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VIII Rajd Motocykli Zabytkowych
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Ten rok szkolny jest wyjątkowy, bo rozpoczyna 
reformę oświaty. To oznacza, że zniknęły zespoły szkół, 
a w podstawówkach pojawili się siódmoklasiści. W sumie 
w  szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę 
naukę 1 września rozpoczęło 1357 osób.

Założenia reformy oświaty są już wszystkim doskonale 
znane. Sprawiły, że z mapy placówek oświatowych w naszej 
gminie zniknęły zespoły szkół w Maszewie Dużym i Starych 
Proboszczewicach. Teraz są to już szkoły podstawowe. Co 
prawda uczą się w nich jeszcze gimnazjaliści, ale to już 
tylko drugie i trzecie klasy. Pojawili się za to uczniowie klas 
siódmych.

W największej szkole w naszej gminie, czyli w Maszewie 
Dużym zajęcia rozpoczęło 1 września w sumie 459 uczniów. 
W tym gronie jest 49 uczniów „zerówki”. 321 uczy się w szkole 
podstawowej. Swoją edukację rozpoczęło 40 pierwszoklasistów, 
a siódmoklasistów jest 47. W gimnazjum naukę kontynuuje 
89 uczniów.

Przy SP w Maszewie Dużym trwa największa oświatowa 
inwestycja w naszej gminie. To budowa hali sportowo-
widowiskowej. Jej powstanie pochłonie ponad 5,8 mln zł. 
A hala ma być gotowa do końca maja przyszłego roku.

Hala będzie połączona z istniejącym budynkiem szkoły. 
Znajdzie się w niej widownia na ok. 300 miejsc. Powstanie też 
trzykondygnacyjna część, w której znajdą się pomieszczenia 
socjalne, przewidziano miejsce na siłownię, pokój do 

ćwiczeń korekcyjnych, będzie też sala konferencyjna. Obiekt 
będzie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
i wyposażony w windę. 

A jak będzie wyposażona hala? Przede wszystkim będzie 
miała wymiary boiska do piłki ręcznej. Ale znajdą się w niej 
także podwieszane kosze do koszykówki. Będzie tez można 
grać w siatkówkę i badmintona. W planach jest wykonanie 
także ścianki wspinaczkowej. W hali znajdą się też specjalne 
kurtyny, które sprawią, że będzie można ją podzielić na trzy 
części. Nie zabraknie tablicy wyników i profesjonalnego 
nagłośnienia.

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach naukę 
w pierwszej klasie rozpoczęło 30 dzieci. W siódmych klasach 
jest 40 uczniów. W sumie w całej szkole podstawowej uczy się 
256 uczniów. W gimnazjum uczy się jeszcze 103 uczniów.

W SP w Starej Białej zajęcia na początku września 
rozpoczęło 127 młodych mieszkańców naszej gminy. 
Najmłodszych, w „zerówce” jest 33. W szkolnych ławkach 
po raz pierwszy zasiadło 12. dzieci, a siódme klasy liczą 
28 uczniów. 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie naukę 
w szkole rozpoczęło 15 uczniów. Natomiast w VII klasie 
jest ich 14. W sumie w całej szkole uczy się 128 dzieci. 
Natomiast przedszkolaków jest 148 .Z kolei w Przedszkolu 
Samorządowym w Nowych Proboszczewicach zajęcia 
rozpoczęło 136 dzieci.

Wyjątkowy rok szkolny

Budowa Hali Sportowej przy szkole w Maszewie Dużym.
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Informator Gminy Stara Biała

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXIV sesji, która odbyła się 21 września 2017 r., 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
•	 w	sprawie	nawiązania	współpracy	partnerskiej	pomiędzy	

Gminą Stara Biała a Gminą Czarna

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 zmiany	 miejscowych	 planów	
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
wsi Nowa Biała

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 zmiany	 miejscowego	 planu	
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru 
wsi Maszewo

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 przystąpienie	 Gminy	
Stara Biała do realizacji projektu pn. „Radosne 
przedszkolaki w Gminie Stara Biała” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Oś 
priorytetowa X Edukacja dla rozwoju Regionu działanie 
10.1.4 Edukacja przedszkolna

•	 w	 sprawie	 zaciągnięcia	 długoterminowej	 pożyczki	
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

•	 w	 sprawie	 określenia	 wysokości	 stawek	 podatku	 od	
nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2018

Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl, 
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów w środę 
w godz. 15.30-17, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wtorek 
i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy urzędu codziennie 
w godzinach pracy, radca prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 7,  
tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1,  
tel. 24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: 
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.

Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl,  
Dyrektor Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60, 
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski 
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

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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Prawie 2 miliony złotych kosztowały ostatnie drogowe 
inwestycja w naszej gminie. Zdecydowana większość tej 
kwoty pochodziła z budżetu gminy.

Remont drogi do oczyszczalni ścieków w Maszewie

Zadanie obejmowało remont nawierzchni drogi polegający 
na ułożeniu nawierzchni z  mieszanek mineralno - bitumicznych 
o powierzchni 4474 m2, częściową wymianę krawężników oraz 
przebudowę przepustu. Wartość robót brutto: 273 427,60 zł. 
Inwestycja została sfinansowania w 50% z budżetu gminy i 50% 
ze środków Wodociągów Płockich Sp. z o.o.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych

W ramach inwestycji wybudowano ścieżkę pieszo-
rowerowa oraz chodnik z kostki brukowej betonowej bez 
fazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego o długości 
300,94 m wzdłuż drogi powiatowej nr 2908W. Wartość robót 
brutto: 99, tys. zł. Inwestycja została sfinansowana w całości 
z budżetu gminy.

Budowa drogi gminnej Trzebuń-Dzięgielewo

W ramach inwestycji wybudowano drogę gminną 
o długości 1346,52 m + 44,0 m (odejście drogi w bok) i szer. 
4 m, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa 
łamanego oraz gruntu stabilizowanego cementem wraz ze 
zjazdami z kruszywa łamanego w miejscowości Trzebuń. Zakres 
zadania obejmował również przebudowę sączków i rurociągów 
drenarskich. Wartość robót brutto: 933 848,24 zł. Inwestycja 
będzie dofinansowana ze środków związanych z wyłączeniem 
z produkcji gruntów rolnych w wysokości 150 tys. zł.

 Budowa ul. Jodłowej w Nowych Proboszczewicach

W ramach inwestycji wybudowano ulicę Jodłową o długości 
444 m i szer. 6 m, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie 
z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej oraz 
kanalizacją deszczową. Wartość robót brutto: 620 896,95 zł. 
Inwestycja została sfinansowana w całości z budżetu gminy.

W Przedszkolu Samorządowym w Nowych 
Proboszczewicach w roku szkolnym 2017/2018 grupa 
„Pszczółki” i „Motylki” rozpoczęła realizację programu 
z  zakresu wychowania zdrowotnego „Sport to podstawa 
i dobra zabawa”.

Zajęcia sportowe odbywają się raz w tygodniu, w każdy 
poniedziałek i zawsze zaczynają się od rozgrzewki. Na 
zajęciach gimnastycznych wykorzystywane są różnorodne 
ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe, a także typowe ćwiczenia 

z korektywy, dzięki czemu dzieci przyswajają prawidłowe 
nawyki zdrowotne oraz dobrze się bawią. Podczas zajęć 
stosowane są także metody aktywnego słuchania muzyki, 
które pobudzają dzieci do swobodnej ekspresji muzycznej 
z wykorzystaniem dostępnych środków wyrazu tj. wstążki, 
chustki itp.

