W ten czas zmartwychwstania Pańskiego
życzymy wszystkim Państwu radości
i miłości najbliższych, duchowego odrodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
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100 lat to za mało
Setne urodziny to niezwykły jubileusz, a właśnie 19
stycznia świętował go mieszkaniec Brwilna Edward Lipiński. Gości, którzy przybyli na jego jubileusz zaskoczył
doskonałą pamięcią recytując wiersz Adama Mickiewicza
„Powrót taty”.
Edward Lipiński urodził się we wsi Lubaty, gmina Baruchowo na Kujawach, jako jedno z dziesięciorga dzieci Tomasza i Wiktorii Lipińskich. W 1937 roku został powołany do
odbycia służby wojskowej w 31. Pułku Artylerii w Toruniu.
Pełnił tam funkcję łącznościowca. W 1938 r. uczestniczył
przez sześć tygodni w walkach o odzyskanie Zaolzia. Po wybuchu II wojny światowej brał czynny udział w obronie kraju.
Znając dobrze okolice Włocławka i Gostynina przeprowadził
dywizję wojska polskiego na odsiecz broniącej się Warszawie. Po kapitulacji Warszawy został rozbrojony i wrócił do
domu. W niedługim czasie skierowano go do pracy w niemieckich zakładach w Gdyni, skąd został wzięty do prac przy
kopaniu okopów, ponieważ zbliżał się front radziecki.
Po II wojnie przybył do Brwilna, gdzie mieszkał jego
brat. Tu poznał swoją żonę Janinę i założył rodzinę. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci – dwóch synów i córki.
Utrzymywali się ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa
rolnego. Od 1964 r., czyli po śmierci żony Edward Lipiński
sam zajmował się gospodarstwem, domem i wychowywaniem dzieci. Od wielu lat mieszka z córką Barbarą. Doczekał
się trzech wnuczek i dwójki prawnuków.
W dniu setnych urodzin w zabytkowym kościele paraﬁalnym św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, w intencji jubilata,
została odprawiona msza święta dziękczynna przez proboszcza ks. Henryka Lipkę i ks. Michała Zadwornego. Podczas
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mszy proboszcz odczytał życzenia od biskupa Piotra Libery
z udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa.
20 stycznia Edwarda Lipińskiego odwiedzili przedstawiciele władz samorządowych gminy - wójt Sławomir Wawrzyński, w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy
Jana Wrześniewskiego, radnego Brwilna Mariusza Downarowicza i kierownika USC Barbary Kalinowskiej. Wszyscy złożyli jubilatowi serdeczne gratulacje i życzenia jeszcze wielu
lat życia w dobrym zdrowiu, pogody ducha i życzliwości ze
strony najbliższych. Wójt podkreślił, jak ważna jest rodzina
i osoby sprawujące opiekę nad starszym człowiekiem. Dzięki
ich trosce, życzliwości i miłości do ojca, dziadka i pradziadka
pan Edward otoczony jest opieką, cieszy się jeszcze dobrym
zdrowiem i zaskakuje dobrą pamięcią. Wszyscy goście z podziwem słuchali, gdy recytował długi wiersz Adama Mickiewicza „Powrót taty”. Jak stwierdził Edward Lipiński nie ma
recepty na długowieczność, a to, że dane mu jest żyć tak długo zawdzięcza Bogu i rodzinie.
U jubilata gościł również kierownik płockiej delegatury urzędu wojewódzkiego Radosław Lewandowski, który
odczytał życzenia od premiera Donalda Tuska oraz przedstawiciele placówki terenowej KRUS w Płocku, kierownik
Jarosław Mioduski i Henryka Jankowska, wręczając list
gratulacyjny od prezesa KRUS z wiadomością o przyznaniu
świadczenia honorowego.
Wizyta gości wprawiła jubilata w dobry nastrój. Był
pogodny, wzruszony i szczęśliwy. Chętnie wracał do wspomnień sprzed lat. Dopełnieniem uroczystości był toast i urodzinowy tort.
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Wrześniewski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów w środy w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewki tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz
w każdy wtorek i czwartek w godzinach urzędowania,
pracownicy urzędu codziennie w godzinach pracy, radca
prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik - Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia: poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
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 (28.04.; 12., 26.05.; 09., 23.06.).
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 Starych Proboszczewicach, ul.
Floriańska 4, tel. 24 367-29-04, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Paraﬁe
Paraﬁa św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 36590-02, niedzielne msze św. godz. 8, 10, 12, 17.
Paraﬁa św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24
261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30, 16.
Paraﬁa św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel.
24 366-33-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9,
17.15. Kościół ﬁlialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie Dużym, niedzielne msze św.
godz. 8, 11, 16.

Punkty przyjmują
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej informuje, że tak jak
w poprzednich latach nadal będą prowadzone dyżury w punktach, w których pomoc mogą znaleźć osoby uzależnione, ich
rodziny oraz oﬁary przemocy domowej.
Punkt usług psychologicznych czynny jest w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15-20 w ośrodku zdrowia w Białej.
Porad udziela psycholog kliniczny Iwona Gołębiewska.
Usługi terapeutyczne w zakresie proﬁlaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone
są Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym Urzędu Gminy
w Białej. Przez kwiecień, maj i czerwiec w każdy czwartek,
w godz. 15-18, w punkcie dyżuruje Lech Gwiaździński. Natomiast w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym w Zespole
Szkół w Starych Proboszczewicach Lech Gwiaździński dyżuruje w godz. 15-18, w następujące dni: 7 i 28 kwietnia, 12 i 26
maja, 9 i 23 czerwca.

Złomiarz zatrzymany
Policjanci z posterunku w Starej Białej ustalili mężczyznę, który dokonywał kradzieży silników i przewodów
elektrycznych na terenie naszej gminy. Mężczyzna skradzione fanty sprzedawał na złom, którego wartość szacowana jest na ok. 30 tys. zł.
Funkcjonariusze ze Starej Białej, prowadząc ustalenia
w sprawach kradzieży silników elektrycznych i przewodów
elektrycznych, wpadli na trop 42-letniego mieszkańca powiatu płockiego. Policjanci zatrzymali mężczyznę pod koniec
stycznia.
W wyniku przeprowadzonych dokładnych ustaleń okazało się, że mężczyzna od jesieni 2011 r. do jesieni 2013 r. na
terenie naszej gminy dokonał łącznie 27 kradzieży silników
i przewodów elektrycznych. Wybierał budynki gospodarcze,
które były słabo zabezpieczone lub nie były zabezpieczone
w ogóle. Z reguły były to stodoły. Policjanci ustalili ponadto,
że mężczyzna sprzedawał skradzione przedmioty na skupach
złomu. Łącznie sprzedał złom o wartości ok. 30 tys. zł.
Za kradzież w kodeksie karnym przewidziana jest kara od
3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.
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Kolędowanie w Starej Białej
W święto Trzech Króli w hali sportowej przy SP
w Starej Białej odbył się wspaniały koncert. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił Zespół Pieśni
i Tańca „Wisła”.
Na program koncertu złożyły się kolędy jak i liczne
tańce. Zanim jednak koncert się rozpoczął wójt Sławomir
Wawrzyński złożył wszystkim życzenia noworoczne. Po-

tem „Wisła” rozpoczęła polonezem z okresu Księstwa Warszawskiego. Suity taneczne były poprzeplatane tradycyjnymi polskimi kolędami. A przed tańcami górali żywieckich
oczywiście mogliśmy posłuchać góralskiej kolędy. Całość
zakończył pokaz tańców łemkowskich oraz piosenka „Przekażmy sobie znak”. Blisko półtoragodzinny koncert minął w
oka mgnieniu.
fotorelacja str. 19

