Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!
Przekazujemy dziś Państwu nowy kwartalnik zatytułowany „Nasza Gmina”. Będziemy w nim informować Państwa
o bieżącym życiu naszych mieszkańców – mieszkańców gminy Stara Biała. Przekazywać będziemy Państwu informacje
dotyczące ważnych spraw obywatelskich, pracy Rady Gminy
i podejmowanych przez nią uchwał, zarządzeń Wójta. Znajdą się tu także sprawy podatkowe, ochrony zdrowia i opieki
społecznej, budżetu, pracy poszczególnych komórek urzędu
gminy oraz informacje sportowe, oświatowe, kulturalne itp.
Informować będziemy Państwa również o planach inwestycyjnych na terenie gminy a także o różnych okazjonalnych
akcjach organizowanych przez instytucje z naszego terenu.
Słowem o wszystkim tym co dzieje się w naszej gminie.
Na pewno znajdzie się tu także miejsce także na rozrywkę, dowcip, krzyżówkę, przepisy kuchenne itp. Czekamy na
sygnały od Państwa – co chcielibyście zobaczyć w „Naszej
Gminie”, o czym poczytać, czego się dowiedzieć. Magazyn
chcemy redagować razem z Państwem. Będziemy wdzięczni
za wszystkie cenne uwagi i wskazówki jakie zechcą nam Państwo - Wy, Drodzy Mieszkańcy gminy – przekazać. Wszelkie
propozycje prosimy kierować na adres poczty elektronicznej:
nasza.gmina@starabiala.pl lub zostawić w kancelarii Urzędu
Gminy.
Kwartalnik, jak sama nazwa mówi, będzie się ukazywać
co trzy miesiące. Będzie to informator bezpłatny, dostępny
na terenie całej naszej gminy więc zarówno w budynku urzędu gminy jak i placówkach zdrowia i pomocy społecznej,
szkołach i sklepach spożywczych. Mamy nadzieję że „Nasza
Gmina” spełni oczekiwania nas wszystkich i stanie się stałym
źródłem Państwa wiedzy o naszej małej ojczyźnie!
Życzymy przyjemnej lektury.

Przewodniczący
Rady Gminy
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Wójt Gminy
Stara Biała
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Tak wybraliśmy
Chociaż od ostatnich wyborów minęły już dwa miesiące, a nowo wybrani parlamentarzyści zdążyli już zagościć w Sejmie i Senacie to postanowiliśmy przedstawić tu szczegółowe wyników wyborów w Naszej Gminie. Na terenie Gminy Stara Biała było
siedem obwodowych komisji wyborczych, w tym jedna zamknięta - Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie gdzie głosowali tylko
pensjonariusze DPS (każda z komisji została umieszczona pod odpowiednim numerem).
Oto szczegółowe wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Stara Biała z dnia 09.10.2011 r.

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w gminie Stara Biała z dnia 09.10.2011 r.

Numery komisji:
1 - Zespół Szkół w Maszewie Dużym
2 - Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach
3 - Szkoła Podstawowa w Starej Białej
4 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Trzepowie
5 - Zespół Szkolno–Przedszkolny w Wyszynie
6 - Remiza OSP w Maszewie
7 - Dom Pomocy Społecznej w Brwilno – komisja zamknięta
Frekwencja w wyborach w Gminie Stara Biała wyniosła
44,81% i była niższa o 2.18% w porównaniu do wyborów w
2007 r. Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wybrani zostali:
Wojciech Jasiński, Marek Opioła, Robert Kołakowski, Maciej Małecki (wszyscy PiS), Julia Pitera, Mirosław Koźlakiewicz, Elżbieta Gapińska (wszyscy PO ), Waldemar Pawlak
(PSL), Piotr Zgorzelski (PSL), Paweł Sajak (Ruch Palikota).
Do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został Marek Martynowski (PiS).
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Nasza Gmina – Nasza Rada

Nasze inwestycje

Od początku bieżącej VI kadencji (tj. od 21 listopada
2010 r.) do dnia 1 grudnia 2011 r. Rada Gminy zebrała się na
dziesięciu sesjach, podejmując 82 uchwały, m.in. w sprawach:
z zakresu gospodarki przestrzennej, komunalnej i gospodarki nieruchomościami, zdrowia, spraw społecznych i sportu,
oświaty, podatków i wielu innych. Z ważniejszych rzeczy
należy zwrócić uwagę na kilka uregulowań przyjętych przez
Radę Gminy.
Opłaty za wodę i ścieki
Od dnia 1 lipca 2011 r. właściciele gospodarstw domowych
i indywidualnych gospodarstw rolnych płacą za 1m3 dostarczonej wody 2,06 zł (wszystkie podane tu stawki zawierają
już podatek vat). Natomiast za 1m3 odprowadzonych ścieków zapłacimy 3,12 zł. Kwartalną opłatę abonamentową za
jeden punkt pomiaru ustalono na wysokości 3,19 zł. Powyższe
stawki są więc wyższe od poprzednich o 5 %.
Opłata za przedszkola
Uchwała reguluje wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, które przebywa dłużej niż 5 godzin dziennie w placówce. Więc jeżeli maluch przebywa w przedszkolu 6 godzin
to rodzic musi dopłacić 32 zł miesięcznie. I tak odpowiednio:
za 2 dodatkowe godziny dziennie zapłacimy 59 zł miesięcznie; 3 godziny dziennie kosztować nas będzie 81 zł; za 4 godziny więcej (czyli w sumie dziecko przebywa w przedszkolu
9 godzin) zapłacimy 100 zł. A gdy nasze dziecko przebywa
powyżej 9 godzin rodzic musi zapłacić 116 zł. Dodatkowo
oczywiście musimy ponieść koszty żywienia dziecka
Podatek od środków transportu
Zmiany w opłatach dotyczą tych przedsiębiorców, którzy posiadają samochody ciężarowe o całkowitej masie powyżej
3,5 t oraz dla właścicieli ciągników siodłowych (popularnie
zwanych TIR-ami) lub balastowych (te które mają odpowiednie naczepy do transportu wielkogabarytowych). Zmianie ulegają także stawki opłat od autobusów. Pełen wykaz odpowiednich stawek podatku znajdziecie Państwo w uchwale nr 70/
IX/11 z dnia 3 listopada 2011 r. zamieszczonej w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu
Gminy (www.bip.starabiala.pl). Dodajmy tylko, że wszystkie
stawki podatku zostały ustalone na najniższym poziomie wynikającym z obowiązujących przepisów.
Skup żyta/ podatek rolny
3 listopada 2011 r. Rada Gminy uchwaliła także obniżenie
w stosunku do ceny podanej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych
trzech kwartałów 2011 r. Średnią cenę obniżono do kwoty 35,00 zł za 1 dt. (GUS-owska cena wynosiła 74,18 zł za
1 dt.). Jest to o tyle ważne, że cena ta stanowi podstawę naliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze gminy Stara Biała.
W poprzednim roku cenę tę również obniżono – wtedy do
30 zł za 1 dt.
Ponadto komisje Rady Gminy spotykają się na comiesięcznych posiedzeniach, wypracowując wspólne wnioski
i opinie w sprawach projektów uchwał i innych, zgodnie
z przypisanym zakresem zadań.

Nie od dziś wiadomo, że aby żyło się lepiej potrzebne są
inwestycje. Drogi, kanalizacja, nowe obiekty użyteczności
publicznej, szkoły – słowem inwestycje są dla każdej gminy
czy miasta czymś tak niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania jak powietrze i jedzenie dla każdego z nas. Stąd
tak wielką wagę do inwestycji przykładają wszystkie władze
samorządowe. W tym numerze przedstawiamy te inwestycje,
które udało się zakończyć podczas obecnej kadencji samorządu (przypomnijmy, że kadencja trwa od ostatnich wyborów
samorządowych – w tym przypadku od 21 listopada 2010 r.).
W tym okresie na terenie naszej gminy zrealizowanych było
siedem inwestycji na ogólną sumę 4 507 457,70 zł brutto. Jednocześnie naszej gminie udało się pozyskać z zewnątrz na te
inwestycje środki pieniężne wysokości 490 931,24 zł brutto
(co stanowi ponad 10% ogólnej kwoty). Poniżej podajemy
Państwu szczegółowy wykaz inwestycji, ich koszt oraz ich
podstawowy zakres.
1. Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w
Nowych Proboszczewicach - etap 1B
21.07.2010 r. – 15.07.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 1 615 689,97 zł brutto
W ramach inwestycji wykonano: budynek sanitarno-socjalny,
kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko do
piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w
Białej
04.11.2010 r. – 21.09.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 992 859,55 zł brutto

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 366 87 10; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
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W ramach inwestycji wybudowano 681 mb drogi osiedlowej
o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonano kanalizację
deszczową o długości 570 mb oraz zamontowano 17 słupów
oświetlenia ulicznego.
3. Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna-Kowalewko
18.11.2010 r. – 27.09.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 1 142 920,85 zł
W ramach inwestycji wybudowano 1221 mb drogi o nawierzchni mineralno-bitumicznej.

4. Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z
obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara
Biała
28.04.2011 r. – 30.09.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 47 682,36 zł brutto (w tym środki
pozyskane z zewnątrz 40 931,24 zł brutto, co stanowi 85,84%
kosztów inwestycji). W ramach inwestycji zutylizowano z terenu gminy 8 293 m2 wyrobów zawierających azbest.
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5. Remont szkoły w Starych Proboszczewicach
04.07.2011 r. – 30.09.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 163 558,67 zł brutto

W ramach inwestycji przeprowadzono kompleksowy remont
korytarzy i łazienek na I i II piętrze części B budynku szkoły
w Starych Proboszczewicach.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach
21.04.2011 r. – 26.10.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 476 010,00 zł brutto (środki pozyskane 450 000,00 zł brutto, co stanowi 94,53% kosztów
inwestycji).
W ramach inwestycji wybudowano 1385 mb sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 411 mb przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Ogorzelice.
7. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej
w Dziarnowie
07.11.2011 r. – 18.11.2011 r.
Koszt całkowity zadania – 68 736,30 zł brutto
W ramach inwestycji wykonano utwardzenie 342 m2 terenu
kostką betonową przy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie oraz
ogrodzenie.
W następnym numerze kwartalnika „Nasza Gmina” podamy inwestycje zaplanowane na rok 2012.