W ramach zajęć, 2 października „Pszczółki” i „Motylki” 
udały się na stadion w Nowych Proboszczewicach, aby 
zażywać ruchu na świeżym powietrzu.

Drogowe inwestycja

Sport to podstawa i dobra zabawa
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Towarzystwo Motocykli Dawnych „Weteran Płock”, 14 
lipca zorganizowało na trenach rekreacyjnych gminy Stara 
Biała jedną z konkurencji VIII Rajdu motocykli zabytkowych. 

Start do rajdu, którego trasa liczyła ponad 120 km zaczynał 
się w Cierszewie. Zawodnicy uczestniczący w zmaganiach 
musieli się zatrzymać do obowiązkowej konkurencji. 
Zorganizowana próba sprawności i umiejętności okazała się 
dość trudna i nie wszyscy uczestnicy wykonali ją bezbłędnie. 

Dzięki gościnności wójta Sławomira Wawrzyńskiego 
okoliczni mieszkańcy mogli obejrzeć podczas zmagań 
rajdowych takie perełki motoryzacji jak przedwojenny polski 
motocykl Sokół 1000, Sokół 600 oraz inne znamienite marki 
produkcji polskiej (WSK, WFM, JUNAK), europejskiej 
(BMW, DKW, ZUNNDAP, NSU, WIKTORIA, PANNONIA, 
JAWA,) czy nawet amerykańskiej, bo zawitał do nas nawet 
HARLEY DAWIDSON z 1934r. 

Uczestnicy rajdu byli zachwyceni pięknem mazowieckiej 

przyrody, różnorodnością terenu. VIII Rajd motocykli 
zabytkowych odbywał się pod patronatem Polskiego Związku 
Motorowego i podzielony był na określone kategorie wiekowe 
motocykli. Wśród motocykli wyprodukowanych przed 1955 r. 
wygrał Konrad Madej (motor Rudge Sport Special z 1937 r.). 
Drugie miejsce zajął Piotr Tubilewicz (Sokół 1000 CWS M111 
z 1934 r.), a trzecie Paweł Kut (pilot Agnieszka Janik, motor 
Sokół 600 RT z 1936 r.).

W gronie motocykli wyprodukowanych po 1955 r. 
zwyciężył Tomasz Struzik (Junak M10 z 1962), drugi 
był Szymon Reichman (DKW RT 250S z 1956), a trzeci 
Kamil Deska (MZ ES 250/1 z 1962). Wśród motocykli 
wyprodukowanych po 1970 r. pierwsze miejsce zajął Tomasz 
Reichman (MZS TS 250 z 1975), drugie Artur Krawczyk (pilot 
Teresa Radwan, motor Honda CB 550F z 1976), a trzecie 
Krzysztof Adamiec (Honda CB 550K z 1976).

fotoreportaż – str. 2

W SP w Wyszynie, 21 września odbyło się uroczyste 
przyjęcie tegorocznych pierwszoklasistów do grona 
Świetlicowego Klubu „Aniołeczek”. Otrzęsiny zorganizował 
wychowawca świetlicy Janusz Nowak wraz z wychowawczynią 
klasy pierwszej Joanną Sikorską.

Dzieci zostały poddane próbom sprawdzającym ich wiedzę 
z literatury dla najmłodszych oraz zasad zachowania podczas 
zajęć świetlicowych. Doświadczyły także próby smaku – 
musiały wypić sok z cytryny z uśmiechem na twarzy, co było 
nie lada wyczynem.

Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem uczestników 
przez starszych uczniów - przedstawicieli Samorządu 
Szkolnego. Po oficjalnym powitaniu przyszedł czas na zabawę.

Piętnaścioro nowych „aniołeczków” musiało wykonać 
różne zadania, celem „wkupienia się” w łaski publiczności. 
Aby zostać oficjalnie przyjętymi do grona „braci” świetlicowej, 
musieli sprostać wielu próbom. Pięknym punktem uroczystości 
było wcielenie się młodych aktorów w bohaterów wiersza Jana 
Brzechwy „Na straganie”. Inscenizacja była niezwykle barwna 
i można było zobaczyć dzieci w nowych wcieleniach: kalafiora, 
rzepy, marchewki, kapusty, buraka i wielu innych warzyw.

Werdykt był oczywisty: zebrana publiczność jednogłośnie 
uznała, że kandydaci zasłużyli na miano prawdziwych 
Aniołków. Po tym wszystkim nastąpił moment złożenia 
uroczystego ślubowania i wręczenia „Odznaki Aniołka” 
wszystkim nowym „świetliczakom”. Ceremonii wręczenia 
odznak i okolicznościowych upominków przewodniczyła 
dyrektor Katarzyna Warczachowska, serdecznie im gratulując.

Motocyklowy rajd

Nowe „Aniołeczki”
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Dożynki naszej gminy przebiegły tradycyjnie. Była 
najpierw msza święta w kościele w Starej Białej, a potem 
uroczystość przeniosła się na teren „szkółek” w Białej. 
I tradycyjnie na mieszkańców czekało sporo atrakcji.

W samo południe, w niedzielę, 27 sierpnia w kościele 
parafialnym w Starej Białej rozpoczęła się dożynkowa msza. 
Poprzedziła ją procesja wokół świątyni z dożynkowym wieńcem, 
wykonanym w tym roku przez sołectwo Kowalewko. - Dzisiaj 
przychodzimy do świątyni, aby dziękować. Dziękujemy za 
zebrane w tym roku plony. Ale rodzi się pytanie komu dziękujemy? 

Słyszymy słowa podziękowań dla rolników, sadowników, osób 
związanych z rolnictwem. I nic w tym dziwnego. Bo ciężka jest 
praca rolnika. Ale zastanówmy się czy dzisiejsze zbiory to tylko 
zasługa człowieka? Bóg mówi – nic nie znaczy ten, który sieje 
i  ten który podlewa, ale ten, który daje wzrost. A ten wzrost 
daje Bóg. I dzisiaj dziękujemy mu za płodność ziemi, za to, 
że człowiek może wydobywać z niej plony. I błagamy, aby je 
pobłogosławił i zachował – mówił w homilii ks. kan. Zbigniew 
Kaniecki, proboszcz parafii w Trzepowie.

Po nabożeństwie dożynkowy korowód, w asyście pocztów 
sztandarowych jednostek OSP z naszej gminy, przeszedł na 
teren „szkółek” w Białej. Tam gminne dożynki rozpoczęły się 
od części oficjalnej. Gości witał wójt, Sławomir Wawrzyński. 
A wśród nich byli m.in. poseł Elżbieta Gapińska, senator Marek 
Martynowski, przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech 
Dąbrowski, księża Andrzej Śmigielski, Kazimierz Dziadak, Jacek 
Prusiński, Jan Deptuła, powiatowi i gminni radni, dyrektorzy 
szkół z naszej gminy. Swoje listy przesłali poseł Piotr Zgorzelski 
i poseł, a jednocześnie sekretarz stanu w kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, Maciej Małecki.

- To okres świętowania poświęcony przede wszystkim 

rolnikom, ich ciężkiej pracy, która nierozerwalnie związana 
jest z naturą. Chylimy czoła przed rolniczym trudem. Dzisiaj 
dużo mówi się o tradycji, patriotyzmie. Myślę, że nie ma nic 
bardziej polskiego niż polska ziemia i pracujący na niej rolnicy, 
którzy przekazują tradycję następnym pokoleniom. Wszystkim 
rolnikom chciałbym życzyć tradycyjnego Szczęść Boże – mówił 
wójt Starej Białej. Sławomir Wawrzyński.

Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała, Wojciech Żółtowski 
stwierdził, że dożynki to zwieńczenie rolniczego trudu. - Ale 
zaraz jest święto Matki Boskiej Siewnej i rozpoczyna się nowy 

rolniczy trud. Wierzę, że 
nie zabraknie nam ziarna 
na zasiewy. A  chlebem 
będziemy umieli się 
dzielić z potrzebującymi. 
Chciałbym podziękować 
Panu Bogu i rolnikom 
za ten chleb - mówił 
Wojciech Żółtowski.

Goście w swoich 
wystąpieniach dziękowali 
za zaproszenie na 
dożynki i podkreślali 
wagę rolniczej pracy. 
- Bóg pobłogosławił, 
ziemia plon wydała – 
to motto wszystkich 
dożynek. Rolnik to 
człowiek dopuszczony 
do dzieła stworzenia, ale 
też przemijania. Polski 
chłop przetrwał wiele 
historycznych zawirowań. 
To on żywi i broni. Żywi 
na co dzień, a jak trzeba to 
staje do obrony Ojczyzny 

– mówi przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski.
To on wspólnie z wójtem i przewodniczącym Rady Gminy 

wręczał medale „Zasłużony dla powiatu”. Otrzymali je Bożena 
Zaręba, Leszek Łabędzki, Jan Wrześniewski i  Włodzimierz 
Kajkowski. A później ruszył ceremoniał dzielenia chlebem.

Mniej oficjalną część dożynek rozpoczęła prezentacja 
bryczek zaprzężonych w dorodne klacze rasy wielkopolskiej 
z gospodarstwa państwa Szpiek ze Starej Białej oraz śląskiej 
i fryzyjskiej z gospodarstwa rolnego państwa Kowalskich ze 
Srebrnej. A muzyczną część dożynek rozpoczął koncert Gminnej 
Orkiestry Dętej.

Podczas święta Plonów było mnóstwo atrakcji dla dzieci, ale 
nie tylko. Były stoiska z eksperymentami i łamigłówkami dla 
całej rodziny, plenerowe warsztaty chemiczne, pokazy i warsztaty 
niezwykłych baniek mydlanych, pokaz naukowych. Wystąpił też 
Sztuk Mistrz Kluska i był pokaz judo w wykonaniu klubu Judo 
Sen-Sei ze Starych Proboszczewic. Muzyczną gwiazdą wieczoru 
była Doda wraz zespołem Virgin.

Długie kolejki ustawiały się do stoiska Związku Gmin Regionu 
Płockiego, gdzie za zużyte baterie czy plastikowe nakrętki można 
było zdobyć sadzonkę.

Gminne Święto Plonów
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W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie 
realizowany jest projekt „Radosne przedszkole w gminie 
Stara Biała”, współfinansowany ze środków unijnych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności 
do edukacji przedszkolnej. W ramach przedsięwzięcia 
w przedszkolu w Wyszynie utworzonych zostanie dodatkowych 
20 miejsc dla dzieci. Obecnie do przedszkola uczęszcza 150 
przedszkolaków z terenu gminy.

Ponadto 75 dzieci 3/4-letnich będzie miało możliwość 
uczestniczenia w dodatkowych zajęciach podnoszących 
ich wiedzę i umiejętności z zakresu: arteterapii, motoryki, 
logopedii, rehabilitacji ruchowej, rytmiki, gimnastyki 
korekcyjnej, zajęć teatralnych i artystycznych. A 18 nauczycieli 
będzie miało okazję wziąć udział w kursach i szkoleniach.

Ale to nie wszystko projekt zakłada przeprowadzenie 
modernizacji łazienek wraz z ich wyposażeniem oraz 
modernizację jednej z sal. Nowo utworzony oddział 
przedszkolny wyposażony zostanie w meble, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i zabawki. Wyposażenie 
obejmie także zaplecze kuchenne. Całkowita wartość projektu 
wynosi 340 350 zł.

W nowo utworzonej grupie przedszkolnej dzieci 3/4-letnich 

„Kraina Smerfów” w roku szkolnym 2017/2018 będzie 
wdrażany plan daltoński zgodnie z założeniami pedagogiki 
Helen Parkhurst. Praca dydaktyczno-wychowawcza zostanie 
oparta się na czterech filarach: współpraca, samodzielność, 
odpowiedzialność, refleksja. Nowatorski program został 
opracowany przez wychowawczynie „Krainy Smerfów” – 
Justynę Wojciechowską i Katarzynę Magryta.

Plan daltoński, choć stawia na współpracę, jest jednak 
doskonałym sposobem na indywidualizację nauczania. Plan 
daltoński jest swego rodzaju metodą pracy, która pozwala 
zdobyć dzieciom wymaganą wiedzę, ale jednocześnie ćwiczy 
umiejętności takie, jak planowanie, samodzielna praca, 
świadomość uzyskiwania postępów, motywacja wewnętrzna 
do mierzenia się z trudnościami, szacunek do pracy innych, 
pomaganie, znajomość swoich mocnych i słabych stron.

Dużą rolę w edukacji daltońskiej stanowi wizualizacja 
procesu edukacyjnego. Wizualizacja ta oparta jest na 
tablicach, na których za pomocą kolorów lub piktogramów 
oznacza się m.in.: dni tygodnia, plan dnia, harmonogram 
i przebieg wykonania poszczególnych zadań, organizację 
pracy zespołowej, itp. Pozwala to dzieciom samodzielnie 
planować i monitorować efekty pracy. Możliwości związane 
z wykorzystaniem tablic wzrastają z wiekiem dziecka – im 
dziecko młodsze, tym wsparcie nauczyciela w sprawnym 
posługiwaniu się tablicą jest większe. Wizualizacja pozwala 
dzieciom lepiej zrozumieć i zapamiętać zasady obowiązujące 
w grupie. 

Radosne przedszkole w Wyszynie
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Jest wielka siła w naszej Gminnej Orkiestrze Dętej. 
Drugi raz z rzędu wywalczyła druga lokatę w konkursie na 
najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Konkurs odbył się po raz czwarty. Tym razem orkiestry 
gościł Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach 
(pow. Siedlecki). To tam w niedzielę, 17 września, siedem 
orkiestr dętych z całego Mazowsza zaprezentowało to co 
mają najlepszego. Konkursowe przesłuchania trwały przez 
cały dzień. Rozbrzmiewały polskie i światowe standardy, 
aranżacje muzyki poważnej i filmowej, tematy klasyczne, 
znane i zaskakujące. 

- Zachęcam samorządowców do wspierania orkiestr 
dętych. To niejednokrotnie jedyna możliwość, by nasze dzieci, 
nasza młodzież pokochała muzykę, zaczęła się jej uczyć 
poznając jej bogactwo i walory, a przy okazji poznawała bliższe 
i dalsze otoczenie, region i kraj – mówił przewodniczący 
komisji konkursowej Marian Chmielewski.

- Orkiestry z roku na rok coraz lepiej przygotowują się 
do tego przeglądu. Widać w nich autentyczną wolę walki 
i  rywalizacji – mówi z kolei Sławomir Łagocki, kapelmistrz 

Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tłuszcza, która triumfowała 
w ubiegłym roku.