Rozśpiewane ostatki
Były owacje na stojąco i bisy. Tak zakończył się kolejny
koncert z cyklu „W krainie operetki i musicalu”, który odbył
się w ostatki, 4 marca, w domu strażaka w Nowych Proboszczewicach.
Publiczność nie zawiodła. W domu strażaka pojawiło się ok.
200 osób. I na pewno nikt nie żałował, że ostatkowy wieczór
spędził na koncercie. Można było usłyszeć znane i lubiane przeboje operetkowe, ale nie tylko i to w bardzo dobrym wykonaniu.
Na dodatek można było się pośmiać i wspólnie pośpiewać.
Na scenie zaśpiewali Joanna Horodko (sopran) oraz Andrzej
Kostrzewski (baryton). Joanna Horodko jest absolwentką Akademii Muzycznej w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczęła
mając 6 lat ucząc się gry na fortepianie. Ukończyła Liceum Muzyczne w Poznaniu jako pianistka. Jest laureatką konkursów wokalnych krajowych i zagranicznych. W latach 2001-2007 była
solistką Teatru Wielkiego w Łodzi, a w latach 2007-2008 Opery
Nova w Bydgoszczy. Współpracowała z ﬁlharmoniami i orkiestrami m.in. w Gdańsku, Toruniu, Płocku, Wałbrzychu, Elbląską
Orkiestrą Kameralną oraz z teatrami w Polsce, m.in. Teatrem
Wielkim w Poznaniu, Operą Bałtycką w Gdańsku, Operą na
Zamku w Szczecinie, Teatrem Muzycznym w Łodzi, Poznaniu
i w Lublinie. Śpiewała także na scenach zagranicznych, m.in.
w Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii, Szwecji. W latach 2010
i 2011 nagrała płyty z klasycznym repertuarem operowym, płytę
z kolędami, płytę „Marsylianka Wielkopolska” z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, a w roku 2012 płytę z muzyką
ﬁlmową.
Andrzej Kostrzewski jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi. Już jako student debiutował na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi. Od tamtego czasu jest czołowym solistą tego
teatru. Współpracuje z wieloma scenami muzycznymi w całej
Polsce, często bierze udział w koncertach estradowych, ma też

na swoim koncie liczne występy zagraniczne – Niemcy, Francja,
Szwajcaria, Holandia, Belgia, Luxemburg.
Dwójce śpiewaków akompaniował Mirosław Feldgebel, a
całość koncertu z humorem prowadził znany prezenter Polskiego Radia Andrzej Krusiewicz.
Publiczność mogła posłuchać utworów m.in. z „Hrabiny
Maricy”, „Księżniczki czardasza”, „Ptasznika z Tyrolu” czy
„Człowieka z La Manchy”. Świetnie wypadła wokaliza Joanny
Horodko do muzyki Wojciecha Kilara z ﬁlmu „Dziewiąte wrota”
Romana Polańskiego. Publiczność porwały piosenki z musicalu
„Skrzypek na dachu” zwłaszcza przebój „Gdybym był bogaczem”. Zresztą każdy z utworów nagradzany był gromkimi brawami. A po ponad godzinnym koncercie publiczność nie miała
jeszcze dość muzyki. Owacjami na stojąco zachęciła artystów do
bisu. A ci zaśpiewali ﬁnałowy utwór z „Wesołej wdówki”, czyli
„Usta milczą, dusza śpiewa”.

Bajkowy konkurs
W świetlicy szkolnej w Maszewie Dużym, 10 stycznia
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „W krainie baśni i bajek”. Hasłem tegorocznej VI edycji były „Bajki naszych rodziców i dziadków”.
Organizatorzy, czyli Magdalena Górczyńska, Ewa Kubacka oraz Artur Szymański chcieli zachęcić dzieci do przypomnienia lub też poznania pięknych, wartościowych bajek
z dawnych lat. Do konkursu zgłoszono ok. 200 prac prezentujących bajkowych bohaterów dobranocek, baśni i bajek.
Ulubieńcami, których postaci pojawiały się najczęściej byli
Bolek i Lolek, Reksio, Krecik, Rumcajs i Pszczółka Maja.
Oprócz tych najpopularniejszych zdarzały się również trochę
już zapomniane, takie jak Jacek i Agatka czy Makowa Panienka.
Prace wyjątkowe i wybór tych najlepszych był bardzo
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trudny. Komisja oceniająca brała pod uwagę nie tylko estetykę, pomysłowość, ale równie samodzielność i wkład pracy.
W kategorii 5-6 lat zwyciężył Michał Młodziejewski
(Stara Biała). Drugie miejsce zajęła Anna Jagodzińska (Stara Biała), a trzecie Nikola Blejzon (Wyszyna). Wyróżnienie
otrzymał Kordian Januszewski (Wyszyna). W kategorii kl.
I-III pierwsze miejsce przypadło Natalii Remplewicz (Stare
Proboszczewice), drugie Adrianowi Pyrzak (Stare Proboszczewice), a trzecie Monice Boruckiej (Stare Proboszczewice).
Wyróżnienia otrzymali Nikola Kozłowska (SP 18 w Płocku),
Mikołaj Zemło (Stara Biała), Krzysztof Sztupecki (Maszewo
Duże), Karolin Brudnicka (Wyszyna). W najstarszej kategorii, czyli uczniów kl. IV-VI triumfowała Aneta Nowakowska
(Stara Biała), przed Mikołajem Matuszewskim (SP w Radzanowie) oraz Małgorzatą Kalbarczyk (Stara Biała).
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Wiedzą jak zapobiegać pożarom
Do rywalizacji w gminnym ﬁnale XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” stanęło 18 uczniów.
Gminne rozstrzygnięcie turnieju odbyło się 12 lutego
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Ich uczestnicy zostali wyłonieni w eliminacjach szkolnych. W ﬁnale w kategorii
szkół podstawowych o zwycięstwo rywalizowało 12 uczniów,
a w gronie gimnazjalistów sześciu. Zanim uczestnicy ﬁnału
przystąpili do rywalizacji, powodzenia życzyli im wójt Sławomir Wawrzyński i prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starej Białej
druh Stanisław Wiśniewski.
Uczestnicy ﬁnału musieli się zmierzyć najpierw z testem,
w którym było 28 pytań. Po nim jury zakwaliﬁkowało po trzy

osoby w każdej kategorii wiekowej do części ustnej. Każdy
z uczestników musiał odpowiedzieć na cztery pytania i to po
nich wyłoniono zwycięzców.
Ostatecznie wśród uczniów podstawówek pierwsze miejsce zajął Jakub Wójcik (SP w Starych Proboszczewicach),
drugi był Jan Skierski (ZS-P w Wyszynie), a trzeci Mateusz
Jabłkowski (ZS-P w Wyszynie). Wśród gimnazjalistów triumfował Kamil Wójcik (Stare Proboszczewice), przed Pawłem
Kraśniewskim (Maszewo Duże) i Pauliną Kowalską (Stare
Proboszczewice). Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach
reprezentowali naszą gminę podczas zmagań na szczeblu powiatowym.
Wszyscy uczestnicy gminnych ﬁnałów otrzymali dyplomy i nagrody.

