycje do zrealizowania w jeden rok, niemniej
jednak już dziś sukcesywnie staram się, planować i realizować

zamierzone cele. Niestety zadłużenie Gminy, wdrażanie planu
naprawczego i szukanie wyjścia
z tej sytuacji zajęło nam ponad
dwa lata, dlatego tak ważne jest
rozsądne gospodarowanie środkami finansowymi, byśmy nigdy
więcej nie popadli w takie tarapaty. Wszystkie projekty i założenia muszą być przygotowane
z dużym wyprzedzeniem, tak by
można było pozyskać wstępny
kosztorys oraz specyfikację techniczną i wówczas przystępować
do programów czy projektów.
Niezbędne to jest abyśmy mogli
walczyć o uzyskanie dofinasowania, tak aby udział środków własnych przy danej inwestycji był jak
najmniejszy. Obecnie przystąpiliśmy do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miejscowości
Staroźreby oraz Sarzyna i Nowej
Wsi. Pozwoli to na usystematyzowanie i wprowadzenie jasnych
procedur urbanistycznych, dzięki
czemu mieszkańcy w sposób jasny i przejrzysty będą zorientowani co może zostać wybudowane
na danym terenie. Dla mnie osobiście wśród pozytywnych aspektów uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego prócz
ułatwienia warunków dla potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców jest ukrócenie spekulacji
i pomówień, w których dochodzi
do konfliktu międzysąsiedzkiego
miedzy inwestorem a sąsiadem,
ponieważ plan jasno zakłada, co
może a co nie może zostać wybudowane na danym terenie. Przy
opracowywaniu tego planu
mieszkańcy będą mogli zgłaszać
swoje uwagi i wnioski celem jak
najlepszego dostosowania tego
planu do naszych potrzeb. Po
ostatnich latach stagnacji praktycznie w każdej dziedzinie życia
następuje uwspółcześnienie, modyfikacja procedur, restrukturyzacja oraz dostosowanie obiektów
do aktualnych potrzeb. Całkiem
niedawno zakończył się remont
kolejnej łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach, a aktualnie trwa remont
kolejnych pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy. Jestem przekonany, że obrana droga i ciągłe
udoskonalanie już wprowadzonych zmian pozwoli nam na przestrzeni najbliższych kilku lat na
znaczną poprawę życia w Gminie
Staroźreby. Po zakończeniu działań i sfinalizowaniu wszystkich
reform i zamierzeń Gmina, co
roku będzie posiadała znaczne
środki na inwestycje, co pozwoli
na ciągłe, realne rozwijanie się
bez udziału jakichkolwiek kredytów i pożyczek. To tak naprawdę
jedno z najważniejszych założeń
i planów na tą kadencję. Moim
założeniem od początku kadencji
było wprowadzić taki system
w Gminie byśmy nie musieli sięgać po pożyczki i kredyty w latach
następnych, a zawsze mieli swój
wkład na inwestycje. Jestem przekonany, że model który wypracowaliśmy i ciągle udoskonalamy
jest najbardziej optymalnym,
racjonalnym i możliwym systemem zarządzania. Wprowadzone zmiany pozwolą nam spokojnie patrzeć w przyszłość,
zapewnią możliwości nieustannego rozwoju oraz poprawę jakości
życia w Gminie Staroźreby.
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SZKOŁY W OBLICZU PANDEMII

Żaneta Szychowska DudekDyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach
Pani dyrektor, jak ocenia Pani
przygotowanie placówki,
w tym nauczycieli w niecodziennej sytuacji, jaką okazała
się pandemia COVID- 19?

Wirus COVID- 19 pokazał wszystkim, w jakich czasach funkcjonujemy. To okres szybko zachodzących
trudnych zmian.
Sytuacja w kraju i na świecie
spowodowała, że zaczęliśmy
dostrzegać nasze życie prywatne
i zawodowe z innej perspektywy. Jednocześnie wymusiła na
nas wprowadzenie radykalnych
zmian.
W jaki sposób funkcjonowała
placówka?

Z chwilą wprowadzenia w marcu zdalnego nauczania szybko
musieliśmy dostosować się do
obowiązujących zasad. Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem.
Wszelkie działania podporządkowaliśmy wytycznym MEiN.
Początek zdalnej nauki był trudny nie tylko dla nauczycieli, ale
przede wszystkim dla uczniów
i rodziców. W tym miejscu chcą
podkreślić, jak ważną rolę pełnili
tu rodzice. To Oni pomagali swym
młodszym dzieciom w odbiorze
informacji. Nad starszymi czuwali, by wszystkie zajęcia odbywały
się zgodnie z planem. Ważne było
dopilnowanie przez Nich odsyłanie nauczycielowi przez dzieci różnorodnych prac w odpowiednim
czasie. Początkowo nauczyciele
korzystali z dziennika elektronicznego.
Jak byliście przygotowani do
zajęć pod względem sprzętu?

-Początkowo nauczyciele korzystali z dziennika elektronicznego,
poczty elektronicznej i różnych
komunikatorów. Dzięki staraniom Urzędu Gminy Staroźreby
mieliśmy możliwość skorzystania
z rządowego projektu „Zdalna
szkoła+” i otrzymaliśmy odpowiedni sprzęt komputerowy. Pozyskując laptopy mogliśmy dobrze
je wykorzystać. Jednocześnie na
prośbę Rodziców wypożyczyliśmy kilka z nich uczniom, którzy
nie mieli zabezpieczonego odpowiedniego sprzętu.
Czy można zauważyć różnice
w sposobie nauczania?