Każda z orkiestr miała półgodziny na zaprezentowanie 
swoich umiejętności. Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej 
zagrała siedem utworów, m.in. muzykę z filmu „Janosik” czy 
poloneza z „Pana Tadeusza”. - Jestem bardzo zadowolony 
z naszego występu. Widać, że na przestrzeni roku trzymamy 
wysoki poziom. Oczywiście zawsze w głowie jest chęć 
zwycięstwa, ale nie zawsze się to udaje – mówi kapelmistrz 
naszej orkiestry, Łukasz Miśkowiec. Dodaje, że poziom 
konkursu był wysoki, a organizacja i atmosfera doskonałe. 
Zaznacza też, że na wcześniejszym konkursie ogólnopolskim, 
który odbył się w Żurominie, na 16 orkiestr biorących w nim 
udział, nasza orkiestra zajęła czwarte miejsce.

Komisja konkursowa zdecydowała, że nagrodzi nie tylko 
wszystkie siedem orkiestr, ale także wszystkich kapelmistrzów 
i szóstkę najmłodszych muzyków. W orkiestrze ze Starej 
Białej nagrodę dla najmłodszego muzyka odebrała 10-letnia 
puzonistka Anna Jagodzińska. Konkurs wygrała i odebrała 
czek na 5 tys. zł Kozienicka Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Furioso. Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej za zajęcie 
drugiego miejsca otrzymała czek na 3,5 tys. zł.

Sukces naszej orkiestry
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Chciałbym opisać bohaterską rodzinę, której miłość do 
Ojczyzny, wyrastała w cieniu brwileńskich dębów. I choć 
dziś, Cierszewo, nie należy już administracyjnie do naszej 
gminy, to śmiało można powiedzieć, że nasi bohaterowie, 
mieszkali na naszym terenie, a ich domem, oprócz 
pobliskiego młyna, była ,,Brwileńska Ostoja”. Ich heroizm 
i niezłomna postawa, zwłaszcza najmłodszego z nich, jest 
wzorem do naśladowania. 

Wojna 1920 roku
W wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku, Płock odegrał 

istotną rolę. Jego mieszkańcy wykazali się heroiczną postawą, 
walcząc na barykadach z bolszewickim najeźdźcą. Wśród 
obrońców były również dzieci, które niczym Orlęta Lwowskie, 
pod ostrzałem nieprzyjacielskim kul, roznosiły amunicję na 
kolejne odcinki oraz pomagały ludności cywilnej w budowie 
barykad. 

Wśród nich był szczególny chłopiec, o niepozornej 
budowie, lecz wielkim i męskim sercu. To Tadeusz Jeziorowski, 
jedenastoletni harcerz spod Płocka. Tadzio urodził się 
w  Cierszewie, ówczesnej gminie Brwilno (dziś Stara Biała). 
Na świat przyszedł 15 października 1908 roku, w rodzinie 
młynarza. Od najmłodszych lat, wychowywany w duchu 
patriotycznej postawy i bezgranicznej wierze w Boga. 

W 1918 roku, rodzice umieścili go w Gimnazjum im. 
Stanisława Małachowskiego w Płocku. Od najmłodszych lat, 
należał do harcerstwa, w którym działał bardzo aktywnie. 
Podczas zbliżającego się najazdu bolszewików na Płock, 
jedenastoletni wówczas Tadzio, zdawał sobie świetnie sprawę 
z tego, że rodzice nie wyrażą zgody na jego uczestnictwo 
w walkach, więc najzwyczajniej ukradkiem uciekł z domu. 

Podczas obrony Płocka (18-19 sierpnia), nasz mały 
bohater, wykazał się niezwykłą odwagą oraz sprytem. 
We wspomnieniach obrońców, przez wiele lat, żywy był 
obraz małego, niepozornego chłopca, który pod gradem 
świszczących kul sowieckiej szarańczy, roznosił amunicję, 
nabijał broń i podawał ją żołnierzom. W czasie odwrotu 
polskich obrońców, z jednej z barykad, mały Tadzio zauważył 
pozostawiony karabin maszynowy na kółkach. Nie bacząc na 
lawinę kul, wystrzeliwanych przez najeźdźców oraz sowieckich 
snajperów, rzucił się ratując go przed wrogiem i uciekając 
zygzakiem przekazał naszym żołnierzom. 

W sprawozdaniu z tamtych działań możemy przeczytać: 
„Bohaterski urwis bez najmniejszego strachu przez 5 godzin, 
mimo ogromnego zmęczenia roznosił amunicję, ze wspaniałą 
dumą odbierał naboje, nabijał broń i podawał ją żołnierzom. 
W płockim magazynie znajdowały się karabiny francuskie, 
austriackie i rosyjskie. Zadaniem małego żołnierza było 
dobranie odpowiednich naboi. Wsławił się tym, że gdy na 
jednej z barykad nie było już żadnego obrońcy, rzucił się, 
aby ratować porzucony karabin maszynowy. Mimo deszczu 
kul wyszedł z walki bez najmniejszego uszczerbku”. (Źródło 
gazeta Idziemy)

Za swoje męstwo i odwagę, której nie powstydziłby 
się doborowy żołnierz, wraz z innym harcerzem Józefem 
Kaczmarskim, został odznaczony przez marszałka Józefa 
Piłsudskiego Krzyżem Walecznych.

Po zakończeniu wojny polsko - bolszewickiej, mały Tadzio 

dalej uczęszczał do płockiego gimnazjum, gdzie działał 
w  2 Korpusie Kadetów w Modlinie, a z czasem w Korpusie 
Lwowskim, gdzie zapłonął miłością do nowej pasji - lotnictwa. 
W 1929 roku, swoją naukę zakończył doskonale zaliczoną 
maturą, której dopełnieniem było otrzymane wyróżnienie 
–medal Polska Swemu Obrońcy. Po maturze, nie widział 
innej drogi, jak tylko lotnictwo i dlatego wstąpił do Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W 1931 roku, był już 
podporucznikiem, a w 1935 roku, porucznikiem. W 1937 
roku objął dowództwo 133 Eskadry Myśliwskiej, a następnie 
był pierwszym dowódcą 161 Eskadry Myśliwskiej we Lwowie. 
1 grudnia 1938 roku objął stanowisko oficera taktycznego 
III Dywizjonu Myśliwskiego 6 Pułku Lotniczego. Na tym 
stanowisku walczył w kampanii wrześniowej. 

Śmierć Tadeusza  
Tadeusz poległ 4 września 1939 roku, w walce powietrznej 

nad lotniskiem polowym w Łodzi (Widzew – Ksawerów), 
zestrzelony podczas startu z lotniska lub lądowania. Według 
dwóch, różnych sprawozdań, wyglądało to następująco: 

1.”[...] 4.IX.1939 r. podczas ataku Niemców na polowe 
lotnisko dywizjonu Widzew -Ksawerów dopadł samolotu, ale 
podczas startu został zestrzelony na skraju lotniska ponosząc 
śmierć.[...]” (Źródło: Hubert K. Kujawa);

2. „[...] W godzinach popołudniowych nad lotniskiem 
podstawowym ukazał się samolot rozpoznawczy npla, na który 
wystartowała zasadzka w składzie: por. pil. Jeziorowski Tadeusz 
i ppor. pil. Zadroziński Zdzisław. Bezpośrednio po starcie 
nadleciały dwa dotąd niewidoczne samoloty myśliwskie ME 
109 / 9 samolotów. Rozpoczęła się krótka, ale nierówna walka. 
Bezpośrednio przed nią wylądowały 3 samoloty własne, które 
wróciły z przyfrontowej zasadzki zagrożonej przez naziemne 
oddziały npla.