Zmiany w przepisach meldunkowych
Szanowni Państwo z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawodawca wprowadza szereg udogodnień dla osób, na których ciąży
obowiązek meldunkowy. Oto najważniejsze zmiany obowiązujące od nowego roku:
1. obowiązek zameldowania na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich i cudzoziemców (obywateli Unii Europejskiej)
musi nastąpić najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia
do tego miejsca (do tej pory były to 4 doby),
2. wprowadza się możliwość zameldowania się za pośrednictwem pełnomocnika, legitymującego się właściwym pełnomocnictwem udzielonym na piśmie,
3. wprowadza się automatyczność wymeldowania z miejsca
pobytu stałego lub czasowego poprzez dokonanie zameldowania w nowym miejscu pobytu. Wymeldowania w tym wypadku dokona urząd.
4. istnieje możliwość wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu
poza granice RP i powrotu w formie dokumentu elektronicznego, bez konieczności osobistego stawiania się do właściwego urzędu (dotychczas osoba zmieniająca adres zameldowania musiała osobiście wymeldować się w urzędzie właściwym
dla miejsca zamieszkania oraz zameldować w urzędzie właściwym dla nowego miejsca zamieszkania),
5. polscy obywatele mają obowiązek zgłoszenia wyjazdu
za granicę wówczas, gdy będzie on trwał dłużej niż 6 miesięcy,
6. z formularzy meldunkowych znikną rubryki dotyczące wykształcenia i stosunku do służby wojskowej.
7. poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) będą dostępne m.in. następujące wnioski
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(formularze) sporządzone w formie dokumentu elektronicznego:
• wniosek o sprawdzenie danych zawartych w Rejestrze
PESEL,
• wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego,
• wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego,
• zgłoszenie wyjazdu poza granice RP,
• zgłoszenie powrotu wyjazdu czasowego poza granice RP.
Uwaga: poprzez ePUAP będzie można składać wnioski,
jeżeli wnioskodawca posiada podpis elektroniczny lub darmowy profil zaufany.
Nowe przepisy wprowadzają też uproszczenie procedur
dotyczących nadawania numeru PESEL. Będzie on nadawany
z urzędu przy rejestracji urodzenia dziecka lub ubieganiu się
o polski dokument tożsamości.
Oprac. Bożena Guzanek

Sprawdź, czy posługujesz się
ważnym dowodem osobistym!
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby. Poświadcza obywatelstwo polskie oraz uprawnia
do przekraczania granic. Osoba, która jest obywatelem polskim i mieszka na terenie kraju jest zobowiązana do posiadania dowodu osobistego:
• od ukończenia 18-tego roku życia;
• od ukończenia 15-tego roku życia, jeżeli pozostaje
• w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską się znajduje, albo nie
pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.
Prawo do posiadania dowodu osobistego mają także:
• obywatele polscy mieszkający poza granicami RP;
• osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat (dowód wydawany na wniosek rodzica lub opiekuna na 5 lat);
• osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat (dokument
wydawany jest na wniosek rodziców lub opiekunów na
okres 5 lat).
Do końca 2011 roku stracą ważność dowody osobiste
wydane mieszkańcom gminy Stara Biała w 2001 roku
w wyniku ustawowej wymiany ze względu na upływ
10-letniego terminu ważności dokumentu tożsamości. W kolejnych latach będą traciły ważność dowody wydane w roku
2002, 2003 itd. Z uwagi na powyższe zachodzi obowiązek
wymiany dowodu osobistego, gdyż dotychczasowy dokument
zostanie unieważniony z dniem upływu terminu, na jaki został
wydany (data ważności podana na dowodzie).
Wniosek o wymianę oraz 2 fotografie należy złożyć osobiście najpóźniej na 30 dni przed datą upływu terminu ważności dokumentu w Urzędzie Gminy pok. Nr 20 (Urząd Stanu
Cywilnego) w godzinach od 7.00 – 15.00 (w środy od godz.
8.00 do godz. 16.00). Można skorzystać z edytowalne-go druku wniosku o wydanie dowodu osobistego, zamieszczonego
na stronie internetowej urzędu gminy www.ugstarabiala.bip.
org.pl, w zakładce „Wykaz i sposób załatwiania spraw – obsługa dowodów osobistych ”.
Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna.
Kierownik Referatu SO i USC: Barbara Kalinowska
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Otwarcie Centrum Sportowego
w Nowych Proboszczewicach
W 18 czerwca 2011 zostało oficjalnie otwarte Centrum
Sportowe „Wierzbica”. To jedna z największych inwestycji Urzędu Gminy Stara Biała ostatnich lat. W skład obiektu wchodzą: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej
oraz boisko z trawy sztucznej wraz z oświetleniem i ogrodzeniem (tzw. Orlik), boisko do gier zespołowych o nawierzchni
poliuretanowej (tzw. tartan), kort tenisowy o tartanowej nawierzchni, 110 metrowa poliuretanowa bieżnia prosta, trybuny. Ponadto obiekt jest wyposażony w sprzęt i urządzenia
sportowe. W ramach budowy wykonano także: drogę wewnętrzną i dojazdową, ciągi pieszo-rowerowe, parkingi. Centrum sportowe posiada ponadto budynek sanitarno-socjalny,
zawierający 2 szatnie z prysznicami dla sportowców, magazyn sprzętu sportowego oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników etatowych obiektu.
W ramach wykonania projektu posadzono drzewa, krzewy, posiano trawę, wykonano przyłącza i urządzenia infrastruktury technicznej takie jak: kanalizacja deszczowa i sanitarna wraz ze sztucznym nawodnieniem, wodociąg oraz
oświetlenie. Cały obiekt ogrodzony jest siatką. Całkowity
koszt budowy obiektu wyniósł 6 510 487,79 zł brutto z czego
1 000 000,00 zł gmina Stara Biała pozyskała z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Budowę obiektu rozpoczęto w kwietniu 2009 r. a ostatnie
prace wykończeniowe miały miejsce w czerwcu 2011 roku.
Ten dwuletni okres budowy to czas wytężonej pracy. Dziś
obiekt jest już w pełni zagospodarowany i użytkowany. Korzysta z niego zarówno młodzież szkolna, mieszkańcy naszej
gminy oraz gmin okolicznych. Powszechny dostęp do tak dobrze wyposażonego obiektu sportowego stwarza możliwość
poprawy zdrowia i kondycji fizycznej oraz niewątpliwie pozwala na podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców
gminy. Na terenie centrum istnieje możliwość uprawiania różstrona 6

nych dyscyplin sportowych takich jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna tenis stołowy i ziemny, biegi
a także korzystania z szeroko pojętej rekreacji. Jest to także
wspaniałe miejsce na codzienny czy okazjonalny spacer.
Ten nowoczesny, dobrze wyposażony obiekt położony
jest w dogodnym miejscu - przy drodze Proboszczewice-Płock, co umożliwia łatwy i prosty dojazd. Zamontowane
oświetlenie pozwala na korzystanie z centrum sportowego do
późnych godzin wieczornych w ciągu całego roku.
W czasie ostatnich pięciu miesięcy od uruchomienia
obiektu odbyło się już kilka imprez sportowych, regularnie trenują i rozgrywają tu swoje mecze piłkarze zespołów:
„Start” Proboszczewice i „Peklimar” Umienino. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 23 sierpnia na terenie Centrum odbył się mecz młodzieżowych reprezentacji Polski i Walii do
lat 15. Na mecz ten przybyło wielu kibiców (około 500), którzy stworzyli wspaniałą atmosferę. Sami piłkarze, trenerzy i
zaproszeni goście (na meczu był obecny Dyrektor Departamentu Szkolenia PZPN, były selekcjoner Reprezentacji Polski
– Jerzy Engel) bardzo chwalili sam obiekt, jego położenie i atmosferę na trybunach. Sam mecz zakończył się zwycięstwem
reprezentacji Polski 2:0. Dodajmy tylko, że w rewanżowym
meczu rozegranym 2 dni później w Płocku Polacy kolejny raz
zwyciężyli. Tym razem w stosunku 4:1 (2:0).

Nowy sprzęt sportowy dla
miłośników tenisa
Podczas oficjalnego otwarcia Centrum Sportowego
„Wierzbica” obecny na uroczystości Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej Włodzimierz Żeberkiewicz zadeklarował wsparcie banku przy zakupie sprzętu sportowego. Nowo
powołana jednostka gminna – Gminny Ośrodek Kultury i
Sportu – który jest zarządcą Centrum zaproponował bankowi,
stałą współpracę w tym temacie. Propozycja aby to bank stał
się stałym sponsorem kortu tenisowego (przekazał pieniądze
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na zakup pełnego osprzętu kortu a potem co roku wspierał
zakup nowych rakiet, piłek itp.) została dosłownie w przeciągu kilku sekund zaakceptowana przez zarząd banku. I tak oto
Bank Spółdzielczy uzyskał tytuł oficjalnego sponsora kortu
tenisowego.
Przekazanie zakupionego sprzętu sportowego do gry w tenisa ziemnego nastąpiło 14.10.2011 roku. Bank Spółdzielczy
w Starej Białej, reprezentowali Prezes Zarządu Włodzimierz
Żeberkiewicz oraz wiceprezes Marcin Łukasik. W imieniu
gminy Stara Biała sprzęt odebrali: Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu - Roland Bury.