Z pewnością. Nauczyciele wykorzystując swoje kompetencje wykorzystują odpowiednie metody
nauczania. Pragnę zaznaczyć,
że mimo utrudnień nauczyciele
wraz ze swoimi uczniami brali
udział w projektach edukacyjnych,
w konkursach różnego szczebla.
Osiągali sukcesy. Grupa nauczycieli wraz z uczniami wzięła udział
w konkursie organizowanym przez
Urząd Marszałkowski w 200 lecie
urodzin Moniuszki. Nauczyciele
przygotowali 2 projekty edukacyjne. W ramach tychże projektów
podejmowali różnorodne działania, które odpowiednio dokumentowali. Projekt realizowany w kla-

sach młodych przez nauczycieli: A.
Amroziak, P. Karwowskiego i M.
Kowalak zyskał uznanie w oczach
jury. Zdobyliśmy 3 miejsce. Dzieci
z klasy III a realizowały projekt
autorski z zajęć twórczości. Uczniowie wzięli udział w konkursach
„Ortomeci w naszych domach”,
czy konkursie organizowanym
przez KRUS zdobywając nagrody.
Mimo pandemii nauczyciele brali
udział w licznych szkoleniach on-line. Od początku tego roku szkolnego realizujemy projekt unijny
„Kompetencje w gminie Staroźreby”. Dzięki temu pozyskaliśmy
sprzęt taki jak : tablice interaktywne, laptopy. Dzieci z klas I-VIII
mają możliwość uczestniczenia
w dodatkowych zajęciach np: logopedii, terapii pedagogicznej, j.
angielskiego, matematyki. W zależności od potrzeb prowadzone
są w trybie zdalnym lub stacjonarnym. Nauczyciele dzielą się swoim
doświadczeniem na temat pandemii, nasza koleżanka napisała
na ten temat artykuł, który został
opublikowany w listopadowym
numerze „Meritum”.
Czy mieliście obawy przed
powrotem do szkoły klas I-III?

Oczywiście. Jednak odpowiednio się przygotowaliśmy. Musieliśmy wprowadzić zasady, które
ułatwiają nam dzienną pracę
i jednocześnie są zgodne z wytycznymi GIS i MEiN. Od czasu
wznowienia zdalnego nauczania
nauczyciele i uczniowie korzystają
z platformy Microsoft Office 365Teams. Dzięki tej aplikacji nauczyciele prowadzą zajęcia w czasie
rzeczywistym. Mogą przesyłać
materiały uczniom. Dzięki platformie zorganizowaliśmy zebranie z rodzicami w formie on-line.
Mogę zorganizować w ten sposób
posiedzenie R.P. Platforma ta jest
środkiem wspomagającym zajęcia edukacyjne. Po pierwszym
tygodniu nauki widzimy, jak
ważne było dla dzieci spotkanie
z rówieśnikami. Nauczyciele przekazują mi na bieżąco informacje
na temat swoich klas. Meldują,
gdy zauważą niepokojące sygnały.
Rodzice odrywają bardzo ważną
rolę, monitorują swoje pociechy.
W rozmowach mówią, jak bardzo
chcieli Oni, jak i dzieci powrotu do
stacjonarnej formy zajęć. Od dnia
18 stycznia 2021 r. dzieci w oddziałach I-III powróciły do szkoły
w systemie stacjonarnym. Jednak
z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń
Minister Zdrowia Adam Niedzielski na konferencji w dniu 12 marca
2021 roku ogłosił decyzję o wprowadzeniu restrykcji w dwóch
województwach mazowieckiem
i lubuskim. Nowe obostrzenia
obowiązują od poniedziałku 15
marca 2021 r. wśród nich znalazł
się powrót do nauki hybrydowej
dla klas I-III szkoły podstawowej.
Zajęcia odbywają się w systemie
zmiennym tj. co drugi tydzień,
w sposób uniemożliwiający
kontakt dzieci z poszczególnych
oddziałów.
Dbanie o wizerunek placówki
– jako szkoły nowoczesnej – od
wielu lat jest niezwykle ważne dla
Dyrekcji Szkoły Podstawowej im.
Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze. Dziś śmiało można
powiedzieć, że dzięki działaniom
na rzecz wyposażenia w sprzęt
komputerowy i unowocześnienia procesu edukacyjnego szkoła

Pani Beata Rosiak Dyrektor
SP w Nowej Górze
w Nowej Górze stała się szkołą
cyfrową. Ostatnio duża liczba
sprzętu nowej generacji pojawiła się w świeżo odmalowanych
pracowniach i salach lekcyjnych.
Postępujący w bardzo szybkim
tempie rozwój technologii informatycznych nie ominął szkoły
w Nowej Górze. Nasza szkoła się
zmienia, bo w szkole XXI wieku
nie może zabraknąć nowoczesnych rozwiązań w nauczaniu.
U nas tak właśnie się dzieje! Tradycyjne tablice są zastępowane
multimedialnymi, które stanowią doskonałe narzędzie edukacyjne. Umożliwiają nauczycielom
przygotowanie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń
interaktywnych, a prezentowane
w interesujący i wielozmysłowy
sposób treści kształcenia nie tylko
uatrakcyjniają lekcje, ale przede
wszystkim ułatwiają dzieciom
przyswajanie wiedzy i dłuższe jej
zapamiętywanie. Uczniowie oczekują zastosowania technologii
na zajęciach, nauczyciele już nie
wyobrażają sobie współczesnej
szkoły bez korzystania z nich. Zdają sobie sprawę, że w dobie multimediów i cyfryzacji tradycyjne
metody pracy nauczyciela często
bywają zawodne i niewystarczające. Aby można było mówić o szkole cyfrowej oraz w pełni i mądrze
korzystać z dobrodziejstw nowych
technologii, trzeba posiadać dobrej jakości sprzęt komputerowy
i stały dostęp do internetu. Niestety, do tej pory w pracowniach
komputerowych znajdowały się
przestarzałe, ulegające awariom,
komputery. Poza tym wciąż było
ich za mało, a brak funduszy nie
pozwalał na zakup nowych. Dlatego też w ostatnim czasie nasza
szkoła zaangażowała się w kilka
projektów edukacyjnych, dzięki
którym pozyskano nowoczesny
sprzęt do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni komputerowych.
Udział w konkursie #OSEWyzwanie wiązał się ze zgłoszeniem
szkoły do projektu Ogólnopolska
Sieć Edukacyjna i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo została wysłana praca plastyczna pt.
„Smart szkoła”, wykonana przez
ucznia kl. VIII. Spełnienie tych warunków i uzyskanie odpowiedniej
ilości punktów zaprocentowało
nagrodą w postaci pracowni
mobilnej, składającej się z 16
laptopów umieszczonych w przenośnej szafie z punktem dostępu
do Internetu. Uczestnictwo w OSE
przyniosło szkole dodatkową korzyść. Państwowy Instytut Badawczy NASK dostarczył tzw. szkolne
zestawy multimedialne, czyli 25
tabletów wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i kartami SIM.
Różnego rodzaju sprzęt otrzymaliśmy także za realizację kolejnych
projektów: ogólnopolskich „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”
oraz „Mazowieckiego programu
przygotowania szkół, nauczycieli