Nasi stypendyści
Bardzo miłe uroczystości odbyły się we wszystkich
szkołach w naszej gminie. Podczas nich wójt Sławomir
Wawrzyński wręczył uczniom stypendia za wyniki w nauce i w sporcie w I semestrze roku szkolnego 2013/14.
Stypendium za wyniki w nauce otrzymał uczeń, który
w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę
zachowania. Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 200 zł.
Stypendium sportowe to 100 zł.
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami za
wyniki w nauce w Szkole podstawowej zostali: kl. IV a - Angelika Falacińska, Nadia Kołodziejska, Karolina Kraśniewska, Natalia Lesiuk, Alicja Lewandowska, Patryk Lisiecki,
Wiktoria Świder, Kornelia Wierzbicka, Agata Wochowska;
kl. IV b - Agata Czerwińska, Monika Filarska, Maja Łukaszewska, Jolanta Koprowicz, Michał Pryciak, Julia Sobolewska, Antoni Sobolewski; kl. V - Bartłomiej Bodal, Wiktor
Dudkiewicz, Natalia Garbaszewska, Marta Krzesicka, Kamil
Malinowski; kl. VI a - Julia Maciakiewicz, Aleksandra Różycka, Alicja Zalewska; kl. VI b - Michał Dutkiewicz, Kamila
Kalinowska, Julia Kożuszek, Jakub Rutkowski.
Natomiast w gimnazjum: kl. I a - Sylwia Kopaczewska, Grzegorz Nowak, Martyna Sobczak; kl. I b - Piotr Bonkowski, Michał Dołębski, Aneta Lisicka, Sara Ostrzycka;
kl. II a - Agata Kowalska, Karolina Załęgowska, Weronika
Załęgowska; kl. II c - Klaudia Salamon, Dominika Stegent;
kl. III a - Marcin Gretkowski; kl. III b - Sabina Firlej, Klaudia
Łyzińska; kl. III c - Kamil Chmielecki, Patrycja Kowalska.
Stypendia sportowe otrzymali: – SP – kl. V - Martyna
Maron; kl. VI a - Agnieszka Gradowska, Zuzanna Jankowska,
Julia Maciakiewicz, Justyna Rudzka, Martyna Sawicka, Julia
Stańczak, Agata Wojtycka, Alicja Zalewska; kl. VI b - Kamila
Kalinowska; gimnazjum – kl. III c - Patrycja Kowalska.
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach spośród uczniów podstawówki ze stypendiów za wyniki w nauce cieszyli się: kl. IV a – Julia Cendlewska, Karolina
Kopczyńska; kl. IV b – Dominik Kordyzon, Jakub Wójcik,
Adam Przybyliński, Szymon Wierciński, Zoﬁa Dzierżanowska; kl. V a - Agnieszka Jarzyńska, Natalia Markowska;
kl. V b - Zuzanna Gołębiewska, Patrycja Trębińska, Jędrzej
Jankowski, Natalia Lisowska, Piotr Skrzypek, Aleksandra
Betkowska; kl. VI a - Dominika Kikolska, Julia Mioduszewska, Aleksandra Włudarska, Oliwia Turowska; kl. VI b
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- Miłosz Bukowski, Natan Różycki, Marcin Kralski, Lidia
Szmytkowska, Sebastian Trębiński, Zuzanna Zelmańska.
Natomiast za osiągnięcia sportowe: kl. V b – Zuzanna
Budnicka, Agata Goc, Zuzanna Gołębiewska, Natalia Lisowska, Roksana Cendlewska; kl. VI b – Marcin Kralski, Piotr
Szwech, Sebastian Trębiński, Gabriel Ners, Łukasz Pyrzak,
Maja Pietrzak.
W gimnazjum za wyniki w nauce stypendia otrzymali:
kl. I a – Katarzyna Gorczyca; kl. I b – Kacper Wierciński,
Agata Kaczorowska, Emilia Tomaszewska, Aleksandra Rzepecka, Klaudia Wójcik; kl II a – Karolina Goćkowska, Natalia
Kopczyńska, Paulina Kowalska; kl. III a – Patrycja Kopczyńska, Aleksandra Przybysz; kl. III b – Magdalena Adamczyk;
kl. III c – Justyna Brudzyńska, Kamil Wójcik, Martyna Sztupecka, Ewelina Rutkowska.
A za wyniki sportowe: kl. I b – Przemysław Szumski;
kl. II c – Paulina Fijałkowska, Mateusz Goc, Alicja Więcińska; kl. III b – Anna Borucka; kl. III c – Marta Brudzyńska,
Daria Nowak, Damian Jabłoński, Tobiasz Roczniak, Kamil
Wójcik, Krystian Tomaszewski.
W Szkole Podstawowej w Starej Białej stypendystami
zostali: klasa IV: Oliwia Andrychowicz, Mateusz Kamiński,
Nina Jeziórska, Mateusz Piotrowski, Alicja Sporczyk; klasa
V: Aleksandra Kalata, Jakub Ogieniewski, Maria Lisicka,
Dominik Bielski; kl. VI: Aneta Nowakowska, Agata Wójcik,
Paweł Paluszewski, Michał Drzewicz, Gabriela Budnicka.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie za wyniki w nauce zostali wyróżnieni: kl. IV – Szymon Brzozowski, Otylia Januszewska, Jan Skierski, Julia Szczałuba; kl. V
– Mateusz Bodal.
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Zespół Szkół w Maszewie Dużym

Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach

Szkoła Podstawowa w Starej Białej
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Beczka śmiechu
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 19 lutego wystąpiło 2/3 kabaretu RAK. Dwaj Krzysztofowie – Hanke i Respondek bawili publiczność przez ponad półtorej godziny.
Szkolna sala wypełniona po brzegi co i raz wybuchała śmiechem. I to oczywiście nie tylko z żartów popularnego
„Bercika”, ale także z samej siebie. Aplauz wzbudził specjalny
chórek złożony z mieszkanek naszej gminy. Panie na ﬁnał jednej z piosenek, w której towarzyszyły artyście, postanowiły go
trochę popodrzucać i… ostatecznie dla Respondka skończyło
się to leżeniem na deskach sceny.
Obaj Krzysztofowie, nie tylko, że świetnie wszystkich
bawili, to jeszcze po koncercie byli dostępni dla wszystkich
łowców autografów czy osób chętnych zrobić sobie wspólne
zdjęcie.

Zagraliśmy w wielkiej orkiestrze
Podczas XXII ﬁnału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy na terenie naszej gminy zebrano 23 293,57 zł. Po
raz pierwszy w ﬁnale WOŚP zagrała Szkoła Podstawowa
ze Starej Białej.
W tegorocznym ﬁnale WOŚP zbierano pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycyny seniorów.
Weteranem w naszej gminie jeśli chodzi o granie podczas
ﬁnałów WOŚP jest Zespół Szkół ze Starych Proboszczewic.
To także tu najwięcej zbiera się pieniędzy. Podczas tegorocznego ﬁnału W ZS w Starych Proboszczewicach mogliśmy
podziwiać przedszkolne talenty pięciolatków i sześciolatków z czterech grup. W zachwyt wprawiły ich umiejętności
teatralne i taneczne. Przedszkolaki wystąpiły w bajce „Na
straganie” pod kierunkiem Jolanty Strześniewskiej, „Nie
płacz Koziołku” pod kierunkiem Wiesławy Duchewicz oraz
zatańczyły pod kierunkiem Małgorzaty Przybylińskiej i Anny
Wiśniewskiej.
Przypomnieliśmy sobie świąteczną atmosferę w czasie
przedstawienia wigilijnego „Do Betlejem …” w wykonaniu
uczniów klas pierwszych pod kierunkiem Krystyny Wiśniewskiej, Moniki Kaczorowskiej, Anny Borowskiej i Elizy Niedbały. Mogliśmy obejrzeć także bajkę „Na tropie Tropiciela”
w wykonaniu gimnazjalistów z koła teatralnego pod kierunkiem Anety Gromanowskiej.
Była drużynowa rywalizacja w unifaight, czyli sztuce
walki z wykorzystaniem toru przeszkód. Swój wkład mieli też
nauczyciele, którzy wystąpili w bajce „Historyczne legendy
i legendarne historie”. Sporo emocji dostarczyły pokaz judo,
tańca, ﬁtness dla publiczności.
Przez cały można było skorzystać z innych atrakcji. Były
to prace z origami Bartosza Kupis i Maćka Kupis, kiermasz
prac wykonanych przez uczniów, kącik walentynkowy, kącik
strażacki, antykwariat, pokój zabaw dla dzieci, makijaż dziecięcy, barek z kawą i herbatą, słodyczami, stół wiejski, cukierenka, miodek dla zdrowotności.
Na terenie szkoły zostało zebrane 9 488,68 zł. Natomiast
wolontariusze na terenie miejscowości zebrali 1 990,67 zł.
W sumie w Starych Proboszczewicach zebrano 11 479,35 zł.
Po raz pierwszy WOŚP zagrała w Szkole Podstawowej
w Starej Białej. Imprezę rozpoczęła dyrektor Bożena Zaręstrona 8