Zakupiono 2 zestawy do gry w mini-tenisa, 17 rakiet tenisowych różnej wielkości (dostosowane do wieku i wzrostu
grających) oraz 72 piłki. Należy podkreślić fakt, że zakupiony
sprzęt jest najwyższej jakości – rakiety firm Wilson i Dunlop.
Są to nowoczesne, niezwykle lekkie i najwyżej jakości rakiety
amatorskie. Całość uzupełniają uniwersalne piłki do różnego
rodzaju nawierzchni firmy Dunlop.
Cieszy fakt, że Bank Spółdzielczy w Starej Białej nie
pierwszy raz wspiera podobne przedsięwzięcia. Jego misją
jest między innymi wspieranie kultury fizycznej w gminach:
Łąck, Mochowo, Stara Biała dostrzegając przy tym nie tylko
ekonomiczne potrzeby mieszkańców gminy. Stała współpraca
pozwoli na wymianę zniszczonego czy zużytego sprzętu, zakup nowych piłek czy innego osprzętu do gry w tenisa. W rozmowie z nami Pan Prezes Żeberkiewicz ponadto zapewnił, że
to tylko początek „tenisowej współpracy”. Chciałby w przyszłym roku zorganizować turniej o puchar Banku dla dzieci
i młodzieży oraz dorosłych z licznymi nagrodami. A także
wesprzeć szkółkę tenisową, która mogłaby powstać przy Centrum Sportowym „Wierzbica”.
Podkreślić należy że wszyscy chętni do gry w tenisa ziemnego mogą korzystać bezpłatnie zarówno z przekazanego
sprzętu jak i całego obiektu sportowego. A oprócz sprzętu do
tenisa ziemnego Centrum dysponuje także stołem i kompletem
rakiet do tenisa stołowego, piłkami do siatkówki, koszykówki,
piłki ręcznej, nożnej (wszystkie w kilku rozmiarach), kompletami do badmintona i innym drobnym sprzętem sportowym.
Sprzęt ten jest dostępny dla wszystkich a jedynym warunkiem
wypożyczenia jest fakt zostawienia w depozycie legitymacji
szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość. Sprzęt jest wypożyczany w
godzinach otwarcia obiektu tzn. w godzinach 7.30 – 15.00 dla
młodzieży z pobliskiej szkoły podstawowej i gimnazjum w
ramach lekcji WF oraz w godz. 16.00 – 22.00 dla wszystkich
chętnych (uwaga – w soboty i niedziele centrum czynne od
godz. 10.00).
Wszystkich chętnych zapraszamy a sponsorowi dziękujemy za cenną inicjatywę.
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Nowe-Stare władze
Powiatowej OSP
W dniu 26 listopada br. w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbył się III
Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W zjeździe uczestniczyło 52 delegatów oraz
zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m in.: Piotr Zgorzelski – poseł na Sejm RP, Adam Struzik – członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Michał Boszko – Starosta Płocki, Antoni Tarczyński
- członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP– Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała, Jan Wrześniewski – Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała, oraz burmistrzowie
i wójtowie innych gmin powiatu płockiego.

Wszystkich delegatów i zaproszonych gości przywitał
Hilary Januszczyk - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego.
Następnie delegaci wybrali jednogłośnie Adama Sierockiego
na Przewodniczącego Zjazdu oraz dokonali wyboru członków
komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej. W dalszej części zjazdu prezes ustępującego Zarządu
dokonał podsumowania działań mijającej kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego przedstawił Jan Kołodziejski – jej przewodniczący stawiając wniosek
o udzielenie absolutorium dla ustępujących władz. Po udzieleniu absolutorium wybrano nowych członków władz OP ZOSP
oraz delegatów na zjazd wojewódzki i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku. Członkami Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego na następną kadencję
zostali:
Hilary Januszczyk – prezes
Tadeusz Kowalski - wiceprezes
Mirosław Wojciechowski – wiceprezes
Adam Sierocki – wiceprezes
Jacek Gackowski – sekretarz
Stanisław Kuczmarski – skarbnik
Stefan Jakubowski – członek prezydium
Tadeusz Łuniewski – członek prezydium
Krzysztof Frączkowski – członek prezydium
Kazimierz Sędzicki – członek prezydium
Marek Pietrzak – członek prezydium
Natomiast przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
Jan Kołodziejski.
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Podczas dyskusji omówiono najważniejsze problemy
Związku Ochotniczej Staży Pożarnej oraz sformułowano
wnioski wymagające rozwiązania na szczeblu nadrzędnym.
Na zjeździe wręczone zostały także odznaczenia resortowe:
• Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali: Stefan Jakubowski, Józef Łuczak, Stanisław Pokorski,
• Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza: Ryszard Kaliński, Jan Szrajber, Roman Piotrowski, Stanisław Urbański

Straż Pożarna w Starej Białej
ma już 90 lat…
Jubileusz 90-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starej Białej przypadł na 15 maja br. i połączony był
z „Dniem Strażaka”. Uroczystość rozpoczęła się przed remizą strażacką zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych.
Następnie wszyscy przemaszerowali do kościoła w Starej
Białej gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji
wszystkich strażaków – ochotników. Celebrowali ją: ksiądz
Jan Deptuła oraz ksiądz wikariusz Adam Zawisza.
Po zakończeniu uroczystej Mszy strażacy, mieszkańcy
Starej Białej oraz zaproszeni goście przeszli na plac przed remizą gdzie odbyły się dalsze uroczystości uświetniające jubileusz 90-lecia funkcjonowania OSP w Starej Białej. Otwarcia
jubileuszu dokonał Tadeusz Kowalski - Prezes OSP w Starej
Białej oraz Jan Kołodziejski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP.

Uroczystości 90 rocznicy obchodów Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej były także doskonałą okazją do
wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym w działalności na
rzecz straży pożarnej. Odznaczony został druh Eugeniusz
Dalka – Medalem Honorowym im. B. Chomicza za szczególne zasługi na rzecz rozwoju OSP. Medal został przyznany
uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych. Złotymi medalami odznaczeni zostali: Druh Józef
Mielczarek oraz Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński. Srebrne
medale otrzymali: Dariusz Karczmarek, Jacek Kowalski Michał Kowalski, Wiesław Małkowski, Krzysztof Szpiek, Włodzimierz Żeberkiewicz, brązowymi medalami uhonorowano:
Zbigniewa Dalkę i Wojciecha Żółtowskiego. Za długoletnią
służbę uhonorowano pamiątkowymi statuetkami Zygmunta
Gorczycę i Kazimierza Turowskiego. Odznaki Wzorowego
Strażaka otrzymali: Janusz Chęciński, Piotr Chęciński, Tomasz Chęciński i Piotr Portalski. Doniosłym wydarzeniem tej
uroczystości było także wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom, których co najmniej dwóch synów służy w OSP. Uhonorowani zostali Państwo Chęcińscy oraz Państwo Żakowscy.
Ostatnim elementem całej uroczystości była część artystyczna przygotowana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej, które w ujmujący sposób
zaprezentowały program będący podziękowaniem za ofiarną
pracę strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Białej
wpisuje się od lat swoim zaangażowaniem w codzienne życie
naszej gminy. Ich ogromny trud, niesienie pomocy, ratowanie
życia i mienia stanowi trwały i wieloletni wkład w prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

…a w Dziarnowie 45
Dokładnie o połowę młodsza jest straż pożarna w Dziarnowie. W marcu 1966 roku z inicjatywy sołtysa Stanisława
Marciniaka zorganizowano zebranie mieszkańców wsi Dziarnowo, na którym to została powołana do życia straż pożarna.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Michał
Boszko - Senator RP, Adam Sierocki - Przewodniczący Rady
Powiatu, Hilary Januszczyk – Prezes Oddz. Powiatowego
związku OSP RP, Krzysztof Frączkowski – Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, Lech Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu, Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy
Stara Biała, Jan Wrześniewski – Przewodniczący Rady Gminy
Stara Biała, Aleksandra Cylinska – Sekretarz Urzędu Gminy
Stara Biała, Włodzimierz Żeberkiewicz – Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Obecni byli także liczni sympatycy wiekowej jubilatki.
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Teraz po 45-ciu latach od tamtego wydarzenia odbyła
się jubileuszowa uroczystość połączona z nadaniem sztandaru. Najpierw strażacy i zaproszeni goście uczestniczyli
w Mszy Świętej w kościele w Starej Białej. Potem przy pięknej pogodzie uroczystości przeniosły się do nowo odnowionej
świetlicy wiejskiej w Dziarnowie, która jest także strażnicą
tamtejszej OSP. Po poświęceniu strażnicy przyszła kolej na
przekazanie sztandaru ufundowanego przez Honorowy Komitet Fundacji Sztandaru OSP w Dziarnowie. Sztandar przekazał przewodniczący komitetu Sławomir Wawrzyński – Wójt
Gminy Stara Biała oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP - Hilary Januszczyk.
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Następnie w drzewiec sztandaru wbito 51 gwoździ upamiętniających wszystkich fundatorów sztandaru. Za zasługi
OSP w Dziarnowie nowo ufundowany sztandar został przez
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczony
Brązowym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
Odznaczeni zostali też poszczególni druhowie. „Złoty
Medal za zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Brudzyński
Wiesław, Kotarski Stanisław, Szwech Czesław, Wojciechowski Andrzej. Srebrny medal otrzymali: Jagodziński Józef, Kowalewski Mieczysław, Wawrzyński Bolesław, Wawrzyński
Stanisław. Brązowy: Budnicki Tadeusz, Gorczyca Stanisław,
Jagodziński Janusz, Jagodziński Krzysztof, Jaworski Marek,
Kotarski Jan, Milczarek Ryszard, Portalski Arkadiusz, Portalski Krzysztof, Szpiek Marek.
Odznakę „Wzorowy strażak” na wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP otrzymali: Rosiński Paweł i
Welenc Marek. Okolicznościową statuetkę Św. Floriana przyznaną przez Zarząd OSP w Dziarnowie otrzymali: Marciniak
Stanisław, Wojciechowski Czesław, Kopciński Eugeniusz,
Szpiek Stanisław, Szwech Czesław, Kłodawski Wacław, Żółtowski Mieczysław.

Medale i wyróżnienia wręczali Starosta Płocki – Piotr
Zgorzelski, Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński, Hilary Januszczyk – Prezes Oddz. Powiatowego Związku
OSP RP. Na koniec zaproszeni goście zostali zaproszeni na
poczęstunek a wszyscy tam obecni mogli bawić się do późnych godzin wieczornych przy dźwiękach muzyki.