i uczniów do nauczania zdalnego”. Pierwszy z ww. zasilił szkołę
w 17 laptopów. W ramach drugiego dostaliśmy: 8 zestawów
komputerowych, 13 laptopów,
12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne,
oprogramowanie 3D wspierające
naukę zdalną, jak również dostęp
do darmowego Internetu dla trojga uczniów. Oprócz tego czterech
nauczycieli i dziesięcioro uczniów
zostało przeszkolonych m.in.
z zakresu technicznej obsługi
platformy Microsoft Office 365.
Warto dodać, że część laptopów
wypożyczono uczniom do nauki
zdalnej. W naszej szkole odbywa
się ona poprzez platformę MS Teams.Szkoła Podstawowa w Nowej
Górze przygotowuje uczniów do
życia po opuszczeniu jej murów,
a świat – w którym będą żyli – to
świat nowoczesnych technologii.
Nie dziwi więc fakt, że placówka
stara się, by uczniowie mieli szansę kształcić swoje umiejętności
z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, poszerzać
zainteresowania i rozbudzać
ciekawość TIK, a także korzystać
z internetowych zasobów edukacyjnych. Z nowym sprzętem
na pewno będzie to możliwe. By
zapewnić uczniom udział w lekcjach na wysokim poziomie,
nauczyciele muszą edukować
się i rozwijać. Toteż systematycznie podnoszą m.in. swoje
kompetencje cyfrowe poprzez
udział w różnych szkoleniach.
W grudniu 2020 r. rozpoczęła się
II edycja projektu „Lekcja: Enter”
w ramach grantu TIK TO MY, który jest realizowany przez Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
we współpracy z Mazowieckim
Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Cel projektu
to umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod
nauczania w praktyce. Z naszej
kadry w tym kursie bierze udział
dziewięć osób. Zmiany w szkole
są widoczne również pod kątem
remontów i odnawiania klas.
Wykorzystano na nie wakacje,
ferie i czas zdalnego nauczania.
W tym okresie został przeprowadzony gruntowny remont
łazienek. Położono nowe płytki,
wymieniono armaturę sanitarną
i instalację wodno-kanalizacyjną,
zainstalowano także nowe kabiny. Żółto-zieloną kolorystykę ścian
ośmiu klas, stołówki, małej szatni oraz korytarza wejściowego
i górnego zmieniono na odcienie
beżu. Podkreślić trzeba, że jedną
z sal i część dolnego korytarza
bezinteresownie pomalowali
ojcowie naszych uczniów. Ponadto dokonano reorganizacji Na
dolnych korytarzach pojawiły się
kolorowe szafki odzieżowe, które
zastąpiły dawne wieszaki. Ogromne wsparcie otrzymała szkoła od
Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze. Sfinansowała
ona zakup stolików i krzeseł do
oddziału przedszkolnego, plis
okiennych, jak też farb do ścian
i sufitów. Mimo, że tak dużo udało
nam się dokonać, nie zwalniamy
tempa, bo mamy jeszcze mnóstwo pomysłów do zrealizowania.
W najbliższym czasie są planowane kolejne zmiany w salach oddziału przedszkolnego. Pierwsze
efekty już po wakacjach.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W STAROŹREBACH
Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach na początku ubiegłego
roku nawiązała współpracę z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Staroźrebach w ramach 2 projektów edukacyjnych: "W świecie muzyki.
Odkrywamy Moniuszkę" i "Spotkanie z Moniuszką". W ramach działań
projektowych zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny i przygotowano wystawę poświęconą ojcu polskiej opery. Biblioteka nawiązała także
współpracę z Leroy Merlin. W ramach porozumienia czytelnicy biblioteki
wzięli udział w bezpłatnych warsztatach w siedzibie sklepu. Z materiałów ufundowanych przez sponsora – Leroy Merlin, użytkownicy biblioteki
wykonali ławkę i stroiki wielkanocne. W związku z ogłoszonym stanem
epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 działalność i funkcjonowanie bibliotek
uległy zmianie i ograniczeniu, w tym także naszej. Zamknięcie dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach i Filii w Nowej Górze
w pierwszym etapie pandemii, pozwoliło kadrze pracowniczej, nadrobić
zaległości i uporządkować księgozbiór. Przeprowadzono jego selekcję, nanosząc zdezaktualizowane i zaczytane książki na protokoły ubytków, a następnie wykreślono je z inwentarza. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
czytelników w różnym wieku, pracownicy biblioteki dokonali zakupu wielu
ciekawych pozycji książkowych znanych i lubianych autorów. Ze środków
pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz środków
własnych, zakupiono literaturę obyczajową, kryminały, książki z wątkiem
historycznym, a także literaturę niebeletrystyczną i popularnonaukową.
Wśród zakupów znalazła się także literatura dla dzieci i młodzieży. Pozyskana kwota 13 000 zł z ww. programu w 50 % pokryła roczne wydatki na
książki dla obu bibliotek. Założenia priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zostały zrealizowane. Biblioteka zakupiła
około tysiąca książek, wykorzystując w pełni środki finansowe organizatora
i MKiDN. Biblioteka w Staroźrebach i Filia w Nowej Górze łącznie posiadają
około 20 tysięcy woluminów własnych. Interesujące pozycje książkowe
czekają na miłośników dobrej literatury. Włączając się do akcji „Biblioteka
na to czeka”, otrzymaliśmy bezpłatny pakiet książek od Instytutu Pamięci
Narodowej, aby rozpowszechniać wiedzę z zakresu najnowszej historii
Polski poprzez udostępnienie czytelnikom dorobku wydawniczego IPN.
„Książka żyje tylko wtedy, kiedy jest czytana”.
Udział w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” także
okazał się owocny. Z dofinansowania skorzystało 106 instytucji, w tym
nasza biblioteka. Za kwotę 25 455,00 otrzymaną z programu i z zadeklarowanego 15% wkładu własnego zakupiono sprzęt komputerowy na
wyposażenie biblioteki, umożliwiając dostęp do nowoczesnych technologii
i wyrównanie w ten sposób szans mieszkańców o najniższych dochodach.
Po długiej przerwie wywołanej ogłoszoną pandemią, Wójt Gminy Staroźreby i biblioteka zaplanowali ciekawą atrakcję na wakacje – Kino Pod
Chmurką. Widzowie trzykrotnie wzięli udział w seansach plenerowych.
Dzieci obejrzały „Kung Fu Pandę”, amerykański film animowany opowiadający o pandzie, którego marzeniem jest opanowanie sztuki walki kung-fu
i „Madagaskar”, przedstawiający losy czwórki zwierząt z zoo, którzy nagle
znaleźli się na wolności. Dorośli mieli okazję obejrzeć trzykrotnie nominowany do Oscara, wzruszający film familijny - „Był sobie pies”, „After”
– melodramat o silnej i niszczycielskiej miłości dwojga młodych ludzi oraz
film „(nie) znajomi”, w którym grupa przyjaciół postanowiła, że do końca
kolacji wszystkie rozmowy telefoniczne będą w trybie głośnomówiącym,
a SMS-y odczytywane na głos. Wstęp na filmy pod gołym niebem był
bezpłatny, na widzów czekały leżaki, darmowy popcorn i cukrowa wata.
Seanse odbywały się oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. Seria “After” autorstwa Anny Tood i książka “Był sobie
pies” Camerona Bruca, na podstawie których zrealizowano filmy, znajdują
się w księgozbiorze biblioteki. Na okoliczność obchodów 100 rocznicy wojny
polsko-bolszewickiej, w celu uhonorowania i umocnienia historycznego
znaczenia bitwy 1920 r. Gmina Staroźreby, Biblioteka Publiczna i Fundacja Polski Samorząd wydali broszurę, poświęconą działaniom wojennym
i postawom ludności na terenie gminy Staroźreby. Publikacja stanowić
będzie trwały przekaz historyczny, znajdujący się w zbiorach biblioteki,
dostępny mieszkańcom. Ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne tegoroczne obchody Święta Niepodległości były wyjątkowo skromne.
Po odprawionym nabożeństwie, na Placu Bojowników pod "Pomnikiem
Upamiętniającym Mieszkańców Gminy Staroźreby poległych i pomordowanych w latach 1939-45", zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Na
okoliczność upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918
r. po 123 latach zaborów, słuchacze „Płockiego Powiatowego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku” przystąpili do interaktywnego turnieju wiedzy: „Droga do
Niepodległości”. Gminę Staroźreby reprezentowały 2 drużyny. Uczestnicy
przed przystąpieniem do quizu zapoznali się z publikacją Zdzisława Leszczyńskiego i Lecha Łukaszewskiego: „Ziemia płocka a czas niepodległości.
Ocalić od zapomnienia”. Czas pandemii, ograniczone możliwości organizowania zajęć promujących
książkę i czytelnictwo, spotkań
z interesującymi ludźmi spowodowały, że było mniej możliwości pozyskania nowych czytelników. Lecz mimo tych przeszkód
czytelnictwo w naszej bibliotece
utrzymało się na przyzwoitym
poziomie.
Kontakt:

• Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach, ul. Głowackiego 2, tel. (24) 261 25 08,
e-mail: biblioteka8@wp.pl
• Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach Filia w Nowej Górze, ul. Płocka 20, tel.
(24) 261 81 75, e-mail: biblioteka.gora@starozreby.pl
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POMOC SPOŁECZNA W GMINIE STAROŹREBY
Rozpoczął się „gorący okres” dla
naszego Ośrodka, a to za sprawą
nowego okresu świadczeniowego
500+ (świadczenie wychowawcze). Nowy okres świadczeniowy
w ramach programu „Rodzina
500+” będzie trwał od 1 czerwca
2021 roku do 31 maja 2022 roku.
Od 1 lutego można już składać
wnioski o „500+” drogą internetową.
Dostępne są trzy opcje: bankowość elektroniczna, portal Empatia oraz PUE ZUS. Papierowy
wniosek będzie można złożyć od
1 kwietnia w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Staroźrebach. Należy pamiętać
Drodzy Mieszkańcy, iż nowe wnioski muszą złożyć wszyscy uprawnieni do świadczenia 500+ - także
ci, którzy obecnie je otrzymują.
Szczególnie uczulamy o terminach
wypłat świadczenia 500+ w nowym okresie świadczeniowym.
Otóż z łożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku
o świadczenie wychowawcze na
kolejny okres w terminie do 30
kwietnia oznacza przyznanie oraz
wypłatę świadczenia za czerwiec
maksymalnie do 30 czerwca tego
roku. W przypadku kompletnych
i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do