ba, która powitała zgromadzonych oraz zaprosiła na koncert
Gminnej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Grzegorza Dębskiego. Po koncercie orkiestry zaprezentowali się w programie
artystyczno - tanecznym uczniowie klas I-III pod kierunkiem
Małgorzaty Brauze oraz Urszuli Lisickiej. Kolejną atrakcją
był pokaz sztuki walki capoeira. Po emocjonującym występie
dla wszystkich chętnych odbyły się krótkie warsztaty capoeiry.
Można było podziwiać zdolności aktorskie najmłodszych.
Przedszkolaki wystąpiły w bajce „Czerwony Kapturek” pod
kierunkiem Magdaleny Hiszpańskiej, natomiast uczniowie
klas I-III pod kierunkiem Arleny Mazur zaprezentowały baśń
„O kapryśnej księżniczce Gizeldzie”. Po zakończeniu bajek
dzieci miały możliwość uczestniczyć w dyskotece karnawałowej.
Wiele emocji dostarczyły rozgrywki sportowe przeprowadzone przez Beatę Kwasiborską oraz Łukasza Matlęgę.
Wszyscy fani piłki nożnej mogli podziwiać grę zawodników
Wisły Płock oraz Amatora Maszewo, którzy zagrali mecz
pokazowy. Atrakcją dla chłopców z klas IV-VI było rozegranie meczu przeciwko zawodnikom Wisły Płock. Dużo wrażeń dostarczył wszystkim widzom konkurs rzutów karnych,
w którym wzięli udział dorośli oraz dzieci. Rozgrywki sportowe przeplatano licytacją przedmiotów pozyskanych od sportowców m.in. piłki z autografami piłkarzy Wisły Płock oraz
Amatora Maszewo, koszulki Amatora Maszewo.
Przez cały czas trwania imprezy uczennice klasy piątej
i szóstej zbierały datki do puszek. Wszyscy mogli również
korzystać z dodatkowych atrakcji przygotowanych przez organizatorów, czyli kiermaszu prac dzieci oraz nauczycieli, loterii fantowej, malowania twarzy, badanie ciśnienia czy szkolnej kawiarenki. Łączna kwota, jaką przekazano na WOŚP to
3 761,22 zł.
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym ﬁnał WOŚP odbył
się po raz drugi. Na gości, którzy w tym dniu odwiedzili szkołę, czekało wiele atrakcji, m.in. występy taneczne i wokalne
przygotowane przez uczniów i absolwentów, loteria fantowa,
licytacja przedmiotów przekazanych przez sponsorów. Koordynatorem akcji na terenie szkoły była Renata Szulborska.
Jedną z atrakcji był koncert Gminnej Orkiestry Dętej.
Było przedstawienie jasełkowe, w którym oprócz uczniów
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wystąpili nauczyciele: Marzena Bonkowska, Magdalena
Górczyńska i Marek Zachaj. Można było wysłuchać wierszy
Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów i nauczycieli – Artura
Szymańskiego, Katarzyny Szamrej i Ewy Kubackiej.
Dzięki pokazowi pierwszej pomocy przedmedycznej,
przygotowanemu przez harcerzy z ZHR, można było dowiedzieć się, jak należy zachować się w sytuacjach nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia. Goście mogli także skosztować świetnych ciast i ciasteczek upieczonych przez rodziców
i uczniów, zakupić okolicznościowy numer gazetki szkolnej
przygotowany przez uczniów pod kierunkiem Beaty Gołębiewskiej i Joanny Borkowskiej, a także ręcznie wykonane
okolicznościowe karty, choinki i inne przedmioty. W trakcie
ﬁnału zebrano 3 682 zł.
Po raz drugi ﬁnał odbył się także w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wyszynie. Szkolny sztab WOŚP powołany
przez dyrektor Katarzynę Warczachowską z niemal aptekarską precyzją przydzielił wszystkim zadania, które mieli realizować, aby orkiestra zagrała bez najmniejszego fałszywego
tonu.
Zespół taneczny „Flesz” oraz występ przedszkolaków
wprowadziły widownię w doskonały nastrój. W pięknych
strojach, przy dźwiękach muzyki dzieci z przedszkola oraz
tancerze z klasy III prezentowali swój kunszt aktorski. Na-

stępnie mogliśmy podziwiać brawurową grę Gminnej Orkiestry Dętej. Występy artystyczne przeplatano licytacją zgromadzonych, podarowanych na ten cel przedmiotów. Z dużym
profesjonalizmem, zabarwionym humorem prowadzili ją
Marcin Załęski i Dariusz Waszkiewicz przy wsparciu Kamili
Górzyńskiej.
Całą imprezę, a szczególnie zabawę karnawałową dla
dzieci z dużym wdziękiem prowadziły Katarzyna Jankowska
i Izabela Zaniuk. Podczas pląsów pięknie, kolorowo, pomysłowo przebranych uczniów i przedszkolaków obradowało
jury. Nagrodzono najpiękniejsze stroje karnawałowe, wręczono też korony dla króla i królowej balu. To zaszczytne miano
przypadło w udziale Gabrysiowi Wojdzie z klasy I i Tamarze
Nowickiej z klasy III.
W trakcie ﬁnału można było obejrzeć pokaz judo. Był
koncert pastorałek śpiewanych przez uczniów, zaprezentowali się też uczniowie grający na keyboardzie. W ciągu całego
ﬁnału był kiermasz, można było kupić kawę, herbatę oraz
niezwykle smaczne ciasta, była degustacja świeżo robionych
naturalnych soków owocowo – warzywnych, powodzeniem,
szczególnie wśród najmłodszych, cieszył się kącik malowania buziek, panie miały okazję skorzystać z zabiegów kosmetycznych np. pielęgnacja dłoni, badanie cery. W Wyszynie
pobito kwotę z ubiegłego roku i zebrano 4 371 zł.

Chcą za patrona Kornela Makuszyńskiego
Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie podjęła historyczną decyzję. 30 stycznia podczas
ogólnoszkolnych wyborów kandydata na patrona zdecydowała, że będzie nim Kornel Makuszyński.
Zgodnie z procedurami w głosowaniu wzięła udział
cała społeczność szkolno – przedszkolna: dzieci z grup
przedszkolnych, uczniowie klas 0–VI, nauczyciele, rodzice
i pracownicy niepedagogiczni. Uprawnieni do głosowania
wybierali spośród dwóch kandydatów – Jana Brzechwy
i Kornela Makuszyńskiego. Łącznie oddano 248 głosów
(jeden głos nieważny). Za Kornelem Makuszyńskim opowiedziało się 157 osób, a za Janem Brzechwą 90.
Zanim doszło do wyborów, 28 stycznia odbył się plebiscyt na patrona szkoły. W plebiscycie udział wzięła cała
społeczność szkolno – przedszkolna. Prowadząca Maja
Malanowska, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
wyjaśniła, kim powinien być patron i jakiego patrona my
poszukujemy. Następnie rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja pomiędzy miłośnikami Jana Brzechwy, a sympatykami Kornela Makuszyńskiego.