Dożynki 2011
Koniec żniw to czas dziękczynienia za plony – czas dożynek. Jak co roku w naszej gminie dożynki odbyły się w ostatni
weekend sierpnia. Były to też pierwsze dożynki organizowane
przez nowo powołany Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
Dożynki jak tradycja nakazuje rozpoczęły się od Mszy
Świętej dziękczynnej za plony. Społeczność gminy złożyła
w darze plony: wieniec i chleb dożynkowy. Po Mszy Świętej,
obok Urzędu Gminy (na terenie tzw. „Szkółek”) rozpoczęła
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się zabawa. Na początek wystąpiła gminna orkiestra dęta pod
dyrekcją nowego kapelmistrza – Grzegorza Dębskiego (szerzej o „nowej” orkiestrze napiszemy w następnym numerze
„Naszej Gminy”). Zaraz po tym miało miejsce widowisko muzyczno-teatralne „Eldorado” dla najmłodszych dzieci. Bezpośrednio po widowisku pozostaliśmy w „bankowym” nastroju
- Bank Spółdzielczy w Starej Białej rozstrzygnął swoją loterię
promocyjną „Lokata Biała z Nagrodami”. Rozlosowano skutery, laptopy, rowery, odkurzacze, nawigacje samochodowe
oraz aparaty fotograficzne.
Następnie miał miejsce pokaz akcji gaśniczej oraz pokaz
sprzętu ratowniczego w wykonaniu Straży pożarnej ze Starej

Białej. Po tej „gorącej” prezentacj należała się chwila odpoczynku. O swojej wyprawie na Syberie poopowiadali mieszkańcom gminy Maciej Budnicki i Tomasz Tychoński. Można było z bliska obejrzeć motory czy zadać pytania „naszym
śmiałkom” (o samej wyprawie piszemy w innym miejscu
w tym numerze NG). Potem temperaturę znów podniosły pokazy sztuki walki – K-1, MMA, Capoeira w wykonaniu płockich klubów.
Jedną z ważniejszych atrakcji okazał się „I Turniej Sołectw” o puchar wójta gminy Stara Biała, w którym udział
wzięło
12
sołectw
z terenu naszej gminy.
Trzyosobowe drużyny
(w tym obowiązkowo
sam sołtys i co najmniej
jedna kobieta) rywalizowały w takich dyscyplinach jak rzut beretem na
odległość, przelewanie
wody na czas, sztafeta w
workach, wbijanie gwoździ na czas, turniej wiedzy o gminie
czy szukanie wykałaczki w stogu siana. I mimo że sam turniej
miał charakter czysto rekreacyjny to rywalizacja była naprawdę zacięta. Ostateczna kolejność to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.

Wyszyna
Biała
Ulaszewo
Kowalewko
Maszewo
Dziarnowo
ex aequo: Maszewo Duże / Kobierniki
Stare Draganie
Stare Proboszczewice
Nowa Biała
Bronowo-Zalesie
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Trzy pierwsze drużyny wygrały 10-cio kilowy kosz z produktami na grilla ufundowany przez firmę Peklimar (w tym
miejscu bardzo dziękujemy za pomoc).

Po turnieju rozpoczęła się zabawa taneczna. Najpierw
przy piosenkach Czerwonych Gitar zagranych przez zespół
Ustecky a potem przy coverowym Ex-Bolo. Z licznie bawiących się do późnych godzin nocnych mieszkańców naszej
gminy (cała zabawa zakończyła się o 1.00 w nocy) możemy
wnioskować, że Gminne Dożynki 2011 były udane a Turniej
Sołectw „musi” być kontynuowany w następnych latach.

Dzień Otwarty Drukarni AGPRESS
Ta firma to jedna z najmłodszych firm, znajdujących się
na terenie naszej gminy. Powstała w rekordowo szybkim tempie, budowano ją 7 miesięcy (od kwietnia do października
2010 roku).
Początki jak to zwykle bywa, nie były łatwe. „Agpress”
to firma z dwudziestoletnim doświadczeniem. Właściciel
drukarni Adam Łukawski założył ją w 1991 roku. Zajmowała niewielką część budynku w Nowym Trzepowie. W 1992
roku nastąpiła zmiana siedziby. Tym razem drukarnia przeniosła się do budynku na rogu ul Mickiewicza i Obrońców
Westerplatte w Płocku. I z tym miejscem była kojarzona przez
blisko 18 lat. W tym czasie przybywało zarówno nowych pracowników i coraz bardziej zaawansowanych technologii drukarskich. Liczba zamówień jak i odbiorców stale wzrastała.
Możliwości produkcyjne były wykorzystane niemal do końca.
Nie dziwi więc fakt, że właściciel drukarni - Adam Łukawski zaczął myśleć o nowej siedzibie firmy na terenie Płocka.
I mimo zaawansowania prac projektowych do przeniesienia
firmy nie doszło. Jak się okazało, w miejscu nowozaplanowanej drukarni „Agpress” ma powstać w przyszłości obwodnica
północno-zachodnia miasta. Przyjazną dla Łukawskiego okazała się gmina Stara Biała, z którą nawiązał kontakt i która
zaoferowała teren dla nowej siedziby drukarni. To właśnie tu
powstał nowoczesny obiekt przy szosie łączącej Starą Białą
z Płockiem Z daleka widoczny jest przestronny, nowoczesny
budynek drukarni. Jego budowę wsparł finansowo Zarząd
Województwa Mazowieckiego przeznaczając ponad 4,7 mln
z kasy Unii Europejskiej.
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12 października br. firma zorganizowała dzień otwarty
i ten dzień był doskonałą okazją do podziwiania zarówno nowej siedziby firmy jak i jej możliwości drukarskich. Właściciel
drukarni Adam Łukawski wraz z córką Katarzyną, synem Piotrem oraz synową Barbarą, z którymi prowadzi firmę, zaprosili zaprzyjaźnione firmy, instytucje oraz osoby prywatne, aby
podzielić się sukcesami nowej drukarni. Przedstawili nie tylko
historię i dorobek własnego zakładu ale także zaprezentowali firmę „Reprograf,” która wyposażyła „Agpress” w sprzęt
drukarski. Jest to przede wszystkim nowoczesna offsetowa,
pięciokolorowa maszyna drukująca Komori Lithrone, także
urządzenia do przygotowania matryc drukujących i gilotyna
do cięcia papieru. Obecnie w drukarni są więc dwie maszyny
fleksograficzne, dwie offsetowe, maszyna do druku cyfrowego, foliarka, nowocześnie wyposażona introligatornia, studio
fotograficzne i projektowe. Pozwala to na stosowanie przez
drukarnię najbardziej nowoczesnych technologii drukarskich
w takich produktach jak: kalendarze, druki zaproszenia etykiety itd. Podczas dnia otwartego wszyscy zaproszeni mieli także okazję zobaczyć proces produkcyjny kalendarza na
2012 rok, który był także miłym upominkiem dla wszystkich
gości.

Jak podkreślał Adam Łukowski –„Agpress to firma rodzinna”, ale bez zaangażowania wszystkich pracowników nie
byłoby dobrych wyników. Nie bez znaczenia jest także dobra
atmosfera w pracy. Najważniejsza jest jakość naszych produktów. Wszyscy na nią pracujemy” podkreśla Adam Łukawski.

Twoja Parafia
Na terenie naszej gminy znajdują się trzy parafie: Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, Parafia św. Andrzeja
Apostoła w Brwilnie i Maszewie Dużym i Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach. Część miejscowości należy
do parafii znajdujących się poza jej granicami. Kobierniki,
Ulaszewo i Wyszyna należą do Parafii Św. Trójcy w Sikorzu,
Nowe Trzepowo i część Bronowa-Zalesie (Bronowo Sady)
należy do Parafii Św. Aleksego w Płocku-Trzepowie. Natomiast do Parafii Św. Stanisława Biskupa w Ciachcinie należy
miejscowość Bronowo-Zalesie.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy w poszczególnych
parafiach miały miejsca wydarzenia ważne dla mieszkańców
tych parafii. W dwóch odbyły się dożynki parafialne (Brwilno
i Stare Proboszczewice) a w parafii w Białej miały miejsce dożynki gminne. Zorganizowano dwie pielgrzymki. Parafianie
z Brwilna i Parafianie z Białej udali się do Kościoła Wniebowzięcia NMP w Gidlach i Bazyliki Jasnogórskiej w Częstochowie. Druga pielgrzymka wiodła do Oświęcimia, Wadowic,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowa.
Odbywałysiętakżeodpustykuczciśw.Annyikuczciśw.Jadwigi
Śląskie w Starej Białej, odpust Św. Aleksego w Trzepowie i świętego Floriana w Starych Proboszczewicach. Ten ostatni połączony jest
z obchodami święta strażaków, którego patronem jest Św. Florian.
Nasza Gmina - nr 1(1)/2011

Jan Paweł II w Starej Białej
O Janie Pawle II wydano wiele publikacji i nakręcono
wiele filmów dokumentalnych. Ale film zatytułowany „Jan
Paweł II Szukałem Was…”, zaprezentowany w kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej, w Starej Białej, 20.11.2011 r.
na pewno pozostanie w pamięci wielu z nas. W wypełnionej
po brzegi świątyni oprócz parafian gościliśmy reżysera filmu Jarosława Szmidta oraz narratora filmu, znanego prezentera
telewizyjnego
Krzysztofa Ziemca. Film nie jest zapisem
biograficznym o Janie Pawle II, ale przedstawia jego wybrane
fragmenty, zwłaszcza z pierwszych lat pontyfikatu. Za sprawą narratora wędrujemy z nim do Meksyku, Polski, krajów
Afryki, Izraela, na Maltę, do Jordanii, gdzie papież spotyka
„miliony” wiernych. Nie obce są mu problemy ludzi ubogich,
biednych, chorych, starych i młodych. W każdym jego spotkaniu z ludźmi przejawia się miłość i umiłowanie człowieka. To jakby cały pontyfikat zawarty w tych słowach. Każda
z pokazywanych pielgrzymek wywołuje dreszcz emocji. Czasami narrator zatrzymuje się w kraju pielgrzymki na dłużej,
czasami jest to tylko mały kadr filmu. Raz widać nieprzebrane
tłumy wiernych, innym razem pojedynczego człowieka, obcującego z Janem Pawłem II. Nie brak też spotkań z wieloma
politykami: Michaiłem Gorbaczowem, Ronaldem Reaganem,
Fidelem Castro. Widzimy w filmie kilka najważniejszych
momentów z okresu pontyfikatu: pierwsze spotkanie z wiernymi po wyborze na papieża, na Placu Św. Piotra, zamach
na jego życie, zdjęcia z kliniki Gemelli, ludzi wpatrzonych
w okna prywatnego apartamentu papieża w dniu jego śmierci
i w końcu fragment pogrzebu. W tych wszystkich sytuacjach
przyjazne gesty, uśmiechy mieszają się z powagą, łzami i ciszą.
Po projekcji filmu zadaliśmy reżyserowi filmu oraz narratorowi kilka pytań.