W chwili rozpoczęcia walki, piloci samolotów chcieli 
wystartować, lecz brak powietrza w butlach pokładowych 
i  gorące silniki spowodowały, że nie mogli uruchomić 
motorów.

Por. pil. Jeziorowski, po krótkiej, a zawziętej walce, podszedł 
do lądowania, prawdopodobnie ranny. W tym momencie 
został zaatakowany przez npla z tyłu i w powietrzu zapalił się. 
Bezpośrednio po tym, spadł na ziemię i poniósł śmierć.[...]" 
(Źródło: "Lotnicza gazeta łódzkiego regionu NA PROSTEJ”).

Po śmierci Tadeusz Jeziorowski, został odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari. Jego grób znajduje się w Łodzi. 
Pochowany został we wspólnym grobie Żołnierzy Września, 
na cmentarzu wojskowym Doły. Po wojnie, staraniem władz 
Aeroklubu Łódzkiego, zwłoki por. Jeziorowskiego i dwóch 
innych pilotów, zostały ekshumowane, a następnie złożone do 
innego grobu.

Bohaterska rodzina
Dziś pamięć o bohaterskim harcerzu oraz jego oddanej 

Polsce rodzinie, jest nadal żywa. Szkoła Podstawowa nr 1 
w  Płocku, nosi imię Braci Jeziorowskich. W uchwale Rady 
Miasta Płocka czytamy m.in.: „Najstarszy z braci Józef 
Jeziorowski urodzony w 1900 r., w latach 1918-1919 walczył 
w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, dokąd wyruszył 
z Płocka wraz z pułkiem ochotników. Dzielnie spisał się także 
jego najmłodszy brat Zbigniew Antoni Jeziorowski urodzony 

Mały bohater z ,,Brwileńskiej Ostoi”
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w 1917 r., uczeń Jagiellonki, sierżant dywizji bombowej. W dniu 
2 stycznia 1943 r., podczas nocnego lotu ćwiczebnego zaginął 
wraz z samolotem i całą załogą. Nigdy ich nie odnaleziono. 
Prawdopodobnie wpadł do morza w rejonie Solway Firh 
Cumberland. Zbigniew Jeziorowski służył w szeregach RAF – 
brytyjskiego lotnictwa bojowego.

Z kart historii Płocka najbardziej znany jest Tadeusz 
Zygmunt Jeziorowski urodzony w 1908 r. Podczas obrony 
Płocka 1920 r., wówczas 11-letni harcerz, pomagał walczącym 
żołnierzom roznosząc amunicję. Za swą bohaterską 

postawę został odznaczony Krzyżem Walecznych przez 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Absolwent Małachowianki 
ukończył słynną „szkołę orląt” w Dęblinie. Porucznik 
Tadeusz Jeziorowski w czasie kampanii wrześniowej walczył 
z siedmioma niemieckimi Messerschmitami. Dnia 4 września 
1939 roku został zestrzelony w walce powietrznej nad Łodzią. 
Intencją szkoły jest, aby postawy Braci Jeziorowskich stały się 
wzorem patriotycznych zachowań dla społeczności szkolnej, 
ideałem, do którego będzie dążyć współczesna młodzież”.

Na uwagę, zasługuje również postać siostry braci 
Jeziorowskich, Jadwigi, o której we wspomnieniach córka 
Zofia Bąbczyńska - Jelonek, pisze: „Jadwiga z Jeziorowskich 
Bąbczyńska w czasie II wojny światowej, a także w czasach 
późniejszych - była odzwierciedleniem postaw, które 
reprezentowali jej starszy brat Józef i młodsi – Tadeusz 
i  Zbigniew. Brała udział w obronie Westerplatte, następnie 
po przedarciu się przez obszary okupowanej Europy do 
Wielkiej Brytanii pracowała, jako teletypistka w londyńskim 
sztabie gen. Władysława Sikorskiego. Po powrocie do 
ojczyzny, została zaaresztowana 2 stycznia 1953 roku 
i  oskarżona o szpiegostwo. Z wyrokiem 12 lat więzienia, 
spędziła w najcięższych więzieniach kobiecych ponad 3  lata. 
Wolność odzyskała 1  maja 1956 r. W 1960 r. oskarżenie 
o szpiegostwo zmieniono na zarzut nie poinformowania władz 
PRL o  działalności szpiegowskiej jednego z uczniów Szkoły 
Morskiej w Szczecinie, który poinformował o tym moją Matkę. 
Uczeń ten przyznał się w czasie procesu do szpiegostwa. Nigdy 
nie została zrehabilitowana. Zmarła w 22 listopada 1982 r.” 
(Źródło: sophico.blog.onet.pl).

Michał Umiński

Zlot po Ziemi Mazowieckiej
Członkowie i sympatycy szkolnego koła turystyczno-

geograficznego z SP w Maszewie Dużym, 23 września wzięli 
udział w XLIX Zlocie po Ziemi Mazowieckiej, którego 
organizatorem był Oddział Miejski PTTK w Płocku. 

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i  ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami stawili się na 
starcie rajdu w płockich Borowiczkach. Stamtąd wyruszyli na 
12. kilometrową wędrówkę pod opieką przewodnika PTTK.

Trasa została wytyczona leśnymi ścieżkami na terenie 
Płocka oraz gminy Słupno, a zakończyła się w malowniczo 
położonej nad Wisłą stanicy rzecznej "Flis" w Liszynie. 
W trakcie trzygodzinnej wędrówki uczestnicy podziwiali 
przyrodnicze walory pradoliny Wisły.

Drużyna z SP w Maszewie Dużym w składzie: Monika 
Filarska (II a), Julia Sobolewska (II b), Mateusz Borowski 
(II a), Antoni Sobolewski (II b), Kacper Żuchowski (II a), 
Michał Borowski (III a), Paulina Drążkiewicz (II b), Klaudia 
Wiśniewska (II b), Filip Żuchowski (VII a) i opiekun Jacek 
Załęski, w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych 
została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Otrzymała puchar 
i dyplom. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestnikom 
rajdu posiłek turystyczny i pamiątkowe znaczki.
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Przedszkolaki i uczniowie z placówek z terenu naszej 
gminy tradycyjnie wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. 
Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Nie ma śmieci 
– są surowce”.

„Sprzątanie świata” odbyło się w Polsce po raz 24. W tym 
roku celem akcji było postrzeganie odpadów nie jako „śmieci”, 
czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno znaleźć się na 
wysypisku. Fundacja Nasza Ziemia, organizator akcji, zwraca 
uwagę, że w rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, 
traktowanych jako bezużyteczne, drzemie wartościowy 
surowiec, który może być przetwarzany, nawet wielokrotnie. 
Nie mogą one kończyć, jako „śmieci” – na składowisku, 
w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny 
z powrotem trafiać do wykorzystania.

Ta idea przyświecała przedszkolakom i uczniom z naszej 
gminy. W SP w Maszewie Dużym z inicjatywy Beaty Rękawek, 
Ewy Kubackiej i Iwony Rybickiej dzieci z klas I-III zajęły 
się zbieraniem surowców wtórnych z okolic szkoły. Każdy 
z uczestników otrzymał jednorazowe rękawiczki oraz worki, 
z którymi uczniowie ruszyli na sprzątanie. 