Dzieci z Samorządowego Przedszkola oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej prezentowali w zabawny, humorystyczny sposób dorobek literacki obu wybitnych twórców
literatury dla dzieci. Grupy „Motylki” i „Biedroneczki” promowały Jana Brzechwę, zaś „Pracowite Pszczółki” i „Misie” wcieliły się w postać Koziołka Matołka i proponowały
podróż do Pacanowa.
Uczniowie klas 0 – III w barwnych strojach recytowali
i śpiewali znane i lubiane utwory Jana Brzechwy. Natomiast
uczniowie klas IV – VI sięgnęli nie tylko po twórczość, ale
również wykazali się znajomością życiorysu próbując doszukać się wartości, które chcieliby, aby miał ich patron.
Zaprezentowano plakaty oraz prezentacje multimedialne na
temat życia i twórczości Kornela Makuszyńskiego. Podkreślając jego poczucie humoru, wartość książki i nauki oraz
szacunek do drugiego człowieka. Swoich prezentacji dokonali również przedstawiciele rodziców i nauczyciele, zachęcając do głosowania na Kornela Makuszyńskiego lub Jana
Brzechwę.
fotorelacja – str. 20

Tydzień dobrych manier
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach od 3
do 7 marca trwał tydzień dobrych manier. W tym czasie
wszyscy uczniowie, od najmłodszych do najstarszych,
mieli szansę przyswoić sobie zasady savoir vivre.
Przedszkolaki uczestniczyły w projekcji bajki edukacyjnej oraz układały hasła dotyczące dobrego wychowania.
Dzieci z klas I-III obejrzały występ artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów, który zakończony był pytaniami
dotyczącymi poruszanej tematyki. Uczniowie klas IV-VI
wzięli udział w apelu przybliżającym zasady savoir vivre
Nasza Gmina - nr 1(10)/2014

oraz zmierzyli się z pytaniami sprawdzającymi poziom ich
wiedzy z tego zakresu.
Gimnazjaliści mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach savoir vivre w hotelu Herman w Płocku oraz brali
udział w zajęciach poprowadzonych przez wychowawców
klas w oparciu o gotowy scenariusz. Ponadto wszystkie
klasy gimnazjalne wzięły udział w konkursie „Dzień dobry”, gromadząc argumenty przemawiające na korzyść
mówienia dzień dobry w codziennych sytuacjach.
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Zagraliśmy w Wielkiej Orkiestrze

Uratować pamięć
W styczniu w brwileńskim lesie odbyła się patriotyczna uroczystość upamiętniająca 69. rocznicę mordu mieszkańców Płocka i okolic przez hitlerowskiego okupanta.
W uroczystościach wzięli udział starosta płocki Michał Boszko, wójt gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Janem Wrześniewskim, członek Zarządu Powiatu Płockiego Lech Dąbrowski,
przedstawiciel ZBoWiD, leśniczy lasu Brwilno oraz strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie. Po zakończeniu
oﬁcjalnej części uroczystości, złożeniu kwiatów i zapaleniu
zniczy, odbyła się bardzo ciekawa dyskusja na temat historii
tego miejsca. W jej trakcie, doszedłem do wniosku, że coraz
mniej ludzi pamięta te wydarzenia, a tym samym coraz mniej
osób wie, jakie tragiczne historie skrywa brwileńska ostoja.
Postaram się przybliżyć tamte wydarzenia, skupiając się
przede wszystkim na historiach związanych z leśną mogiłą,
zwaną przez mieszkańców ,,dużą” lub ,,główną”. Choć nie
pominę również losów osób, które straciły swe życie w innych miejscach tego lasu.

Historia zatoczyła koło
Pierwsza historia, która związana jest z lasem Brwilno,
to historia polskiego żołnierza wrześniowego, który jesienią
1939 roku został pojmany przez hitlerowców, skatowany
w młynie Edwarda Gedego, a następnie bestialsko zamordowany i pochowany niedaleko jaru w Biskupiach. Historia
żołnierza zatoczyła koło. W 1945 r., kiedy w okolicy panował
względny spokój, we wsi pojawił się Gede, niemiecki młynarz, który od urodzenia mieszkał nad Skrwą. Ze względu na
to, że wielokrotnie podczas okupacji okazywał sympatię Polakom, powrócił wierząc, iż jego sąsiedzi obejmą go opiekę.
Niestety w niewyjaśnionych okolicznościach został zamordowany, a następnie pochowany w sąsiedztwie wspomnianego
żołnierza.
Wielu mieszkańców twierdziło, że historia się dopełniła.
Gede nie miał wpływu na śmieć żołnierza, ale sam fakt, że
był on torturowany w jego młynie, stał się formą wyrównania rachunków. Z informacji, jakie otrzymałem od wnuczki
gajowego Władysława Lewandowskiego, która mieszkała
w pobliskiej leśniczówce, wynika, iż ciało młynarza zostało
ekshumowane przez rodzinę i zabrane w nieznane miejsce.
Pierwsze, duże eksterminacje ludności polskiej w lesie
Brwilno, rozpoczęły się 7 stycznia 1940 roku. Funkcjonariusze gestapo (13 Batalion) wraz z członkami Selbstschtzu,
w ramach prowadzonej akcji eutanazji, rozstrzelali i pogrzebali w naszej ostoi ok. 80 osób (niektóre źródła podają liczbę
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100). W większości były to osoby starsze, kalekie oraz upośledzone z Miejskiego Zakładu Opiekuńczego oraz Zakładu
Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa
Chrystusa (Pasjonatki) w Płocku. W tej grupie było ok. dziewięciu osób pochodzenia żydowskiego. W mieście funkcjonował Żydowski Dom Starców im. Małżonków Flatau, z którego na początku 1940 roku, okupanci wywieźli w nieznanym
kierunku wszystkich pensjonariuszy (40 osób). Z informacji
jakie docierały do rodzin wynikało, iż wywiezieni znajdują
się w obozie w Działdowie. Jednak wielu świadków twierdziło, że zostali zamordowani w brwileńskim lesie.
Kolejną egzekucją z 1940 roku, o której wspominają źródła, jest mord na redaktorze naczelnym ,,Głosu Mazowiekiego”, wielkim polskim patriocie, Michale Niemirze. Jednak
w tym przypadku, w literaturze można znaleźć również informacje o tym, że hitlerowcy zamordowali go w zbiorowej
egzekucji w lasach łąckich.
Następnych mordów na ludności polskiej dokonano
w lipcu 1940 roku. Hitlerowcy zebrali osoby niepełnosprawne z okolicznych miejscowości, w tym 12-letniego chłopca,
a potem ich rozstrzelali. Według mojej wiedzy, wspomniany
mord odbył się w sąsiedztwie miejsca, gdzie dziś znajduje
się tablica pamiątkowa Koła Łowieckiego. Źródła milczą na
temat pochowku tych osób, ale możemy domniemywać, że
zostali pochowani w swoich rodzinnych miejscowościach.
W kolejnych egzekucjach, które odbyły się w naszym
lesie, zginęło 17 osób, wśród których znajdowali się ksiądz,
nauczyciel oraz dwóch uciekinierów z pobliskich robót. Według zebranych informacji, byli to dwaj studenci z Łodzi,
którzy pewnej nocy poprosili o pomoc mieszkańca Maszewa,
zagorzałego nazistę Vebla (pisownia może się różnić). Ten zaprowadził ich do lasu, pod pretekstem pokazania schronienia,
a następnie zastrzelił. W innych materiałach, znalazłem również informację, iż zamordowali ich żandarmi z pobliskiego
posterunku, których zawiadomił ów nazista.
Ostatnia egzekucja
9 sierpnia 1944 roku, na jednym z leśnych duktów, został rozstrzelany gajowy Władysław Lewandowski. Żołnierz
AK, patriota, który nieopodal swojego domu w wybudowanym przez siebie schronie, ukrywał wysokich rangą oﬁcerów
AK. Niestety, po zdemaskowaniu bunkra, Niemcy w ramach
odwetu, rozstrzelali leśnika. Ciało bohaterskiego gajowego
spoczywa na cmentarzu paraﬁalnym w Brwilnie. W miejscu
egzekucji stoi dziś pamiątkowy kamień, z tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia, którą ufundowali strażacy z OSP
Brwilno.
Kilka miesięcy później, jesienią 1944 roku, hitlerowcy
zamordowali w lesie 20 starców o nieustalonych nazwiskach.
Rok 1944, to również szereg innym mordów: 8 osób (październik), które po ekshumacji zostały pochowane w Staroźrebach; 3 osoby (grudzień); 27 mieszkańców gminy Brudzeń
Duży oraz 34 mieszkańców wsi Zagroby, ujętych w styczniu
1944 r. w łapance, jak również mord księdza z paraﬁi Radzanowo.
18 stycznia 1945 roku, na chwilę przed wyzwoleniem,
hitlerowcy przeprowadzili zbiorową egzekucję, na 208. Polakach więzionych w płockim zakładzie karnym. Wywieziono
ich do brwileńskiego lasu, gdzie bestialsko zamordowano,
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a następnie pogrzebano w zbiorowej mogile. Jeden z płockich
kronikarzy, zanotował te wydarzenie, w następujący sposób:
,,Gdy mroźną ciszę brwileńskiego lasu przerwały salwy egzekucji, a zamarznięta ziemia sypana bryłami tłumiła jęki,
ulicami miasta, szosą dobrzyńską płynęła fala hitlerowskiego
żołnierstwa…”
W marcu 1945 roku, przeprowadzono ekshumację pomordowanych więźniów. W tym celu, zebrano wszystkich
Niemców z pobliskiej kolonii, którzy nie zdołali lub nie
chcieli uciec wraz z wycofującą się armia niemiecką i nakazano im odkopywać ciała. W sprawozdaniu przesłanym
21 marca 1945 roku przez wójta gminy Biała do starostwa
w Płocku, możemy przeczytać, iż w grobie znalazło się 200
osób z czego 190 mężczyzn oraz 10 kobiet. Zidentyﬁkowano
i zabrano 121 ciał, natomiast 79 niezidentyﬁkowanych, pochowano ponownie w mogile.