Nasza Gmina: Jak zrodził się pomysł nakręcenia filmu?
Jarosław Szmidt: Pomysł zrealizowania filmu był inicjatywą
producentów, którzy kilka lat po śmierci papieża mieli okazję
dotrzeć do osób, nie tylko, z bezpośredniego otoczenia papieża, ale także do wielu przywódców państw, przywódców
religii, dziennikarzy, znawców Watykanu, księży. Często są
to ludzie rozsiani po całym świecie, świadkowie całego, dwudziestosześcioletniego pontyfikatu Jana Pawła II, ludzie, którzy coś znaczyli i znaczą dla współczesnego świata. Celem
producentów było też zrealizowanie filmu dużego, pełnometrażowego, z pełnym wykorzystaniem współczesnej, nowoczesnej techniki.
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Jak zareagowali Panowie na propozycję producentów zo-stania narratorem, reżyserem filmu?
Krzysztof Ziemiec: Na początku myślałem, że to żart. Po
wstępnych rozmowach ze mną spotkałem się w gronie osób,
odpowiedzialnych za produkcję filmu i potraktowałem tą propozycję niemal w kategorii cudu. Byłem wtedy pół roku po
wypadku i taka propozycja zawodowa, w momencie niełatwym dla mnie, była jakby propozycją życiową. Do tego dochodziła jeszcze perspektywa wyjazdu do trzynastu krajów,
w których toczy się akcja filmu. Powiedziałem więc - podejmuję się tego zadania.
JS: Wcześniej reżyserowałem krótkie filmy a ta propozycja
była dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Poza tym papież
znaczył dla mnie bardzo wiele – emocjonalnie. Całe moje
dzieciństwo i młodość to okres pontyfikatu Jana Pawła II,
dorastałem podczas Jego pielgrzymek, Światowych Dni Młodzieży i innych spotkań z ludźmi. Wiedziałem też, że mam
okazję zrealizować wspaniały film, taki jaki chciałbym zobaczyć jako zwykły widz. No i że taka propozycja reżyserii
może się więcej nie powtórzyć.
Czy nie mieli Panowie obaw podejmując się realizacji
filmu? Czy nie zadali sobie Panowie pytania – czy damy
radę?
KZ: Ja miałem obawy, że może nie dam rady fizycznie, ale to
na początku kręcenia filmu. W miarę upływu czasu wszystkie
obawy znikały.
JS: Każdy ma jakieś obawy, w końcu było to bardzo potężne,
poważne wyzwanie. Od samego początku wiedziałem, że nie
mogę sobie pozwolić na żaden błąd, że film będą oglądać miliony ludzi, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach. To była
duża presja, ale uważałem, że jestem w stanie opowiedzieć
historię o naszym papieżu. Odrzucałem myśli, że mógłbym
nie dać rady, musiałem skoncentrować się na tym, co chcę
osiągnąć. Ten film to jak dotychczas największy projekt mojego życia.
Film był pokazywany także w Watykanie, z udziałem Benedykta VI oraz wielu dostojników. Jaka była ich reakcja
po projekcji filmu?
JS: W trakcie projekcji nie widzieliśmy twarzy papieża, siedzieliśmy z tyłu, później zauważyliśmy, że film go „poruszył”. Obecny papież - Benedykt XVI był przecież jednym
z najbliższych współpracowników naszego papieża, widywali
się często w sytuacjach nie zawsze oficjalnych. Kardynał Stanisław Dziwisz gratulując nam powiedział, że pokazaliśmy
Jana Pawła II dokładnie takim, jakim był - bardzo naturalnego, blisko ludzi i blisko ludzkich problemów.
Kiedy rozpoczęły się zdjęcia do filmu? Kiedy film ukończono?
JS: Zdjęcia rozpoczęły się w 2007 roku, prace nad filmem zakończyły się z końcem 2010 r., film trafił do kin 11 marca
2011 r. Jest to film dla ludzi młodych, starszych i starych, dla
wierzących i niewierzących. Jest to dzieło uniwersalne, estetyczne i uduchowione.
Czy teraz, z perspektywy czasu, są Panowie zadowoleni
z filmu?
JS: Po każdym filmie przychodzi uczucie, że może można by
zrealizować go inaczej. Jeżeli rozważymy film w kategoriach
sztuki, to dla jednego będzie to film – arcydzieło, a dla drugiego będzie to film bez esencji czy wielu faktów. Jesteśmy skazani na szeroką krytykę, ale ja osobiście uważam ten film za
udany. Starałem się pokazać naszego papieża, używając słów
kardynała Stanisława Dziwisza, „naturalnego, blisko ludzi”
i myślę, że mi się to udało. Papież „gra” samego siebie i to jest
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największa zaleta naszego filmu.
KZ: Ten film, mimo upływającego czasu, nie traci nic na wartości. Dla większości osób pozostawia on coś w ich sercach,
na pewno zmusza do refleksji, do ocen postaw ludzkich.
Panie Krzysztofie. Pan prowadził wiadomości wieczorne
w dniu, kiedy zmarł Jan Paweł II. Co Pan wtedy czuł?
KZ: Po pierwsze, my wszyscy redaktorzy czuliśmy wtedy, że
śmierć może przyjść w każdej chwili, przygotowywaliśmy się
do tego wydarzenia, zupełnie inaczej niż w przypadku katastrofy smoleńskiej, która przyszła nagle. Ale wracając do momentu śmierci Jana Pawła II, byłem wtedy młodszy wiekiem
i młodszy stażem zawodowym, mimo to podszedłem do tego
faktu bardzo spokojnie.
JS: Dla mnie to była ważna data (2.04). To także dzień moich
urodzin. Nie wiedziałem wówczas, że będę w przyszłości reżyserem filmu o tak wielkim człowieku.
Ogromnym atutem Państwa filmu są wywiady z wieloma

snymi. W wideotece Telewizji Watykańskiej jest ponad cztery
tysiące godzin nagrań dot. Jana Pawła II dokonanych po 1983
roku. Nagrania filmowe pierwszych pięciu lat pontyfikatu pochodzą z różnych źródeł, rozsianych po całym świecie. Gdybym chciał przejrzeć wszystkie materiały, ten film powstawałby dziesięć lat a nie cztery.
Jak ocenia Pan swoją rolę, rolę narratora w filmie i cały
film?
KZ: Nie jestem aktorem, gram siebie, czyli dziennikarza,
który podąża śladami papieża, jakby tuż obok jego najważniejszych pielgrzymek i spotkań. Zamysłem reżysera było
pokazanie „globalnego” wymiaru pontyfikatu Jana Pawła II.
Papież zmienił świat - cały świat, w którym żyjemy. (...)
Warto, by film zobaczyli ludzie młodzi, którzy niewiele pamiętają z pontyfikatu Jana Pawła II. Dla nich ten film może
być prawdziwym odkryciem, wielkiego Polaka i wielkiego
papieża.
Dziękuję Panom za przyjazd do naszej gminy na projekcję
filmu oraz za rozmowę.
KZ, JS: To my bardzo dziękujemy za zaproszenie. To naprawdę była dla nas wielka przyjemność.
Rozmawiali: Roland Bury, Mariusz Wojtalewicz

Spotkanie organizacji pozarządowych
z przedstawicielami Urzędu Gminy

postaciami świata polityki, przywódcami państw, przywódcami różnych religii, dziennikarzami, znawcami tematyki Watykanu, księżmi. Naliczyliśmy ponad dwadzieścia
osób, opowiadających o papieżu.
JS: Było ich znacznie więcej - około pięćdziesięciu, ale z powodu ograniczeń czasowych nie mogliśmy sobie pozwolić na
wszystkich.
Proszę wymienić kilka z nich.
JS: Francisco Cossiga – były prezydent Republiki Włoskiej,
Dalajlama XIV – duchowy przywódca Tybetańczyków, El
Hassan bin Talak – książę Jordanii, Guido De Marco – prezydent Republiki Malty, Yisrael Meir Lau – były Naczelny
Rabin Izraela, Edwardo Verastegui – aktor, reżyser, Placigo
Domingo – tenor, dyrygent, Marco Politi – dziennikarz, watykanista, Joachim Navarro Valls – były dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, ks. Prałat Paweł Ptasznik, kardynał Stanisław Dziwisz.
Który z wywiadów zapamiętali Panowie najbardziej?
JS: Najbardziej zapamiętałem wypowiedź Dalajlamy – du-chowego przywódcy Tybetańczyków. Powiedział on: „kiedy
potrzebowałem pomocy, mówiłem sobie – jest przecież mój
papież – on mi na pewno pomoże”.
KZ: Ja zapamiętałem wypowiedź Joachima Navarro Valls,
byłego dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Powiedział on w wywiadzie: „pojechałem na pogrzeb mojego
ojca w Hiszpanii, po pogrzebie zadzwonił do mnie papież
i zapytał jak się czuje moja mama”.
Spędził Pan zapewne wiele godzin przy przeszukiwaniu
materiałów filmowych dotyczących papieża. Czy dużo czasu to panu zajęło?
JS: Starałem się połączyć archiwalia ze zdjęciami współczestrona 14

21 października w budynku urzędu gminy odbyło się
spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie
naszej gminy z przedstawicielami urzędu gminy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Koła Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Ludowego Zespołu
Sportowego „START” w Proboszczewicach. Spotkanie miało
na celu zapoznanie organizacji z programem współpracy na
rok 2012, który ustawowo Gmina ma obowiązek corocznie
przygotować. Określa on cele i sposoby realizacji programu,
zasady współpracy, priorytetowe zadania publiczne oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację, sposób
oceny realizacji programu, przebiegu konsultacji, tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań.
Podczas spotkania poruszone zostały także sprawy aktywizacji społecznej osób starszych, promowania aktywnych
form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Organizacje zaproponowały aby
współpraca mogła odbywać się w miarę możliwości w formie
udostępniania pomieszczeń będących w dyspozycji gminy
w celu organizacji konferencji, szkoleń, spotkań okolicznościowych oraz pomocy rzeczowej w zakresie korzystania
z kserokopiarki, faxu, telefonu i internetu.
Na koniec spotkania przedstawiciele organizacji pozarządowych, pozytywnie zaopiniowali projekt programu na rok
2012 r. Teraz zatwierdzeniem programu musi zająć się Rada
Gminy.

93 rocznica odzyskania niepodległości
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po stu dwudziestu trzech latach od rozbiorów dokonanych
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przez Austrię, Prusy i Rosję, Polska odzyskała niepodległość.
Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 roku
do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada 1918 r. Rada
Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił
zbrojnych.
11 listopada 1937 r. dzień ten został ustanowiony – ustawą Sejmu Rzeczypospolitej - polskim świętem narodowym
i pozostał oficjalnie świętem państwowym RP do roku 1944.
W roku 1945 władze PRL jako święto państwowe usta-nowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone
w dniu 11 listopada zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w 1989 r.