Po powrocie do klas podjęli osobiste wyzwanie: będziemy 
używali własnych toreb idąc na zakupy, nie będziemy tworzyli 
niepotrzebnych odpadów, będziemy segregowali odpady, 
a  na zajęciach techniczno-plastycznych, kiedy będzie ku 
temu okazja, będziemy zwracali uwagę, że nie ma śmieci – są 
surowce, z których może powstać coś ciekawego i twórczego.

Uczniowie starszych klas wykonali projekty 

z wykorzystaniem odpadów. Z rzeczy, które mogły leżeć już na 
wysypisku powstały m. in. szczotki do zamiatania z szufelką, 
osłonki do kwiatów doniczkowych, płaszcz przeciwdeszczowy 
z klapkami, plakat-przypominajka, pojemnik na przybory 
toaletowe – robot „Wucetuś”, konik, krzesło, stolik, lampka, 
torebka, kubek. Nie zabrakło plakatów promujących akcję.

SP w Starych Proboszczewicach po raz kolejny wzięła udział 
w akcji „Sprzątanie świata”. Uczniowie wraz z nauczycielami 
sprzątali plac przy szkole i okolice Proboszczewic. Zebrane 
odpady zostały posegregowane i wrzucone do odpowiednich 
pojemników. 

W SP w Starej Białej akcja rozpoczęła się od spotkania 
w  każdej klasie i rozmowy na temat zasad bezpieczeństwa 
oraz głównych celów akcji. Uczniowie wysprzątali teren wokół 
szkoły, pobocze dróg, teren wokół kościoła. Uczniowie zebrali 
kilka worków odpadów. 

 W „Sprzątanie świata” zaangażowały się także najstarsze 
dzieci z przedszkola w Nowych Proboszczewicach. Na kilka 
dni przed akcją, dzieci zostały wprowadzone w tematykę 
dbania o środowisko, uświadamiano im konieczność nie 
śmiecenia i nie niszczenia przyrody. W dniu sprzątania dzieci 
zaopatrzone w rękawiczki i worki ruszyły w teren. Zbierane 
śmieci gromadzone były w workach, a następnie wyrzucone 
do odpowiednich pojemników na odpady.

Sprzątali świat
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Szkoła Podstawowa w Wyszynie przystąpiła w tym roku 
szkolnym do rządowego programu rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
„Aktywna tablica”. 

W ramach realizacji tego programu szkoła w Wyszynie 
otrzyma dwie tablica interaktywne, dwa projektory 
ultrakrótkoogniskowe, dwa urządzenia pozwalające na 
przekaz dźwięku. Projekt opiewa na kwotę blisko 14 tys. zł.

Pozyskane w ramach programu pomoce dydaktyczne 
zostaną wykorzystane przez szkołę w celu zmiany sposobu 
nauczania lub uczenia się. W początkowym etapie zostaną 
przeszkoleni nauczycieli w zakresie posługiwania się TIK 
w procesie kształcenia. W szkole zostanie zorganizowane dla 
Rady Pedagogicznej szkolenie poświęcone możliwościom 
oprogramowania tablicy, sposobom jej wykorzystania 
w procesie edukacyjnym – w czasie zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, nauczyciele poznają alternatywne programy 
do wykorzystania z tablicą interaktywną. Wyznaczeni 
nauczyciele wezmą udział w konferencji i szkoleniu z zakresu 
stosowania TIK w nauczaniu w celu jak najszerszego 
wykorzystania w sposobie nauczania i uczenia się możliwości, 
jakie daje współczesna technologia. 

W celu poszukiwania bardziej innowacyjnych 
i  skutecznych metod nauczania, wymiany doświadczeń 
między nauczycielami pracującymi z wykorzystaniem tablicy 
interaktywnej w szkole zostanie powołany nauczycielski 
zespół samokształceniowy ds. TIK, który będzie wspierał 
organizację pracy szkoły z wykorzystaniem TIK oraz będzie 
odpowiadał za bieżące wsparcie i szkolenia w zakresie 
planowania nauczania i strategii dotyczących zmiany metod 
i technik nauczania z  podających na aktywizujące. Wybrany 
zostanie e-koordynator (lider zespołu samokształceniowego) 

do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK, 
systematycznego monitorowania sposobu wykorzystania 
pozyskanych środków dydaktycznych oraz wdrażania nowych 
rozwiązań. Wybrane klasy pod kierunkiem nauczycieli 
w wymiarze co najmniej 5 godzin tygodniowo będą aktywnie 
pracować z tablicą interaktywną. 

Idąc z duchem czasu, rolą nauczyciela nie jest prezentowanie 
wiedzy w formie wykładu, a bycie doradcą, przewodnikiem, 
który wskazuje jak i gdzie poszukiwać informacji. Stąd 
istotną częścią działań będzie rozwijanie w uczniach myślenia 
komputacyjnego i samodzielności w uczeniu się, przedstawienie 
przykładów wykorzystania Internetu, jako dostępnego dla 
wszystkich źródła wiedzy, wskazanie uczniom możliwości 
uczenia się w każdym miejscu (nie tylko w warunkach 
szkolnych) oraz włączenie działań edukacyjnych ponad 
fizyczną przestrzeń szkoły (praca projektowa, zarządzanie 
danymi na żywo, w chmurze). Z pomocą nowoczesnych 
pomocy dydaktycznych będzie możliwe tworzenie na lekcjach 
środowiska sprzyjającego uczniu się, kształtowanie kompetencji 
społecznych i twórczych uczniów. 

Wprowadzenie do zajęć atrakcyjnych dla uczniów 
bodźców, na przykład: wyświetlanie materiałów 
audiowizualnych, stron internetowych, blogów, podcastów, 
dowolnych plików komputerowych i prezentacji pomoże 
uczniom w zrozumieniu, tego, czego się uczą. Ożyją również 
podręczniki, którym towarzyszą specjalne wersje na tablicę 
i  monitor interaktywny. Przewagą interaktywnych urządzeń 
jest możliwość zaznaczania, podkreślania, czy oznaczania 
obiektów pojawiających się na ekranie, co aktywizuje 
wszystkich uczniów, sprawia, że odważnie i chętnie podejmują 
oni wyzwania, a szkołę czyni bardziej inspirującą.

Do rządowego programu "Aktywna Tablica" przystąpiły 
także i szkoły podstawowe w Maszewie Dużym i Starych 
Proboszczewicach. W ramach tego programu do obu szkół 
zostaną zakupione dwa min. 55 calowe interaktywne monitory 
dotykowe.

Pomoce dydaktyczne zakupione w ramach programu będą 
cennym narzędziem aktywizującym uczniów do uczestnictwa 
wzajęciach, a promowanie szerokiego wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych i współpracy między 
nauczycielami w tym zakresie przyczyni się do rozwinięcia 
kompetencji uczniów, wzmacniania kompetencji zawodowych 
nauczycieli, a w efekcie do poprawy jakości kształcenia.

W SP w Maszewie Dużym odbył się Dzień Głośnego 
Czytania, który obchodzony jest 29 września. Święto ma w 
naszym kraju już 15-letnią tradycję, zostało ogłoszone w 2001 
roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki.

Z tej okazji wszyscy uczniowie wysłuchali audycji, 
prowadzonej przez uczniów klasy VII b – Wojciecha Pniewskiego 
i Adama Czarneckiego. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz 
klas pierwszych i drugich mogły wysłuchać ciekawych historyjek 
o zwierzętach, czytanych i inscenizowanych przez starszych 
uczniów: Adama Czarneckiego, Wojciecha Pniewskiego, 
Mateusza Wicińskiego i Kacpra Żuchowskiego. Najmłodsi 
słuchali w skupieniu i z nieukrywanym zainteresowaniem. 
Pozostali uczniowie czytali głośno podczas lekcji, zajęć 
świetlicowych i na przerwach w bibliotece.