Poszukiwanie grobów
Podczas poszukiwań materiałów na temat naszego lasu,
natknąłem się również na bardzo ciekawą informację. Michał
Grynberg w książce ,,Żydzi rejencji ciechanowskiej 193945”, pisze, iż Niemcy po likwidacji Żydowskiego Domu
Starców zażądali od Rady Żydowskiej w Płocku listy osób

starych, kalekich i niedołężnych, które przebywały w getcie.
Po otrzymaniu takiego spisu wszystkie wymienione w nim
osoby (brak ich liczby), zostały prawdopodobnie wywiezione
do lasu Brwilno, a następnie zamordowane.
Za każdym razem, pisząc na temat naszego lasu, zastanawiam się nad skalą okrucieństwa i bestialstwa niemieckiego okupanta. Zastanawiam się również czy w naszym lesie
znajdują się jeszcze inne, nieznane nam mogiły. Sumując
wszystkie egzekucje, opisane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, Instytut Pamięci Narodowej, Michała Grymberga oraz Mirosława Krajewskiego,
należy stwierdzić, iż w brwileńskiej ostoi zginęło ok. 400
Polaków.
Nawet jeśli część z nich, została ekshumowana i pochowana w innych miejscach, w mogile powinno znajdować się
co najmniej 300 ciał. W dokumentach więziennych z tamtego okresu, mówi się o 208-osobowej grupie więźniów,
zamordowanych w styczniu 1945 roku. Wszystkie źródła
historyczne, podają właśnie taką liczbę rozstrzelanych Polaków. Natomiast sama ekshumacja przeprowadzona bardzo
wnikliwie i starannie (łącznie ze spisem imiennym) wykazała, iż w grobie znajduje się 200 ciał, wyłącznie z ostatniej egzekucji. Fakt, Mirosław Krajewski, w książce ,,Płock
w okresie okupacji 1939-1945” pisze, na temat ekshumacji
starców i kalek, jednak prawdopodobnie wspomina on o akcji z marca 1945 roku. Za poparciem tej tezy przemawia
fakt, iż żaden z mieszkańców oraz urzędników państwowych, jak i żaden z dokumentów, nie wspomina tego wydarzenia. W związku tym rodzi się pytanie, czy brwileńska
ostoja w sowich zakątkach nie kryje jeszcze innych miejsc
kaźni? Jeśli tak to naszym obowiązkiem, jest odnalezienie
tych miejsc, upamiętnienie, tak, aby ich śmierć nie poszła
w zapomnienie.
Jęsli posiadacie Państwo jakiekolwiek informacje, poszlaki na temat innych mogił, miejsc egzekucji, bardzo proszę o kontakt na adres m.uminski@interia.eu lub z redakcją.
To już ostatnia szansa, aby uratować pamięć o pomordowanych Polakach.
Michał Umiński

Hiszpańscy partnerzy
Uczniowie klasy II a gimnazjum w Maszewie Dużym współpracują w ramach programu „eTwinning”
z uczniami z Hiszpanii.
Program „eTwinning” polega na współpracy szkół
partnerskich z obszaru UE przy wykorzystaniu języków
obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cele programu to przybliżenie uczniom i nauczycielom
technologii ICT, pogłębianie znajomości języków obcych,
innowacyjność, realizacja programów nauczania w sposób
ciekawy dla uczniów, promowanie szkoły
W ramach programu szkoły realizują projekty wykorzystując oraz pogłębiając znajomość języków obcych
i różnorodnych technik informatycznych (poczta elektroniczna, czaty, konferencje głosowe, prezentacje PowerPoint, publikacje internetowe, zdjęcia, forum, wideokonferencje, itd.). Tematyka projektów zależy wyłącznie od
zainteresowań uczniów partnerskich szkół. Co roku organizowane są konkursy, w ramach których przyznawane są
nagrody „eTwinning”.
Pod koniec listopada uczniowie klasy II a gimnazjum
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z rozszerzonym językiem angielskim rozpoczęli współpracę w ramach projektu z uczniami z Hiszpanii. Koordynatorami ze strony polskiej zostali Anna Guzanek i Artur
Szymański, a ze strony hiszpańskiej Neus Oliver. Projekt
został zarejestrowany pod nazwą „Talking life”. Młodzież
korzystając z narzędzi technologii informacyjnej wymienia się informacjami i własnymi doświadczeniami. Pod koniec roku szkolnego przewidziane jest zakończenie projektu. Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony przez Narodowe
Biuro Kontaktowe Programu eTwinning, szkoła w Maszewie Dużym będzie ubiegać się o odznakę jakości.
Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku
zakwaliﬁkowania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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Podium na mistrzostwach
Trzecie miejsce zajęła drużyna dziewcząt z SP w Maszewie Dużym w ﬁnale międzypowiatowym minisiatkówki
„4”, który odbył się 19 marca w SP 23 w Płocku.
Nasz zespół reprezentował na turnieju powiat płocki.
Faworytem była gospodynie, które reprezentowały miasto
Płock. Zawodniczki z SP 23 trenują w płockim klubie siatkarskim. Pozostałe drużyny, czyli Goleszyn (pow. sierpecki)
i Szczawin Kościelny (pow. gostyniński) także prezentowały
znakomitą formę. Po zaciekłej walce nasze dziewczęta wygrały z drużyną Goleszyna i uległy płocczankom oraz ekipie ze Szczawina Kościelnego. Ostatecznie zdobyły brązowy
medal. Co prawda nie wywalczyły awansu do zawodów mazowieckich, ale trzecie miejsce jest historycznym sukcesem
naszej szkoły.
Drużyna dziewcząt z SP w Maszewie Dużym prawo gry
w Płocku wywalczyła sobie podczas ﬁnału powiatowego,
który odbył się w Słupnie. Oprócz naszej drużyny w ﬁnale
zagrały ekipy ze Słupna, Bielska, Łącka, Nowego Duninowa
i Małej Wsi. Dziewczęta z SP w Maszewie Dużym pokonały
wszystkie. Poziom turnieju był wysoki i rywalki nie dawały forów naszym zawodniczkom. Wręcz przeciwnie. Każdy
mecz przynosił wiele emocji, zwłaszcza pierwszy z drużyną
Łącka, kiedy rywalki miały piłkę meczową. Na szczęście nasze dziewczęta zmobilizowały się i wygrały trzeciego seta
16:14. W grupie grały również z drużyną Małej Wsi. To jedyny mecz, w którym zwycięstwo przyszło im stosunkowo
łatwo. Dzięki temu wyszły z grupy z pierwszego miejsca.
W półﬁnale nasza drużyna traﬁła na znakomicie dysponowane tego dnia zawodniczki z Bielska. Po wielkich emocjach