11 listopada uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległościpolskie święto państwowe, obchodzone co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległości po 123 latach niewoli. Z tej okazji 10 listopada br. odbyła
się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Starej Białej patriotyczna akademia przygotowana przez
nauczycieli i uczniów tej szkoły z udziałem władz gminy
Stara Biała, zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonej
publiczności tj. uczniów, rodziców i sympatyków szkoły.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 wejściem pocztów
sztandarowych szkoły oraz Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy. Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją
Grzegorza Dębskiego zaintonowała Hymn Państwowy. Następnie dyrektor szkoły Bożena Zaręba przywitała przybyłych
na akademię zaproszonych gości i poprosiła wójta gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego o zabranie głosu. Wójt
gminy w kilku zdaniach przybliżył historyczne znaczenie
obchodów 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomniał też wartości patriotyczne, które naród polski
powinien pielęgnować niezależnie od procesu jednoczenia się
Europy.
Spotkaliśmy się aby uszanować, uczcić i wspominać tych
wszystkich Polaków, zarówno zwykłych ludzi jak i bohaterów, którzy przez lata budowali Polskę, walczyli o polskość,
o pozostawienie naszego kraju na mapie Europy, a następnie
o jego powrót przez długie lata niewoli”.
Następnie uczniowie szkoły przestawili program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli. Zabrzmiały pieśni patriotyczne, śpiewane przez ponad 30-osobowy chór mieszany, złożony z dzieci wszystkich klas.
Usłyszeliśmy m in.: „ Wojenko – wojenko”, „Rozkwitały
pę-ki białych róż”, „O mój rozmarynie”, „Żeby Polska była
Pol-ską”, „Płonie ognisko w lesie”, „Biały krzyż”. We wszystkich tych utworach przewijały się hasła dotyczące, honoru
i ojczyzny. Nie zabrakło także odniesień do niewoli, w jakiej
znalazła się Polska. „Kto ma prawo targnąć się na naszą wolność, na naszą ojczyznę”? Dzieci recytowały także patriotyczNasza Gmina - nr 1(1)/2011

ne wiersze polskich wieszczów narodowych – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego oraz słowa hymnu narodowego
„Dopóki my żyjemy”. Wszechobecne były także narodowe
barwy polskiej flagi. Dzieci trzymały białe i czerwone goździki, które na zakończenie części artystycznej złożyły pod
brzozowymi krzyżami, zdobiącymi pięknie wykonaną ekspozycję plastyczną, na której zawieszone były hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Całą uroczystość zakończyły pieśni patriotyczne w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Grzegorza Dębskiego. Usłyszeliśmy m. in.: „Rotę” czy „Pierwszą Brygadę”.

Tego samego dnia miały też miejsce uroczystości w Zespole Szkół w Maszewie Dużym. Tam w ramach obchodów
uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej pod kierunkiem
polonisty przygotowali spektakl dla młodzieży, powtórzony
potem dla rodziców w środę 16 listopada. Jak powiedział
Marek Zachaj pod kierunkiem którego spektakl przygotowano: „Pomysł na spektakl narodził się już dawno, scenariusz
powstał krótko przed świętem, do końca był poprawiany bo
grupa jest twórcza, każdy chciał dodać coś od siebie. Zależało
nam, żeby spektakl był próbą międzypokoleniowego dialogu. Dlatego narodowe wypominki, apel poległych połączylistrona 15

śmy ze współczesnymi realiami, bohaterowie to studenci na
emigracji w Paryżu, odwiedza ich duch Mickiewicza i czyni
wyrzuty słowami z epilogu „Pana Tadeusza” O tym że dumać
na paryskim bruku… Potem jakby tylnymi drzwiami wchodzi
Polska od której chcieli uciec jak najdalej. Oprócz tradycyjnego przekazu – polskiej poezji chcieliśmy przemówić muzyką
i obrazem. Obok tekstów Słowackiego, Kaczmarskiego, Tadeusza Nowaka, Jana Pawła II czy Litanii Narodu Polskiego
pojawiły się utwory bliższe młodym „Dzień dobry Polsko”
w wykonaniu duetu Doniu i Liber oraz „Spotkanie z…” zespołu Sztywny Pal Azji.
Uroczystości poświęcone 93 rocznicy uzyskania niepodległości przez Polskę, przedstawiona przez dzieci i młodzież
były najlepszym przykładem lekcji patriotyzmu młodego pokolenia Polaków.

natomiast drogi na zmianę równe i szerokie, to znów wąskie
i dziurawe. Kwatery bez większych luksusów - czasem brak
ciepłej wody ale najważniejsze, że można po 600 km całodziennej jazdy przyłożyć głowę do poduszki.
Rosja to już zupełnie inny kraj. Inna architektura, inne
drogi, inne samochody, inni ludzie. Widoczne są wszechobecne Łazy, Krazy i Mazy, które ciągną się kilometrowymi
konwojami. Często kierowcy śpią w samochodach gdyż kwatery kosztują 20$ od osoby a to niewątpliwie zniechęca do
korzystania z nich. Motocykliści, po kolejnej nocy spędzonej
na kwaterze, omawiają plan dalszej trasy. Ale najpierw sztuka
mięsa na śniadanie, coś co przypomina surówkę, słodka herbata i zawsze ciemny chleb (podają go do wszystkiego).

Maszewo-Syberia-Maszewo
w dwa tygodnie
Maciej Budnicki i Tomasz Tychoński pokonali w ciągu 15
dni trasę 8625 km na motocyklach. Postanowili wybrać drogę
wzdłuż rurociągu „Przyjaźń”, z Płocka do Tobolska (zachodnia Syberia), przejeżdżając przez Białoruś i Rosję.
Plan trasy obejmujący miejscowości: Terespol, Brześć,
Pińsk, Homel, Briańsk, Tambow, Penza, Syzrań, Almietjewsk,
Czelabińsk, Tobolsk, opracowali jeszcze jesienią ubiegłego
roku. Ponieważ wyprawa nie wydawała się łatwa a do tego
dość kosztowna to motocykliści postanowili poszu-kać sponsorów. Pierwszym była ich rodzima firma PKN ORLEN (obaj
są jej pracownikami), która w ramach akcji „Orlen Pasja”
wspiera swoich pracowników w realizacji ich indywidualnych zainteresowań. Pozostałymi sponsorami finansowymi
byli: Urząd Miasta Płocka i Urząd Gminy Stara Biała. Także
prywatne firmy wsparły całe przedsięwzięcie w postaci zakupu sprzętu i wyposażenia.
„Wcześniej organizowaliśmy wyjazdy na znacznie krótsze trasy i do tego krajowe. Teraz postawiliśmy sobie zadanie
wyruszyć w trasę trudniejszą, niemal karkołomną. Przygotowywaliśmy się do tej wyprawy solidnie, zabraliśmy namiot,
śpiwory, kuchenkę, jedzenie, klucze, opony na wymianę, dobre nastroje i nadzieję” – mówi Tomasz Tychoński.

Wrzesień (wyprawa odbyła się w dniach 06-20.09.2011r.
jest dość kapryśny na wschodzie jeśli chodzi o pogodę
i niestety sprawdziły się przypuszczenia, że będzie
chłodno i deszczowo. Z początku autorzy wyprawy zamierzali spać w namiocie, jednak zrezygnowali z tego
i wybrali przydrożne kwatery. „Nawet jeśli początkowo świeciło słońce to po kilku dniach zaczął padać rzęsisty deszcza to nie ułatwiało nam jazdy” – dodaje Maciej Budnicki.
Białoruś jest czysta, zadbana, budynki świeżo malowane,
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Kolejne kilometry rosyjskich dróg to kolejne łaty, dziury. Stan dróg jest trudny do opisania. Pola to bezkresne przestrzenie, w części zagospodarowane, od czasu do czasu widać
wiejską zagrodę. Panuje tu raczej bieda, za to ludzie są życzliwi. Każdorazowe spotkania Macieja i Tomasza z miejscową
ludnością objawiają się serdecznością we wzajemnych kontaktach. Czasami zatrzymuje ich policja albo inspekcja transportu drogowego, ale wszyscy są życzliwi. Niektórzy pytają
o wybór trasy, sugerują, że są ładniejsze miejsca do zwiedzania. W odpowiedzi słyszą, że motocykliści jadą trasą wytyczoną przez rurociąg „Przyjaźń”.
Kolejny dzień zaczyna się deszczem, właściwie
to już leje w nocy. Czasami ta pogoda zniechęca naszych
pasjonatów do dalszej drogi, ale jadą dalej, nie mają czasu
na przestoje. Szóstego dnia wyprawy docierają do Uralu.
Tu przebiega granica między Europą a Azją. Mają za sobą ponad 3000 km. Wioski wyglądają jak „pola namiotowe” - mają
kolorowe dachy. Jak okiem sięgnąć wszędzie widać „miliony”
hektarów płaskiej, pagórkowatej przestrzeni. Krajobraz z każdym przejechanym kilometrem robi się coraz bardziej surowy. To już zachodnia Syberia. Wszędzie pola i lasy. Poprawia
się pogoda, ale zaczyna być chłodniej. Wiatr targa motocyklami niczym latawcami. Maciej i Tomasz mają świadomość,
że zbliżają się do celu – do Tobolska. Jest ósmy dzień wyprawy (13 września), licznik pokazuje przejechanych 4550 km.
Przychodzi satysfakcja z osiągniętego celu, odprężenie, ale
i zmęczenie. Już wiedzą, że teraz z każdym dniem będą wracać, że będą bliżej Polski, bliżej domu. Temperatura spada
nocą do zera stopni Celsjusza. Znów zaczyna mocno padać.
Budzi się kolejny dzień. Zimno. Po drodze kolejne spotkanie z
ludźmi – jak zwykle miłe, tym razem z kobietą z Kazachstanu,
która „za chlebem” przyjechała z rodziną do Rosji. Pracuje w
przydrożnym bistro za 7000 rubli (około 700 zł). Mijają kolejne minuty, godziny i dni. Każdy dzień to nowe doświadczenie, nowi ludzie, nowe spotkania. Dwunastego dnia wyprawy
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Maciej i Tomasz trafiają na rosyjskie wesele. Jest przyjemnie
i wesoło.
„Tutejsi ludzie pytają nas o wszystko, o życie w Polsce,
o ceny, o nasze rodziny, o cel naszej wyprawy. Nie rozumieją
dlaczego jedziemy trasą rurociągu”- mówi Maciej Budnicki.
„Moglibyśmy zostać jeden dzień dłużej, ale tęsknota za domem jest silniejsza” – dodaje Tomasz Tychoński. Następnego
dnia znów widać setki tirów, niektóre stoją w rowach. Czasami przypomina to poligon.
Ostatnie trzy dni wyprawy to już wysoka adrenalina.
Motocykliści wiedzą, że do granicy z Polską pozostało tylko
1400 km. Po drodze jeszcze tylko dwa noclegi, jeden w Rosji
i jeden na Białorusi. Piętnastego dnia wyprawy (20 września)
widzą z daleka polskie flagi - to już nasza granica. Nasi. Serca
biją mocno, wiedzą, że są już u siebie.
Do Płocka Maciej i Tomasz przyjeżdżają o 15.30. Na liczniku 8625 km. Wjeżdżają na Stary Rynek w Płocku. Łzy cisną
się im do oczu ze szczęścia. Dlaczego to wszystko zrobili?
„Kiedyś ktoś zapytał nas, dlaczego jedziemy w tamtym
kierunku? Odpowiedź była natychmiastowa - bo tam rzadko,
albo nikt nie jeździ! My pojedziemy i opowiemy jak tam jest
naprawdę” – mówią Budnicki i Tychoński.
Autorzy wyprawy dziękują wszystkim sponsorom: PKN
ORLEN, Urzędowi Miasta Płocka, Urzędowi Gminy Stara Biała a ponadto następującym firmom: ORLEN OIL, PIRELLI POLSKA, HALOMOTO.PL, GOCLEVER, RIDER
350, MOTOBAGAŻ.PL, BILBO TEAM, ART DIGITAL,
NOLAN POLSKA, RACE BOOTS, SETEK PŁOCK, CAMELEON AGĘCJA REKLAMOWA, TYGODNIK PŁOCKI, ŚCIGACZ.PL, KLUB MOTOCYKLOWY SZLIF
Z SIERPCA.