31 maja danego roku, ustalenie
prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem
od czerwca nastąpi nie później
niż do 31 lipca tego roku. Natomiast jeżeli osoba ubiegająca się
o świadczenie wychowawcze złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca danego roku,
ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem
od czerwca nastąpi nie później
niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
Jednak apelujemy, by nie odkładać złożenia wniosku na tzw.
„ostatnią chwilę”, a co ważniejsze
- nie przeoczyć terminu 30 czerwca, bowiem złożenie wniosku po
30 czerwca, oznacza, że prawo do
świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, ale świadczenie
wypłacone będzie od miesiąca
złożenia wniosku. Tylko złożenie
wniosku do końca czerwca 2021
r. gwarantuje, że świadczenie
wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
Informujemy jednocześnie, że
od czasu zniesienia kryterium
dochodowego rodzice nie muszą
już dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo
do świadczenia wychowawczego,
organ realizujący to świadczenie

opiera się przede wszystkim
na informacjach zawartych we
wniosku. Papierowe wnioski na
nowy okres zasiłkowy dostępne są
w siedzibie GOPS w Staroźrebach
od dnia 15 marca 2021 roku.

Współpraca
z Bankiem Żywności

W dniu 11 stycznia 2021 roku
Wójt Gminy Staroźreby podpisał umowę z Bankiem Żywności
w Płocku, dotyczącą zasad współpracy w roku 2021 – w ramach
Programu Pomoc Żywnościowa
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Zgodnie
z umową od stycznia 2021 roku
do sierpnia 2021 roku Bank Żywności w Płocku, raz w miesiącu
będzie przekazywał artykuły spożywcze Gminie Staroźreby – na
rzecz osób najbardziej potrzebujących. Dnia 20 stycznia 2021
roku Gmina dokonała pierwszego
odbioru żywności w ramach tej
umowy. Wartość przekazanych
artykułów spożywczych opiewała na kwotę 8.995,30 zł. Wśród
przekazanych artykułów spożywczych za miesiąc styczeń, znalazły
się: Mleko UHT, makaron jajeczny
świderki, Olej rzepakowy, powidła
śliwkowe, groszek z marchewką,

buraczki wiórki, pasztet drobiowy,
ser podpuszczkowy dojrzewający,
szynka drobiowa. Dystrybucją
artykułów zajmują się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach,
w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach. Żywność
wydawana jest około 25 dnia
każdego miesiąca.W związku ze
stanem epidemicznym dystrybucja artykułów żywnościowych
odbywa się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania
się covid-19. W celu uniknięcia
zgromadzeń przed punktem wydawania żywności pracownicy
GOPS prowadzą telefoniczne
zapisy mieszkańców na odbiór
żywności w uzgodnionym terminie. Na bieżąco prowadzona
dezynfekcja klamki, długopisów
oraz lady. Każda osoba odbierająca żywność ma możliwość dezynfekcji rąk. Wydawanie żywności
w danym dniu dotyczy wyłącznie
osób umówionych na ten dzień.
Zachęcamy w tym miejscu do
sąsiedzkiej pomocy przy odbiorze żywności, prosimy jednak by
osoba uprawniona do pomocy
żywnościowej, poinformowała
pracowników GOPS, kto pomoże
w jej odbiorze.

UWAGA! Limit osób, na rzecz
których możliwe jest udzielanie
pomocy przez Gminę Staroźreby to 455 i nie został on jeszcze
przekroczony. Oznacza to, ze
osoby, które nie są obecnie zakwalifikowane do udziału w Programie „Pomoc Żywnościowa”,
mogą składać właściwe wnioski
w siedzibie GOPS w Staroźrebach.

Wspieraj Seniora

Seniorze, uważaj na siebie!
Zarejestruj się i zaszczep przeciw
COVID-19. W dużych skupiskach
ludzi koronawirus i inne wirusy
łatwiej się rozprzestrzeniają.
Dlatego też – ogranicz wyjścia
z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproś bliskich o pomoc
w codziennych czynnościach.
Skorzystaj z infolinii, dzięki której otrzymasz pomoc w zrobieniu
zakupów, a jeśli musisz wyjść –
zasłaniaj nos i usta. Apele do Seniorów widoczne są na stronach
internetowych wszystkich gmin,
urzędów, ośrodków pomocy
społecznej. Gmina Staroźreby
również apeluje, ale także niesie realną pomoc dla Seniorów
w wieku 70+ oraz tych Seniorów
poniżej 70 roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z za-

DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA W GMINIE STAROŹREBY
Klub LKS Świt w Staroźrebach
przygotowuje się do rozpoczęcia rundy wiosennej rozgrywek
ligowych w piłkę nożną. Już
w styczniu jako pierwsza treningi rozpoczęła drużyna seniorów,
w lutym również drużyny młodzieżowe zaczęły przygotowania do wiosennej rywalizacji.
Obecnie Klub prowadzi cztery
drużyny piłki nożnej w różnych
kategoriach wiekowych zarejestrowanych w Mazowieckim
Związku Piłki Nożnej, uczestniczące w rozgrywkach ligowych.
Drużyna Juniorów kolejny rok
uczestniczy w rozgrywkach Ligi
Wojewódzkiej, natomiast drużyna Seniorów już drugi rok bierze udział w rozgrywkach IV ligi
mazowieckiej, gdzie przez długi
czas utrzymywała się na pozycji
lidera. Przypominamy, że zespół
seniorów wywalczył również Puchar Polski na poziomie POZPN
wygrywając z drużyną Wisły II
Płock 2:1 na naszym obiekcie
sportowym. W lutym odbyło
się w klubie zebranie walno-wyborcze, podczas którego Zarząd
uzyskał absolutorium za działalność w poprzedniej kadencji. Na
nową trzyletnią kadencję zarząd
ukonstytuował się w następującym składzie;
Zarząd klubu: Krzysztof Szałański – Prezes Zarządu, Łukasz
Ziembiński – Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Klimkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Tomasz Kawecki
- Skarbnik, Stanisław Kapuściński – sekretarz, Tadeusz Słupski
– członek Zarządu, Janusz Szałański – członek Zarządu.
Komisja Rewizyjna: Paweł Ryziński – Przewodniczący, Krzysztof Tomczak – sekretarz, Mieczysław Żelechowski – członek.
W ostatnim czasie trenerzy
dla utrzymania dobrej formy
młodych zawodników organizowali turnieje halowe na hali
przy Szkole Podstawowej w Sta-