Zimowa spartakiada
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 17 stycznia odbyła się X Zimowa Spartakiada „Zostań zimowym mistrzem”.
W programie śnieżnych zawodów dominowały konkurencje
saneczkowe, poprzedzone rozgrzewką przy muzyce. Najszybsza okazała się klasa VI a, która zdobyła aż 19 pkt. Drugie miejsce z 17 pkt. wywalczyła klasa VI b, trzecie miejsce
kl. V (15 pkt.), czwarte miejsce kl. IV a (8 pkt.), a piąte kl. IV
b (7 pkt.).
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udało się jednak wygrać 2:1. Najbardziej emocjonujący był
ﬁnał z gospodarzem turnieju. Na szczęście Słupno okazało
się gościnne mimo przegranego pierwszego seta, dwa kolejne
uczennice z Maszewa zagrały wzorowo i ostatecznie wygrały
turniej. Radość po zwycięskim ﬁnale nie miała końca.
SP w Maszewie Dużym podczas turnieju międzypowiatowego reprezentowały: Kamila Bąk, Agnieszka Gradowska,
Zuzanna Jankowska, Julia Maciakiewicz, Justyna Rudzka,
Martyna Sawicka, Julia Stańczak, Agata Wojtycka, Oliwia
Sztelak, Oliwia Felczak, Martyna Maron, Marta Krzesicka.
Opiekun Krzysztof Zdziemborski.

Trzecie miejsce w rajdzie
Członkowie i sympatycy gimnazjalnego koła geograﬁczno-turystycznego z ZS w Maszewie Dużym wzięli
udział w XXXI Rajdzie Zima „Szlakami Powstania Styczniowego”, zorganizowanym przez Oddział Miejski PTTK
przy współpracy z SKKT-PTTK „Mechkon” ZST Płock.
Malowniczą trasę poprowadzono wzdłuż doliny Wisły ul.
Kazimierza Wielkiego, aleją spacerową nad Zalewem Sobótka, ul. Rybaki, ul. Mostową i ul. Kilińskiego. Na trasę liczącą
5 kilometrów wyruszyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Nasza drużyna w składzie: Patrycja Więckowska (Ib),
Aneta Lisicka (Ib), Agata Kowalska (IIa), Andżelika Jankowska (IIb), Sebastian Cecelski (IIIc), Kamil Chmielecki (IIIc),
Patrycja Kowalska (IIIc), Radosław Parczewski (IIIb), Klaudia Łyzińska (IIIb), Łukasz Siwanowicz (IIIb), opiekun Jacek
Załęski w kategorii szkół
gimnazjalnych została
sklasyﬁkowana na
trzecim miejscu zdobywając puchar
i dyplom.
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Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXVI sesji, która odbyła się 19 grudnia 2013 r.,
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie partnerstwa
i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy w ramach Obszaru Funkcjonalnego m. Płocka powołanego
na potrzeby Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Biała.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Mańkowo.
• w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki
Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o. na lata 2014 – 2017.
• w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara
Biała.
• w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata
2014 – 2018.
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Proﬁlaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2014 rok.
• w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
• budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok.
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2014-2020.
• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2013 rok.
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2013-2020.
Podczas XXVII sesji, która odbyła się 13 lutego 2014 r.,
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie powszechnego udostępniania skateparku
i ścieżki botanicznej w Maszewie Dużym.
• w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Nowe Trzepowo.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara
Biała gruntu położonego w m. Brwilno.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Nowe Proboszczewice.
w sprawie poparcia stanowiska z dnia 30.08.2013 r. Lokalnych Grup Działania z województwa mazowieckiego.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia wysokości
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stara Biała.
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2014 rok.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2014-2020.

Podczas XXVIII sesji, która odbyła się 6 marca 2014 r.,
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
• w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
• w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stara Biała.
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
• w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Stara Biała w 2014 roku.

Mistrzowie ortografii
Uczniowie Zespołu Szkół w Maszewie Dużym wzięli
udział w ogólnopolskim teście ortograﬁcznym, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. I wypadli
całkiem dobrze.
Test składał się z 26 pytań. Do każdego pytania przypisano cztery możliwości odpowiedzi. Ocenie podlegała każda
odpowiedź do każdego pytania w tekście tak, że za poprawnie
zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał punkt na plusie,
a za błędnie zaznaczoną punkt minusowy.
Wyniki osiągnięte przez uczniów ZS w Maszewie Dużym
zasługują na uznanie, ponieważ w konkursie brało udział bardzo liczne grono uczestników. Na poziomie pierwszym było
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to 2091 osób, drugim 2815, a trzecim 670.
Na poziomie pierwszym czyli edukacji wczesnoszkolnej
z ZS w Maszewie Dużym Igor Stankiewicz z kl. III a, zajął 13
miejsce, Bartłomiej Baniecki z kl. III b – 17, Natalia Krajenta
z kl. III a – 18, a Jakub Sobczak z kl. III b – 20.
Na poziomie drugim, czyli kl. IV-VI Wiktor Dudkiewicz
z kl. V był 14, Jolanta Koprowicz z kl. IV b – 18, Kamil Malinowski z kl. V – 25, Oliwia Wojdat z kl. VI b – 38, Jakub Rutkowski z kl. VI b – 18. Na poziomie trzecim, czyli gimnazjów
Kamil Chmielecki z kl. III c zajął siódme miejsce i otrzymał
dyplom laureata. Klaudia Łyzińska z kl. III b była 9., Agata
Kowalska z kl. II a – 13, Bartłomiej Budek z kl. III – 15.
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Uczcili babcie i dziadków
Było wiele wzruszeń, radości, świetnej zabawy.
Wszystko podczas szkolnych i przedszkolnych uroczystości związanych z Dniem Babci i Dziadka.
W Samorządowym Przedszkolu w Wyszynie 22 stycznia
odbyła się uroczystość na cześć wszystkich babć i dziadków,
podczas której przedszkolaki oraz dzieci z oddziału przedszkolnego zaprezentowały tańce, wierszyki, piosenki. Na
twarzach wszystkich babć i dziadków widać było zadowolenie, dumę z wnuków i wzruszenie. Ogromne brawa i szerokie uśmiechy dziadków były najlepszym podziękowaniem
dla młodych artystów. Na zakończenie uroczystości dyrektor
Katarzyna Warczachowska oraz wójt Sławomir Wawrzyński złożyli wszystkim babciom i dziadkom życzenia z okazji
ich święta. Do życzeń dołączyli się rodzice, którzy zaprosili
wszystkich gości na słodki poczęstunek. W trakcie poczęstunku przedszkolaki wręczyły swoim dziadkom przygotowane
wcześniej upominki.