o 2 punkty lepsza. Start w całej rundzie jesiennej doznał tylko dwóch porażek – z drużynami, które w tabeli wyprzedzają
Proboszczewice. Widać więc, że walka o awans do ligi okręgowej rozegra się pomiędzy tymi trzema drużynami. Tym bardziej że Czarni Rempin mają 5 punktów straty do naszych.
Czekamy na wiosnę i już teraz ściskamy kciuki za awans do
okręgówki.

Polała się krew... w Starej Białej
3 grudnia br. w hali sportowej w Starej Białej odbyła się
kolejna edycja Młodzieżowej Ligi Spartanwear (MLS). Jest
to liga dla młodzieży w wieku od 15 do 23 lat, uprawiającej
różne, sztuki walki. Od wielu lat te dyscypliny sportu cieszą
się ogromną popularnością wśród młodzieży. Bezpośrednimi
adresatami SPARTANWEAR są młodzi sportowcy zrzeszeni
w klubach sportowych, którzy poprzez możliwość regular-nych startów w zawodach mają możliwość dalszego rozwoju
sportowego. Świadczy o tym impreza, zorganizowana w hali
w Starej Białej. Ten, kto przyszedł zobaczyć rywalizację zawodników, nie zawiódł się. Profesjonalny ring, 90 zawodników z różnych regionów Polski (m in. z Warszawy, Grudziądza, Nowego Sącza, Lublina, Wrocławia, Mrągowa, Mińska
Mazowieckiego, Radomia, Bydgoszczy, Dęblina, Olsztyna),
pełna sala widzów - to obraz tego wydarzenia. Otwarcia imprezy dokonał wójt gminy - Sławomir Wawrzyński. Życzył
wszystkim zawodnikom zdrowej, sportowej rywalizacji a sędziom łatwych werdyktów.

Zima Wasza! Wiosna Nasza?
Jak Państwo wiecie na terenie naszej gminy działają dwa
kluby piłkarskie: Amator Maszewo oraz Start Proboszczewice. Pierwszy w zeszłym sezonie osiągnął historyczny sukcesawansował do IV ligi. Tym większy, że Amator jest jedynym
klubem wiejskim w IV lidze (okręg Mazowsze, grupa północ). Do rozgrywek IV ligi Amator przystąpił w bojowych
nastrojach. Niestety początek sezonu to same porażki. Z
pewnością wpływ na to miały kłopoty kadrowe jak i zdecydowanie wyższy poziom samych rozgrywek. Jednak po serii
porażek i jednym remisie udało się jednak złapać tzw. „drugi
oddech”- w 11-tej rundzie udało się wygrać u siebie z Huraganem Wołomin 3:2. Od tego momentu Amator zaczął wygrywać i ostatecznie zakończył rundę jesienna na 14-tym miejscu z dorobkiem 14 punktów. Co prawda Amator jest wciąż
w strefie spadkowej jednak ma taką samą liczbę punktów
co wyprzedająca go drużyna z Szydłowa (pozycja 13 grać będzie w barażach) a do 12-tej w pełni „bezpiecznej” pozycji
Amator traci tylko 3 punkty. Co jednak ważne na tej 12 pozycji znajduje się Nadnarwianka Pułtusk, z którą Amator wygrał 2:1. Mamy nadzieję, że na wiosnę będzie już tylko lepiej
i Amator dostarczy nam jeszcze wielu powodów do radości.
Drugi z klubów – „Start Proboszczewice” bierze udział
w rozgrywkach Klasy A – grupa Płock, Mazowieckiego ZPN.
Start rundę jesienną zakończył na 3 pozycji (sklasyfikowano
13 zespołów) z dorobkiem 26 pkt. Do lidera – Unii Czeremno
traci 7 pkt. Natomiast wicelider – Polonia Radzanowo jest tylko
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Potem już pozostało tylko patrzeć na walki. A było na co
popatrzeć. Co prawda kości nie łamano, ale krew z ringu ścierano co i raz. Łuki brwiowe, wargi, nosy zawodników wystawione były na naprawdę ciężką próbę. Na szczęcie wszystkie
walki toczyły się w duchu fair-play a sędziowie czuwali nad
prawidłowym przebiegiem zawodów. Zawodnicy walczyli ze
sobą różnymi sztukami walki takimi jak: K-1, MMA, GRAPPLING. Ponieważ nazwy i techniki poszczególnych sztuk
walki nie wszystkim są znane, przybliżymy naszym czytelnikom je pokrótce:
K-1 – to jakby połączenie boksu i karate. Dozwolone są
wszelkie ciosy bokserskie (plus uderzenie obrotowe grzbietem pięści) oraz kopnięcia (w tym kolanem). Pole rażenia to
zarówno głowa, korpus jak i nogi przeciwnika.
MMA – w zasadzie dopuszcza się wszystkie techniki dozwolone w innych sportach walki: dozwolone są rzuty, ciosy
pięściami, kopnięcia, dźwignie, duszenia. Zawodnicy muszą
posiadać ochraniacze na zęby oraz rękawice. Rzadko kiedy
walka trwa do końca – z reguły walka kończy się poprzez nokaut lub poddanie się zawodnika.
GRAPPLING – łączy sztuki walki o charakterze „chwytanym” jak: judo, zapasy. W tym sporcie można stosować
wszelkiego rodzaju chwyty, rzuty dźwignie i duszenia.
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Od klasycznych odmian tego rodzaju sztuki walki grappling
różni się prostotą zasad, a co za tym idzie większa widowiskowością walk turniejowych.
W ciągu ponad sześciogodzinnego widowiska sportowego widzowie zgromadzeni na hali sportowej w Starej Białej
mieli okazję zobacz 43 walki zawodników w różnych kategoriach wiekowych oraz zapoznania się z różnymi technikami
walki. Oprócz zawodników powyżej 15 roku życia rywalizowały ze sobą 3 pary chłopców w wieku 9 lat i jedna para żeńska, co wzbudzało wyjątkowo silną reakcje widzów. Puchar
ufundowany przez Wójta Gminy Stara Biała dla najlepszego
zawodnika tej edycji zdobył Karol Łada z klubu GARUDA
Muay-Thai Gym Warszawa. Mamy nadzieje, że ta profesjonalna impreza na długo pozostanie w pamięci zawodników,
sędziów, mieszkańców.
Na zakończenie należy dodać, że niewątpliwym wydarzeniem tej edycji MLS, był przyjazd do Starej Białej żywej legendy polskich sportów walki – Marka Piotrkowskiego, wielokrotnego, zawodowego mistrza świata w kick – boxingu.