roźrebach. Zarząd oraz działacze
rozpoczęli przygotowania infrastruktury do rozpoczynających
się w połowie marca rozgrywek.
Nowe Władze stowarzyszenia
Gminnego Klubu Sportowego
„Góra” za rok 2020.
W skład zarządu wchodzą:
Prezes – Michał Woliński, Sekretarz – Gabriel Bucior, Skarbnik:
Kacper Laskowski, Członkowie
zarządu: Marcin Sielczak oraz
Patryk Nowakowski. Osoby
wspierające: Gospodarz: Zbigniew Pawłowski. Kierownik

sekcji piłkarskich: Remigiusz
Laskowski.Klub działa w dwóch
sekcjach: Wędkarskiej i głównie
w dyscyplinie piłka nożna, która
liczy 48 piłkarzy zarejestrowanych w POZPN.Poza tym dzieci
i młodzież brały udział w programie Ogólnopolskiej grywalizacji sportowo-społecznej
Fair Play finansowanym przez
Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.Treningi
odbywały się 2 razy w tygodniu,
a w sezonie rozgrywkowym do-

chodzą sobotnie lub niedzielne
mecze. W sezonie jesienno – zimowym treningi zorganizowano
w sali gimnastycznej.
Sukcesy GKS Góra w roku
2020,1 Miejsce w rozgrywkach
Ligi Okręgowej A1 junior Płock,
1 Miejsce w Ogólnopolskiej grywalizacji sportowo-społecznej
Fair Play program.1 Miejsce drużyny seniorów w turnieju o puchar Prezesa KS Gryf Kownaty
Żędowe. Zarząd klubu ma nadzieję, iż osiągane bardzo dobre
wyniki przez młodych adeptów
piłki nożnej przełożą się w późniejszym czasie na sukces sportowy w piłce seniorskiej. Należy
podkreślić również wpływ sekcji
seniorów na motywację do pracy najmłodszych piłkarzy. Celem
szkolenia młodzieży nie jest jedynie osiągnięcie wyniku ale
przede wszystkim wychowanie
własnych zawodników, którzy
będą w przyszłości reprezentować barwy naszego klubu na
szczeblu seniorskim. Większość
osób zrzeszonych w naszym
klubie to dzieci i młodzież, która biorąc udział w treningach
i meczach należycie wypełnia
swój wolny czas oraz doskonali umiejętności. Nasze grupy
młodzieżowe odnoszą sukcesy
sportowe i zajmują czołowe
lokaty w rozgrywkach organizowanych przez Pozpn, poza
meczami ligowymi dodatkowo
uczestniczą w meczach sparingowych oraz licznych turniejach.
Gminny Klub Sportowy „Góra”
nie rozwijałby się tak prężnie,
gdyby nie pomoc, wsparcie
Sponsorów i sympatyków Klubu.
Praca i wielkie zaangażowanie
społeczników, działaczy, którzy
są z Klubem nie tylko w chwilach
zwycięstw i sukcesów, ale także
wtedy, gdy są gorsze dni.
Klub Karate w 2020 roku
pomimo pandemii prowadził
zajęcia w okresie kiedy było to

możliwe prawnie 3 razy w tygodniu na sali gimnastycznej lub
jesienią na Hali Widowiskowo
Sportowej. Zajęcia odbywały
się w dwóch grupach zaawansowania. Zajęcia prowadzili:Artur
Marcinkowski, 4 dan, Bogdan
Pepławski 3 kyu, Katarzyna
Nowak 9 kyu. Klub działa przy
Zespole Szkolno- przedszkolnym
w Staroźrebach. Zajęcia karate
to specyficzne zajęcia, gdzie realizacja programu nauczania obejmuje naukę oraz zastosowanie
w realnej walce określonych
technik, a stopień przyswojenia
tych technik określa stopień uczniowski lub mistrzowski danej
osoby, która uczestniczy w tego
typu zajęciach. Dlatego raz
w roku klub organizuje zgrupowanie wewnętrzne dla członków
aby każdy mógł przystąpić do
egzaminu na dany kolejny stopień. (Oczywiście możliwość jest
zdania na kolejne stopnie przy
innych okazjach typu zgrupowania w innych ośrodkach, czy
treningach).W 2020 w styczniu
odbyło się takie zgrupowanie,
gdzie uczestnicy oprócz dodatkowych treningów brali udział
w egzaminach. Łącznie odbyło
się w 2020 roku 46 egzaminów.
W zgrupowaniu brało udział 28
osób z klubu Shuriken Treningi
trwały na sali do wprowadzenia
obostrzeń tj. do połowy marca,
po tym okresie warto wspomnieć, iż działalność klubu tj
treningi prowadzone zostały
on line dla 2 grup zaawansowania. Na salę gimnastyczną
klubowicze wracają w połowie
maja i zajęcia są prowadzone do
końca roku szkolnego. Tuż przed
jego zakończeniem klub bierze
udział w zgrupowaniu w ośrodku wypoczynkowym Gwarek nad
jeziorem ślesińskim. Oprócz
treningów wszyscy brali udział
w grach zabawach, kajakowaniu
oraz parku linowym.

grożeniem zakażenia Covid-19,
w przypadku braku możliwości
realizacji we własnym zakresie
niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz
sytuacji rodzinnej i społecznej
tych osób. Wsparcia realizowane
przez Gminę Staroźreby, dotyczy
w szczególności dostarczania
zakupów, dostarczania wykupionych ciepłych posiłków, załatwiania spraw urzędowych (jeśli
nie wymagają one wydania upoważnienia od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych),
itp. Wsparcie to wynika z troski
o seniorów oraz z konieczności
zapobiegania i przeciwdziałania
COVID-19. Aby skorzystać z tego
rodzaju wsparcia, należy skorzystać z ogólnopolskiej infolinii 22
505-11-11, bądź skontaktować
się bezpośrednio z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Staroźrebach. Dzięki realizacji w Gminie Staroźreby
programu „Wspieraj Seniora”
w 2020 roku, świadczone przez
pracowników GOPS wsparcie
w okresie epidemii koronawirusa, trafiło do ponad 40 osób.
Z uwagi na utrzymujący się stan
epidemii w kraju, podejmujemy
działania wspierające na rzecz
Seniorów, również w 2021 roku.

OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ FAIR PLAY
Projekt powstał w 2017 roku i jest
formą grywalizacji promującej
wolontariat sportowy. Konkurują
w niej młodzieżowe, wolontariackie Drużyny Fair Play z całej
Polski. Organizacje pozarządowe,
kluby sportowe rekrutują w swoich
lokalnych społecznościach młodych
wolontariuszy i zawierają umowy
partnerskie z lokalnymi instytucjami , szkołami, firmami i przystępują
do grywalizacji, która obejmuje 3
etapy. Pierwszy etap zakłada organizację zajęć sportowych dla dzieci
innowacyjną metoda football 3.
Drugi etap obejmuje organizację
akcji dobroczynnych, promujących
Cele Zrównoważonego Rozwoju
(Global Goals), sformułowanych
przez ONZ. Trzeci etap polega na
organizacji Festiwali Football3 &
Global Goals. Festiwale są formą
rywalizacji sportowej metodą
football3 połączoną z promocją
celów Global Goals. Dodatkowo,
Fair Play program ma również za
zadanie budowanie lokalnej sieci
współpracy pomiędzy jednostkami
samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz całej lokalnej społeczności. Na koniec sezonu wyłaniany
jest zwycięzca programu. GKS Góra
rywalizuje w Fair Play Program od
samego początku. Drużyna z Nowej
Góry zwyciężyła w tej rywalizacji.
W sezonie 2019/2020 Fair Play
Drużyna GKS Góra zwyciężyła rywalizację ogólnopolską Fair Play
Program.Fair Play Program 2021
oprócz wyżej opisanych działań
w ramach rywalizacji zakłada
również certyfikację mediatorów
i trenerów we współpracy ze streetfootballworld, stworzenie podręcznika metodycznego „Trenuj
Bycie Dobrym”, realizację projektu
„Od wolontariusza do lidera”, organizację Finału Fair Play Global
Goals na Stadionie Narodowym.
Ponadto, Fair Play program jest
objęty badaniami naukowymi
przez socjologów ze Sportimpakt.
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REMONT GABINETU REHABILITACJI
W styczniu bieżącego roku
kompleksowemu remontowi
poddany został Gabinet Rehabilitacji przy Urzedzie Gminy
w Staroźrebach. Gruntownie
przebudowano gabinet, wyburzone zostały stare ścianki,
powstały nowe ścianki dzia-

łowe, zmodernizowano całą
sieć elektryczną wraz z oświetleniem oraz wszystkie ściany,
sufity, podłogi. Wymieniono
kaloryfery. Kompleksowo
wyremontowano również łazienkę. Koszt remontu to 42
000 zł. Dodatkowo zakupione

zostały parawany, prześcieradła, tablice oraz maty do akupresury. Poprzedni remont
w dużo mniejszym zakresie
przeprowadzony był w lutym
2008 roku, czyli 13 lat temu.
Dzięki pracom wykonanym
w Gabinecie Rehabilitacyjnym

wzrośnie jakość świadczonych
usług, zyskano dodatkową
przestrzeń, co pozwala na
świadczenie dodatkowych
zabiegów i zwiększenie komfortu naszych mieszkańców
korzystających z Gabinetu Rehabilitacji.

PRZETARG NIERUCHOMOŚCI
I WÓJT GMINY STAROŹREBY ogłasza II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY – na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych
w Staroźrebach. Nieruchomości niezabudowane. Zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Staroźreby, zatwierdzonego Uchwałą Nr 122/XX/2016 Rady Gminy
Staroźreby z dnia 29 listopada 2016 roku położone są w terenach adaptacji, przekształceń, porządkowania i intensyfikacji istniejącego układu
osadniczego o dominującej funkcji mieszkaniowej.
Obręb

Nr
Powierzchnia
Księga
Cena
Wysokość
działki nieruchomości wieczysta wywoławcza wadium
						
STAROŻREBY 1199/12
0,1059 ha
			
STAROŹREBY 1199/13
0,1058 ha
			
STAROŹREBY 1199/14
0,1059 ha
			
STAROŹREBY 1199/15
0,1058 ha
			
STAROŹREBY 1199/16
0,0758 ha
			
STAROŹREBY 1199/21
0,1059 ha P
			

SEGREGACJA ODPADÓW
Od 1 stycznia 2020 r. Gmina
Staroźreby samodzielnie realizuje zadanie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.
Obowiązuje jedna podstawowa
zasada „WSZYSCY SEGREGUJEMY” czyli nie ma możliwości
oddawania odpadów tylko zmieszanych. W ramach uiszczanej
opłaty z naszych domostw odbierane są każdego miesiąca:
TWORZYWA SZTUCZNE i METALE
(worek koloru żółtego),- SZKŁO
(worek koloru zielonego), - PAPIER (worek koloru niebieskiego), - ODPADY BIO (worek koloru
brązowego)- POPIÓŁ POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJ. Dodatkowo
dwa razy w roku organizowana
jest mobilna zbiórka odpadów
komunalnych, w ramach której
mieszkańcy mogą oddać: meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony
pochodzące z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych
i jednośladów o dopuszczalnej
masie całkowitej do 3,5 tony,
niepochodzące z działalności
gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie przekraczającym 56
cm (22 cale);przeterminowane
leki i chemikalia, odpady z odzieży i tekstyliów, zużyte baterie
i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe (niezawierające
gruzu pochodzące z remontów
prowadzonych we własnym
zakresie np. armatura łazienkowa czy płytki ceramiczne itp.)
Przed wrzuceniem odpadów do
pojemników/worków pamiętajmy żeby: opróżnić opakowania
z resztek żywności (nie musisz
myć opakowań);odkręcić metalowe i plastikowe nakrętki (nie
musisz zdzierać etykiet) zgnieść
plastikowe butelki, puszki i kartony (zajmą mniej miejsca
i ograniczą koszt transportu).
Z roku na rok wzrasta świadomość mieszkańców na temat
segregacji odpadów. Nadal pojawiają się jednak błędy, wśród