Akcja została zorganizowana przez bibliotekę szkolną.

Rządowy program „Aktywna tablica”

Głośno czytali
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V kolejka Ligi Okręgowej tego sezonu piłkarskiego 
przejdzie do sportowej historii naszej gminy. A to ze 
względu na wielkie gminne derby.

Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica” Start 
Proboszczewice podejmował Amatora Maszewo. To 
była historyczna chwila, bo oba zespoły z naszej gminy 
w rozgrywkach ligowych spotkały się w sezonie 2008/09. Było 
to też w Lidze Okręgowej. Wtedy pierwszy mecz, w którym 
gospodarzem był Start zakończył się remisem 1:1. W rewanżu 
góra był Amator wygrywając 4:1.

Mecz, który odbył się 17 września był nie tylko pojedynkiem 

derbowym, ale też spotkaniem na szczycie. Bo przed tym 
pojedynkiem Start zajmował drugie miejsce w tabeli, a Amator 
był piąty. Kibice mogli więc liczyć na ciekawe widowisko. 
I ciekawie było, chociaż nie padł grad bramek. 

Gospodarze wygrali skromnie 1:0. Zwycięskiego gola 
w 34. min strzelił Sebastian Duchewicz. Rewanż w Maszewie 
zaplanowano na 18, kolejkę spotkań, która odbędzie się już 
w przyszłym roku.

Jak na razie zespoły z naszej gminy radzą sobie przyzwoicie 
w rozgrywkach. Start jest na 3. miejscu, a Amator na 6.

W ramach współpracy SP w Wyszynie z Gminną 
Biblioteką Publiczną, uczniowie klas I–III, 2 października 
uczestniczyli w spotkaniu Agnieszką Frączek, autorką 
książek dla dzieci, laureatką wielu nagród.

Agnieszka Frączek to bardzo interesująca postać, oprócz 
tego, że jest autorką wierszy i opowiadań dla dzieci, jest 
doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką 
i leksykografem. W książkach dla najmłodszych popularyzuje 
przede wszystkim wiedzę o współczesnej polszczyźnie 
i o frazeologizmach. W wierszach opowiada o kulturze słowa 
i rozprawia się z błędami językowymi. Stworzyła także serię 
książek logopedycznych.

To spotkanie było niezwykłe, gdyż uczniowie wielokrotnie 
i z niedowierzaniem pytali pisarkę, czy naprawdę jest 
autorką prezentowanych książek. Mieli okazję wysłuchać 
najpopularniejszych wierszy i fragmentów opowiadań, 

jak również ciekawostek z życia pisarki. Dzieci dzieliły się 
wrażeniami, spostrzeżeniami i zadawały dużo pytań pani 
Agnieszce Frączek. Na zakończenie uczniowie zakupili 
wybrane książki i otrzymali autografy pisarki.

Drugoklasiści z SP w Maszewie Dużym, 19 września, 
pojechali na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego 
w Grzybowie. Gospodarze, Ewa i Peter Stratenwerth oraz 
pracownicy Stowarzyszenia Ekologiczno – Kulturalnego 
„Ziarno” przygotowali dla nas wiele atrakcji i niespodzianek. 

Uczniowie do Grzybowa pojechali pod opieką 
wychowawczyń Małgorzaty Matyaszek, Marii Fortas oraz 
Patrycji Czarneckiej, studentki odbywającej praktykę w szkole. 
Zajęcia rozpoczęły się od pysznego śniadania, w całości 
przygotowanego z ekologicznych produktów.

Potem były zajęcia w piekarni, gdzie uczniowie dowiedzieli 
się wielu ciekawych rzeczy o zbożach i rodzajach mąki. Mieli 
też okazję sami zrobić mąkę za pomocą żaren oraz upiec 
własne chlebki o niepowtarzalnych kształtach.

Kolejne zajęcia przybliżyły im życie owadów, a szczególnie 
pszczół. Obserwowali gniazdo trzmieli i dowiedzieli się 
jak duże znaczenie mają te owady dla życia ludzi. Później 
samodzielnie wykonali świecę z pszczelego wosku.

Po obiedzie relaksowali się na placu zabaw. A potem, 
razem z gospodarzem, Peterem Stratenwerthem, udali się na 
łąkę i pole dyniowe, gdzie dokarmiali stado 30 kóz. Niektórzy 
uczniowie nawet doili kozę, a następnie karmili mlekiem 
maleńkie kotki. Gospodarz opowiedział o pracy rolnika, 
o tym jak produkuje masło, sery i śmietanę. Uczniowie zajrzeli 
również do warzywnika i wspaniale pachnącego ogródka 
ziołowego.

Ostatnim punktem zajęć było wykonanie wycinanek 
sannickich i poznanie niektórych zwyczajów ludowych.

Wielkie derby

Spotkanie z pisarką

Ekologiczna wyprawa
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Bardzo radośnie, ale też z wielkim zaangażowaniem 
przedszkolaki z naszej gminy świętowały „Dzień 
przedszkolaka”.

„Dzień przedszkolaka” to ogólnopolska akcja. Święto ma 
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji 
dzieci. Przyczynia się także do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego.

W przedszkolu w Wyszynie, 28 września wychowawcy 
złożyli dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich święta, 
a każdy przedszkolak otrzymał kolorowy znaczek związany 
z akcją. Korzystając ze słonecznej pogody uroczystość odbyła 
się na boisku szkolnym. 

Magdalena Brzezińska powitała wszystkie przedszkolaki 
i zaprosiła do zabawy integracyjnej przy piosence „Jestem 
sobie przedszkolaczek”. Każda grupa zaprezentowała fragment 
piosenki przy akompaniamencie gitary, na której grał pan 
Jarek, nauczyciel muzyki. Wszystkim dopisywał wspaniały 
humor, a na twarzach gościł uśmiech. Przy wesołych rytmach 
muzyki dzieci odtańczyły taniec „Kaczuszki”, „Krasnoludek” 
i wiele innych. Przypomniały sobie również o swoich 
prawach – tak ważnych w życiu każdego człowieka – a także 
o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania.

Dzieci wraz z wychowawczyniami i rodzicami bawiły 
się przy dźwiękach znanej i lubianej muzyki. Uroczystość 
przygotowały Elżbieta Majewska, Magdalena Brzezińska 
i Anna Wiktorowska.

Natomiast w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach 
„Dzień przedszkolaka” przebiegał w nietypowy sposób. 
Wszystkie grupy odwiedziła pacynka Lena, która dała 
dzieciom zadania do wykonania oraz 7 dni na ich realizację. 

Po tygodniu przygotowane grupy zaprezentowały pacynce 
przedszkolny: taniec, okrzyk, wiersz oraz piosenkę, a także 
przedszkolne rekwizyty i zasady właściwego postępowania. 
W  zamian za ciekawe prezentacje Lena miała dla dzieci 
smaczny upominek oraz medal dzielnego przedszkolaka. 

Noc z 22 na 23 września uczniowie klas siódmych z SP 
w  Starej Białej spędzili w szkole. Impreza, zorganizowana 
po raz drugi, cieszyła się dużym powodzeniem. 