Ferie w domu?
W tym roku szkolnym MEN zaplanowało je dla naszego
województwa w dniach 16 – 27 stycznia 2012 r. Tak jak co
roku placówki oświatowe z terenu naszej gminy przygotowały dla młodzieży w tym okresie interesujące zajęcia.
Szkoła Podstawowa w Starej Białej
Przez całe ferie w godz. 11.00 – 19.00 będzie można wziąć
udział w turniejach piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego ziemnego, badmintona i innych zabawach sportowych. Można także korzystać z zajęć na siłowni.
Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach
Atrakcje sportowe odbędą się w pierwszym tygodniu ferii tj.
od 16. do 20 stycznia w godzinach 9.00 - 11.30. Uczniowie,
którzy chcą uczestniczyć w zajęciach powinni zgłosić się do
nauczyciela wychowania fizycznego.
Zespół Szkół w Maszewie Dużym
W godz. 9.00 - 13.00 szkoła proponuje zajęcia sportowe przeznaczone dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej oraz
I – III gimnazjum.
Szkoła Podstawowa w Wyszynie
Już po raz szósty szkoła będzie realizować program „Ferie
zimowe w szkole - bezpieczne i zdrowe”. W ramach programu szkoła proponuje wiele imprez takich jak: wyjazdy do
Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie, do Parku Wodne-go „ Fala” w Łodzi. Uczniowie będą mogli uczestniczyć
w konkursach recytatorskim oraz wiedzy o życiu i twórczości
Fryderyka Chopina (w nawiązaniu do wycieczki, która odbyła
się w listopadzie do Żelazowej Woli).
Biblioteka Gminna w Starej Białej
W drugim tygodniu ferii będzie można uczestniczyć w zajęciach pod hasłem „Ferie w bibliotece”. Przewidziano gry
i zabawy edukacyjne, wspólne czytanie bajek, konkursy czytelnicze, quizy, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych
technik. Wszystkie zainteresowane dzieci oraz młodzież może
także przez cały okres ferii korzystać z Internetu, gier komputerowych i planszowych, a także czasopism (poniedziałek
i piątek w godz. 9.00-17.00, wtorek i środa 8.00-16.00, czwartek – biblioteka nieczynna).
W chwili oddawania tego numeru do druku trwały jeszcze rozmowy w sprawie warsztatów cyrkowych dla dzieci
i młodzieży (żonglerka, clown, sztuka iluzji itp.) oraz spotkania z fabularnymi grami planszowymi. Zainteresowanych
prosimy o dowiadywanie się w swojej szkole.
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Wigilia to czas radości
Boże Narodzenie to najpiękniejsze i chyba najważniejsze
święto w polskiej tradycji. Każdy z nas ma z tym okresem
swoje wspomnienia. O świętach, znaczeniu bożonarodzeniowych symboli i „dawnych” prezentach rozmawiamy z księdzem Jerzym Sitkiewiczem proboszczem parafii św. Floriana
w Starych Proboszczewicach,.
Nasza Gmina: Księże Proboszczu, czy możemy sięgnąć do
genezy świąt Bożego Narodzenia? Od kiedy istnieją?
Ksiądz Jerzy Sitkiewicz: W Ewangeliach nie występuje data
narodzin Jezusa Chrystusa. Najstarszym, znanym obecnie autorem, który pisał o narodzinach Jezusa w grudniu jest Hipolit
Rzymski. W datowanym na 204 rok Komentarzu do Księgi
Daniela pisał on: „Pierwsze przyjście Pana naszego, wcielonego, który narodził się w Betlejem miało miejsce ósmego
dnia przed kalendami styczniowymi (tzn. 25 grudnia)”.
Dzień 25 grudnia jako datę dzienną obchodzenia pamiątki Bożego Narodzenia podał też rzymski historyk Sykstus Juliusz
Afrykański w roku 221.
Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie 4 niedziel), zwanego adwentem.
Boże Narodzenie to dawne „pogańskie święto słońca.”
Jak przygotować się do tak ważnych świąt?
Przede wszystkim ważny jest udział w rekolekcjach, w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie tj. w okresie adwentu.
Adwent to czas oczekiwania przez ludzi na narodziny Zbawiciela, zgodnie z obietnicą Boga. To także okres osobistego
przygotowania się na spotkanie z Jezusem.
Jakie zwyczaje i symbole związane są z tym pięknymi
świętami?
Zwyczaje to przede wszystkim: Wigilia, pasterka, kolędy,
a symbole to: choinka, prezenty, Św. Mikołaj.
Czy zechciałby Ksiądz Proboszcz przybliżyć te pojęcia?
Wigilia pochodzi od łacińskiego wigilia - czuwanie, vigilare - czuwać, a to oznacza przeddzień, dzień poprzedzający
(w tym wypadku dzień poprzedzający narodzenie Chrystusa),
kolęda to pieśń o nawiedzeniu, przyjściu do kogoś. Pasterka to uroczysta Msza Święta odprawiana w nocy z 24 na 25
grudnia, pierwsza w Boże Narodzenie. Pasterka upamiętnia
oczekiwanie i modlitwę pasterzy zmierzających do Betlejem.
Powszechny jest zwyczaj stawiania w domu zielonego
drzewka, na którym wiesza się cukierki, bombki, świeczki,
światełka. Skąd dotarł do nas ten zwyczaj?
Choinka to symbol nowego życia. Ten zwyczaj przywędrował
do nas z Niemiec. Kiedyś choinka nie była stawiana na podłodze tylko wieszano ją do sufitu i była to choinka so-snowa
bądź świerkowa. Wieszano na niej ozdoby papierowe własnej
produkcji, bombki to już czasy późniejsze.
Może wrócimy teraz do wspomnień. Jak wyglądała wigilia
w czasach dzieciństwa w domu Księdza Proboszcza?
Wszyscy wyglądaliśmy pierwszej gwiazdy, aby przełamać
się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i siąść do stołu wigilijnego, pieczołowicie przygotowanego przez moją mamę. Pod
obrusem było pachnące siano, na stole różne potrawy postne,
w tym moje ulubione pierogi z grzybami, racuchy z mąki
z jajkiem i kompot z suszonych owoców. Mój tata rzucał strąki fasoli do sufitu i jeśli jakaś fasola się do sufitu przykleiła to oznaczało, że będzie dobry rok. Zawsze
był jeden dodatkowy talerz dla zbłąkanego wędrowca.
To jedyna noc w roku kiedy nikt nie powinien być sam.
Czy są jakieś święta Bożego Narodzenia, które zapadły
Księdzu w pamięci najbardziej?
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To właśnie święta mojego dzieciństwa, kiedy żyli moi rodzice. Było nas pięcioro. Mam dwóch braci i dwie siostry. Wigilia była w domu rodzinnym w Andzinie koło Nasielska. Przed
posiłkiem była krótka modlitwa, czytaliśmy fragment Pisma
Świętego o narodzeniu Jezusa. Potem wszystko zgodnie
z tradycją tj. opłatek, życzenia i kolacja wigilijna. Po posiłku,
jak już mama zabrała wszystkie talerze, wszyscy wkładaliśmy
ręce pod obrus, bo tam czekała niespodzianka czyli cukierki
owocowe. Ten, kto znalazł więcej cukierków miał być bardziej bogaty od innych przez cały rok.
A prezenty? Przecież na pewno były.
Oczywiście, ale nie po kolacji tylko dopiero po pasterce. Dostawałem szalik, czapkę, skarpety zrobione na drutach. Jak
pan zauważy to były zupełnie inne prezenty niż te dawane
dzieciom dzisiaj.
Czy udział w pasterce był dużym przeżyciem dla Księdza
Proboszcza jako dziecka?
Ogromnym. Kościół oddalony był od domu 2 km. Całą drogę
o niej myślałem. W kościele był nieopisany tłok. Atmosfera
modlitwy udzielała się wszystkim. Proszę sobie wyobrazić jak
brzmiały kolędy śpiewane przez tyle osób. To było cudowne
przeżycie. Po niej śpieszyliśmy do domu, zobaczyć prezenty. Wszyscy lubimy je dostawać i to jest wielka radość bez
względu na wiek.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, składam więc
Księdzu życzenia świąteczne, radości z narodzenia Pana.
Serdecznie Panu dziękuję i korzystając z okazji chciałbym za
pośrednictwem „Naszej Gminy” życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Stara Biała zdrowych, spokojnych radosnych, pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia i wszelkich
Łask Bożych w 2012 roku.
rozmawiał Mariusz Wojtalewicz

Złote Gody w naszej gminie
Pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia małżeńskiego to wspaniała okazja do uhonorowania jubilatów. W środę 18 maja br.
w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyła się uroczystość odznaczenia trzydziestu dwóch par „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale wyróżnionym parom wręczali: Wójt
Gminy Sławomir Wawrzyński, Przewodniczący Rady Gminy
Jan Wrześniewski oraz Kierownik USC Barbara Kalinowska.
Należy nadmienić, że „Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako nagroda dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim razem 50 lat. Nie zabrakło tradycyjnej lampki szampana, którą wójt wzniósł toast za zdrowie,
pomyślność i szczęście wyróżnionych par. Wójt podkreślił
także, że wyróżnione pary mogą być wzorem do naśladowania
dla młodszego pokolenia, że pomimo upływu czasu i często
niełatwego życia zachowały radość i pogodę ducha. Oprócz
pamiątkowych medali jubilaci otrzymali dyplomy, upominki
i kwiaty. Na uroczystości nie zabrakło rodzin i przyjaciół jubilatów, a część nieoficjalna była doskonałą okazją do wspomnień przy muzyce i do wspólnego zdjęcia.

Najpierw udał się do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wyszynie. Rozmawiał z dziećmi, wysłuchał piosenki, którą zaśpiewały mu maluchy, złożył trzydziestu trzem dzieciom
życzenia i wręczył wszystkim prezenty. Nie chciał odjeżdżać,
ale inne pociechy czekały już na niego w przedszkolu Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej.

Tutaj Św. Mikołaj poznał 17 maluchów, które dedykowały mu ładny wierszyk. Wszyscy dostali prezenty, dzieci zrobiły sobie wspólne zdjęcie z Mikołajem, wysłuchały życzeń
i obiecały, że za rok będą na niego także czekać. Nasz gość
wsiadł do sań, pomachał dzieciom ręką i ruszył w drogę do
Mańkowa, gdzie w ładnym domku mieści się punkt przedszkolny o wdzięcznej nazwie „Misiowy Ogródek”. Tam dziesięcioro maluchów od rana wyczekiwało Św. Mikołaja. Kiedy
zajechały sanie przed dom słychać było okrzyk „przyjechał!,
przyjechał!”. Tradycyjnie - były prezenty, życzenia, prośby
do Mikołaja na przyszły rok, wspólne zdjęcie. Św. Mikołaj
obiecał dzieciom, że wróci do nich za rok. Niestety nie mógł
długo zostać bo to wyjątkowo pracowity dla Mikołaja dzień.
Pożegnał wszystkich i pojechał dalej uszczęśliwiać dzieci – te
małe i te całkiem duże.

Witaj Święty Mikołaju
6 grudnia to dzień, kiedy do dzieci z Laponii przybywa
Św. Mikołaj. Przyjechał także i do naszej gminy. Miał długi,
czerwony płaszcz, czapkę z pomponem i oczywiście worek
prezentów…
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Mikołaj pragnie podziękować wójtowi gminy Stara Biała za
pomoc w zakupie prezentów dla dzieci i ich rozdawaniu.
Uroczystość „złotych Gadów” w urzędzie gminy. Na zdjęciu
strona 19

Uroczystość „Złotych Godów” w urzędzie gminy. Na zdjęciu wszyscy odznaczeni jubilaci oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-nego – Barbara Kalinowska z księdzem Henrykiem Lipką (stoją z przodu po lewej) oraz Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała
Jan Wrześniewski z Wójtem Gminy Sławomirem Wawrzyńskim (stają z tyłu po prawej).

Rada Gminy Stara Biała VI kadencji. W nawiasie podajemy liczbę kadencji radnego.
Stoją od lewej: Krzysztof Paradowski (1), Sławomir Dąbrowski (1), Włodzimierz Kajkowski (6), Andrzej Wojciechowski (3),
Marek Moderacki (4), Jarosław Szteindór (4), Stanisław Krzysztof Wiśniewski (2), Grażyna Ewa Figiel-Bętlejewska (1), Wojciech
Mieczysław Żółtowski (2), Piotr Jarosław Rutkowski (2), Mariusz Jan Downarowicz (3), Marek Krajewski (2), Jacek Józef Portalski (3), Władysław Mikołajczyk (2).
Siedzą od lewej: wójt gminy Sławomir Wawrzyński, sekretarz gminy Aleksandra Cylińska, skarbnik gminy Zofia Jarzyńska, przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski (5)