których najczęściej spotykane
to: do worka koloru żółtego
wrzucane są zużyte ubrania
i buty, części samochodowe (np.
lampy, tapicerka), drobne RTV,
opakowania po olejach samochodowych, styropian budowlany i wiadra po farbach. Do worka koloru zielonego wrzucamy
słoiki razem z nakrętki nakrętki

powinny trafić do worka żółtego
do pojemnika na odpady pozostałe po segregacji wrzucane są
np. obierki warzyw i owoców,
popiół oraz butelki szklane
i z tworzyw sztucznych bioodpady to m.in. drobno pocięte
gałązki drzew, trawa, liście czy
obierki, a niecałe drzewa, krzewy czy ich karpy. Przypominamy,

że w ramach opłaty odbieramy
wyłącznie odpady komunalne
pochodzące z gospodarstw
domowy. Nie odbieramy odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej (w tym rolniczej).
Pamiętajmy, że właściwa segregacja ma wpływ na koszty
jakie ponosimy za gospodarowanie odpadami.

PL1P/
0061621/9
PL1P/
0061621/9
PL1P/
0061621/9
PL1P/
0061621/9
PL1P/
0061621/9
L1P/ 4
0061621/

Minimalna
wysokość
postąpienia

46.183,00

4.700,00

470,00

46.139,00

4.700,00

470,00

46.183,00

4.700,00

470,00

46.139,00

4.700,00

470,00

33.056,00

3.500,00

340,00

6.183,00

4.700,00

470,00

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
106 z późn. zm.).II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 28
kwietnia 2021 r. o godz. 900 w Sali nr 12 Urzędu Gminy w Staroźrebach ul. Płocka 1Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na
konto Urzędu Gminy w Staroźrebach w BS Staroźreby nr 66 9008
0005 0000 1645 2000 0180 w terminie do dnia 23 kwietnia 2021
r. wadium w wysokości wymienionej w tabeli do konkretnej nieruchomości. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Dowód wpłaty wadium winien
wskazywać jednoznacznie kto wpłacił wadium i kto jest uprawniony do
wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość, oraz wskazywać
nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wadium osoby wygrywającej
przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od
zawarcia umowy. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie
zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu,
zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Osoby przystępujące
do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dowód
wniesienia wadium oraz dowód potwierdzający tożsamość .Przetarg
zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1490 z późn. zm.).Ogłoszenie zamieszczono w „Tygodniku Płockim” na
tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy bip.starozreby.
pl Osoba upoważniona do kontaktu- Dorota Reszczyńska tel. 24 266
30 93 Wójt Gminy Staroźreby zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyny. Udział w postępowaniu przetargowym
wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016,
str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
z póź. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej
informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Staroźreby
można uzyskać na stronie www.bip.starozreby.pl w zakładce MENU
PRZEDMIOTOWE „Ochrona danych osobowych”.
Referat 	Nr tel
Sekretariat
(24) 266-30-80
Wójt
(24) 266-30-81
Sekretarz
(24) 266-30-82
Skarbnik
(24) 266-30-83
USC
(24) 266-30-84
Ewidencja ludności
(24) 266-30-85
/działalność gosp.
OC
(24) 266-30-86
Podatki - transport

(24) 266-30-87

Oświata
(24) 266-30-88
KADRY 		
Księgowość podatkowa (24) 266-30-89
Rada Gminy
(24) 266-30-90
Planowanie przestrzenne (24) 266-30-91
Inwestycje 		
Gospodarka odpadami
(24) 266-30-92
Rolny
(24) 266-30-93 r
Księgowość budżetowa (24) 266-30-94
Księgowość oświatowa (24) 266-30-98
JEDNOSTKI PODLEGŁE
GOK
ul. Głowackiego 2,
GBP
ul. Głowackiego 2,
GOPS
ul. Głowackiego 2,
REHABILITACJA
ul.Parkowa 2,
OCZYSZCZALNIA
ul. Płocka 34b
ZGUG
ul. Żwirki i Wigury 11,
SZKOŁY
STAROŹREBY
ul.Szkolna 7
(24) 261-70-11
NOWA GÓRA
ul.Szkolna 6
(24) 261-81-11
SMARDZEWO
Smardzewo 4
(24) 261-70-09
PRZECISZEWO
Przeciszewo 1
(24) 261-70-76

e-mail
gmina@starozreby.pl
wojt@starozreby.pl
sekretarz@starozreby.pl
skarbnik@starozreby.pl
usc@starozreby.pl
edg@starozreby.pl
oc@starozreby.pl
kasa@starozreby.pl,
podatki@starozreby.pl
aaleks@starozreby.pl
kadry@starozreby.pl
podatki@starozreby.pl
radagminy@starozreby.pl
kpiechowski@starozreby.pl
fundusze@starozreby.pl
adzawadzka@starozreby.pl
olnictwo@starozreby.pl
ksiegowosc@starozreby.pl
ksiegowoscoswiaty@starozreby.pl
(24) 261-70-80
(24) 261-25-08
(24 ) 26 8 28 -34
(24) 261-78-34
(24) 261-78-35
(24) 261-71-68
szkolastarozreby@wp.pl
sp.nowagora@gmail.com
sp_smardzewo@interia.pl
przeciszewo@op.pl