Jej celem była integracja zespołów klasowych połączona 
z otwarciem kolejnej edycji projektu edukacyjnego „Trzymaj 
formę”, propagującego aktywność fizyczną i zdrowy styl życia. 

Wspólny wieczór zaczął się od rozgrywek sportowych. Nie 

zabrakło też czasu na wspólny posiłek. A później był czas na 
liczne atrakcje - zabawa w chowanego w ciemnościach, tańce 
i projekcje filmów.  I choć nad ranem uczniowie zmęczeni 
szli lub jechali do domów, planują ponowne spotkanie nocą 
w szkole w następnym roku. 

Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie klas 
siódmych Joanna Bytner i Elwira Piotrowska.

Z okazji Dnia Chłopaka klasy trzecie SP w Maszewie 
Dużym wraz z opiekunami pojechały do Torunia, miasta, 
z którego pochodzi słynny astronom – Mikołaj Kopernik.

Przygodę z Toruniem uczniowie rozpoczęli od spaceru 
po mieście. O dawnych dziejach tego malowniczego miasta 
opowiadała nam przewodnik, która jest rodowitą mieszkanką 
Torunia. Zobaczyli Rynek Staromiejski, gotycki ratusz, pomnik 
Mikołaja Kopernika oraz jego dom, Fontannę Flisak. Przy 
Krzywej Wieży próbowali swojej siły w utrzymaniu prostej 
sylwetki stojąc pod budowlą.

Kolejnym punktem programu było zwiedzaniem 
interaktywnego muzeum - Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy. W Centrum zobaczyli dwie stałe wystawy - 
„O obrotach” - poświęconą idei koła i ruchu obrotowego, także 
w odniesieniu do dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach sfer 
niebieskich” oraz „Rzeka” - nawiązująca do przepływającej 
przez Toruń Wisły, obejmująca model rzeki od źródeł po 
ujście. Zwiedzili również wystawy czasowe, gdzie mieli 
możliwość samodzielnego doświadczania, planowania, 
zabawy wybranymi eksponatami. 

Radosny „Dzień przedszkolaka”

Noc w szkole

Dzień Chłopaka w Toruniu
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07.10.2017 - Rajd do miejsc Narodowej Pamięci odbył się 
po raz szósty - w nieco zmienionej formule, z niezmiennym 
od lat zaangażowaniem współorganizatorów, ale przede 
wszystkim uczestników. 

Nowością, którą wprowadziliśmy, aby rywalizacja stała 
się bardziej żywiołowa, były rozmieszczone na szlaku rajdu 
przystanki z zadaniami dla uczestników. Każda z maszerujących 
grup wytypowała przedstawicieli, powierzając im zadanie 
wywalczenia punktów, decydujących ostatecznie o wygranej. 
Zadania zastąpiły quiz, dotychczas kończący i rozstrzygający 
zmagania drużyn.

Na pierwszym przystanku, przy mogile 400 Polaków, 
zamordowanych przez niemieckich zbrodniarzy, harcerze ze 
Szczepu Alvarium ZHP zadawali pytanie związane z historią. 
Kolejnym zadaniem, z którym musieli sobie poradzić 
uczestnicy, było zorientowanie mapy i odpowiedź na kilka 
pytań o terenoznawstwo. Trzeba przyznać, że zadanie może 
nie dla wszystkich trudne ale na pewno czegoś młodych 
uczestników nauczyło. Dalej maszerując przez kolorujący 
się jesienną szatą brwileński las, piechurzy natknęli się na 
zakamuflowanego Leszka „Hetmana” Błaszczyka, otoczonego 
suto zastawionym stołem leśnych surwiwalowych suwenirów. 
Tu liczyła się wiedza o tym, co i jak można wykorzystać, aby 
przetrwać w dziczy bez telefonu po pomoc. Na ostatnim 
punkcie szlaku - grobie Polskiego Żołnierza Kampanii 
Wrześniowej - harcerze z  drużyny ZHR Białe Wilki uczyli 
jak wiązać węzły. Taka sprawność pozwalała ocenić spryt 
zawodników. Rywalizacja urozmaiciła trasę rajdu, a przystanki 
okazały się sposobnością do odpoczynku, dla strudzonych 

marszem najmłodszych piechurów. Trzeba przyznać, że 
szczególnie dla nich, pokonanie dwunastokilometrowej 
trasy było sporą zaprawą. Ochoczo jednak przemierzali las, 
odpowiadali na pytania, a nawet z mżawką było im do twarzy. 
Zadowoleni i ciekawi wyników rywalizacji, docierali piechurzy 
na ognisko pod leśniczówką, gdzie czekali już brwileński 
leśniczy, gospodarz terenu Mariusz Downarowicz, wójt gminy 
Stara Biała Sławomir Wawrzyński i dyrektor GOKiS Roland 
Bury. Tu nadszedł czas na posiłek, podsumowanie imprezy 
i rozdanie nagród. Pierwsze i  trzecie miejsce na podium 
wywalczyły drużyny ze Szkoły Podstawowej w  Wyszynie, 
druga lokata przypadła drużynie wystawionej przez harcerzy 
z ZHP. Gratulujemy.

Przechodząc do podziękowań, należy wspomnieć o tych 
niewymienionych z instytucji, którzy od lat pomagają, służą 
pomysłem i zarażają innych duchem współpracy, bądź co bądź 
służby. Wspomnę tu o Małgorzacie Turbaczewskiej (czuwającej 
nad zdrowiem uczestników), Ani Jarzyńskiej, Kasi Machnik, 
Tomku Jankowskim. Dziękujemy uczestnikom, którzy mimo 
porannego chłodu zdecydowali się ruszyć w las. Osobny 
ukłon należy się Michałowi Umińskiemu, który jak co roku 
ma przez rajd dużo pracy, i jak co roku jest to dobra robota. 
Nie zapominamy o harcerzach ZHP i ZHR, prowadzących 
konkurencję, o strażakach OSP Brwilno  zabezpieczających 
trasę. Lasy Państwowe Nadleśnictwa Płock - fundator posiłku, 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej - organizator 
formalny, fundator prowiantu na trasę oraz nagród (wraz 
z Zarządem Zespołu Mazowieckich Parków Krajobrazowych). 

Brwileńska Ostoja

POZIOMO: 3) pierwsza stolica Polski 6) stolica Polski do 
1795 r. 7) rzymski bóg wiatru północnego 9) karciany oszust 
10) ”ostry” pies 11) wiola, altówka 15) aromat 17)  zwierzę 
w oborze 19) rybia ikra 21) przebój młodej polskiej wokalistki 
Lanberry 22) zły duch, bies 23) dialog kilku osób.
PIONOWO: 1) medal za trzecie miejsce 2) ryba akwariowa, 
żaglowiec 3) panuje na szkolnej przerwie 4) zbrojna napaść 
5) ”…na podwórze” film Hitchcocka 8) solenizantka 
z 25 sierpnia 9) jeden ze zmysłów 12) linia mająca kształt koła 
13) narzędzie w kuźni 14) kościelni śpiewacy 16) większy 
od gminy 18) mieszkaniec Baku 19) pancerna w banku 
20) myśliwski pies gończy.  
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock

Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach 
czytane poziomo utworzą końcowe hasło) należy przesłać 
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej 
Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na 
adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 10.12.2017. 
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie 
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(23)/2017: „”.
Nagrody wylosowali Aleksandra Nowak oraz Renata Komar. 
Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) 
proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu 
do dnia 10.12.2017.
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