W Szkole Podstawowej w Starej Białej, 25 stycznia, odbył się tradycyjny „Karnawał z Babcią i Dziadkiem”. Dzieci
z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III pod
kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny. Mali aktorzy wspaniale wyrecytowali piękne wiersze,
zaśpiewali piosenki i zatańczyli na cześć dostojnych gości.
Na koniec programu artystycznego dzieci zaśpiewały chóralne „Sto lat” swoim dziadkom. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku. A potem rozpoczęła się druga część uroczystości,

czyli bal karnawałowy połączony z wizytą Mikołaja.
Pierwszoklasiści z SP w Maszewie Dużym swoje babcie
i dziadków gościli 4 lutego. Dla bardzo licznie zgromadzonej publiczności dzieci przedstawiły program pełen wierszy
i piosenek. Pierwszaki zaprezentowały również inscenizację
„O babci, wilku i dzieciach w kolorowych czapkach”, pięknie
tańczyły krakowiaka i cha-chę. Dziewczynki przygotowały
układ taneczno – gimnastyczny z szarfami

Druga część uroczystości przebiegła pod hasłem zmagań niemal sportowych, którą przygotowali nauczyciele wychowania ﬁzycznego w ramach projektu „Szkoła w ruchu”.
Babcie i dziadkowie wspaniale sprawdzili się w grze w ping
– ponga, układaniu puzzli oraz „prowadzeniu samochodu”.
Natomiast 5 lutego swoich dziadków zaprosiły dzieci
z oddziałów przedszkolnych. Pod czujnym okiem wychowawczyń Sylwii Kołodziejskiej i Moniki Wiśniewskiej, jak
i rodziców, przygotowały program artystyczny. Podczas
występu najmłodsi zaprezentowali gościom swoje talenty
wokalno-taneczne. Babcie i dziadkowie zostali zaproszeni
do wspólnej zabawy przy „Kaczuchach”, wykazując się niezwykłą gibkością. Oczywiście nie zabrakło prezentów dla
dziadków.

Nasza gmina w plebiscycie
Po raz kolejny nasza gmina znalazła się w plebiscycie
Tygodnika Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”.
Zasadą plebiscytu Tygodnika Płockiego jest, że czytelnicy wybierają najważniejsze wydarzenia minionego roku
w czterech kategoriach: gospodarka, kultura i rozrywka, sport
oraz w regionie. W każdej z kategorii jest po 10 wydarzeń
wybranych przez specjalną kapitułę. To na te wydarzenia głosują czytelnicy.
W tej edycji plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” w kategorii region znalazła się inwestycja z terenu naszej gminy.
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To budowa drogi Brwilno - Maszewo Duże - Ludwikowo –
Kobierniki. Wybudowano 7 km dróg łączących trzy drogi wojewódzkie. Koszt wyniósł ponad 7 mln zł. Doﬁnansowanie,
3 mln zł, pochodziło z tzw. „schetynówek” i było to największe doﬁnansowanie w całym województwie mazowieckim.
W edycji plebiscytu, podczas której wybierano wydarzenie 2011 r. na drugim miejscu w kategorii „w regionie”
znalazło się uruchomienie Centrum Sportowego „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach. Laureatów tegorocznej edycji
„Z Tumskiego Wzgórza” poznamy 25 kwietnia.
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Walentynkowa dyskoteka
Doskonała zabawa towarzyszyła walentynkowej dyskotece w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym.
Zabawa rozpoczęła się spokojnie, ale z minuty na minutę
co raz bardziej znane piosenki wciągały uczniów w wir tańca. Już po kilku piosenkach wszyscy się wspaniale bawili.
Atmosfera była coraz lepsza, a uczniowie z niecierpliwością
czekali na najważniejszy moment, czyli wręczenie upragnionych walentynek. A tych było mnóstwo. Kolejka była bardzo
długa, a niektóre osoby mogły pochwalić się więcej niż jed-

ną kartką od tajemniczych wielbicieli i wielbicielek. Świetne
humory zaowocowały utworami dedykowanymi konkretnym
osobom, jak i również solowymi popisami tanecznymi.
Ostatnim punktem programu było wybranie króla i królowej balu. Decyzja była trudna. Po długich debatach i przy
gromkich brawach królową balu została wybrana Kamila
Bąk, a królem Kuba Wojkowski. Jak przystało królowi i królowej, przy oklaskach kolegów i koleżanek, uświetnili ceremonię koronacji wspólnym tańcem.

Powiatowy finał w Starej Białej
W Szkole Podstawowej w Starej Białej, 4 kwietnia, odbył
się powiatowy ﬁnał konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.
W ﬁnałowe szranki stanęło blisko 300 młodych ludzi. Reprezentacja każdej z gmin powiatu płockiego mogła liczyć 20
osób – po 10 z podstawówki i gimnazjum. Finałowe zmagania
były podzielone na dwa etapy. Najpierw uczestnicy musieli się
zmierzyć z testem, a potem rowerowym torem przeszkód przygotowanym przez policję.
Ale zanim konkurs ruszył wszystkich zgromadzonych
w hali sportowej w Starej Białej przywitał wójt Sławomir Wawrzyński. - Wszystkim życzę, aby pobyt w naszej gminie był przyjemny, a uczestnikom konkursu samych wygranych i proszę się
nie stresować – mówił wójt.
W imieniu starosty płockiego, sukcesów życzył uczestnikom członek zarządu powiatu, Lech Dąbrowski. - Dzięki temu
konkursowi, chcemy pogłębić waszą wiedzę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze – mówił.

Po oﬁcjalnej części przyszła kolej na ﬁnałowe zmagania.
Najpierw do pisania testów ruszyli uczniowie podstawówek.
Musieli zostać podzieleni na dwie grupy. W czasie gdy jedni pisali, drudzy mogli podpatrywać i uczyć się udzielania pierwszej

pomocy. Policjanci prezentowali ﬁlm o bezpieczeństwie na drodze. Było można też sprawdzić swoje siły na symulatorach jazdy
na motorze.
Uczniowie podstawówek w swoich testach zmierzyli się
np. z pytaniami jaki ruch obowiązuje w Polce albo jaka jest hierarchia ważności znaków i sygnałów drogowych. Oni mieli do
wyboru jedną z odpowiedzi do każdego pytania. Trudniej mieli gimnazjaliści. W ich przypadku mogło być więcej niż jedna
dobra odpowiedź. Po testach przyszła kolej na tor przeszkód.
Do pokonania było sześć przeszkód, m.in. tarka, najazd, slalom.
Najważniejszy był poprawny przejazd.

Po rozegraniu obu konkurencji przyszedł czas na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wśród szkół podstawowych
zwyciężyli Anna Drąg (Słupno) i Kamil Łukasiewicz (Nowe Miszewo, gm. Bodzanów), a wśród gimnazjalistów Katarzyna Zielonka (Bulkowo) i Maciej Cybart (Gąbin). Zwycięzcy w nagrodę
otrzymali po rowerze. Wszyscy uczestnicy ﬁnałowego konkursu
otrzymali zestawy rowerzysty, czyli m.in. kask i odblaskową kamizelkę.

Karnawałowy bal
Na karnawałowy bal uczniowie w Maszewie Dużym,
zwłaszcza ci młodsi, czekali z duża niecierpliwością. A już
podczas samego balu świetnie się bawili.
Sala gimnastyczna zamieniła się w salę balową. Zjawiskowy wygląd wprowadził dzieci w wesoły nastrój i zachęcił
do wspólnej zabawy, do której zaprosili nauczyciele odpowiedzialni za organizację tegorocznego balu - Beata Rękawek, Sylwia Kołodziejska, Ewa Kubacka, Katarzyna Kania
i Elżbieta Witkowska.
Uczestnikami balu były dzieci, rodzice i nauczyciele oraz
oczywiście dyrekcja szkoły. Uczniowie młodszych klas przybyli w pięknych i pomysłowych strojach. Od samego rana
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zamiast przedszkolaków i uczniów przychodziły księżniczki,
piraci, czarownice, wróżki, kowboje, myszki czy krasnoludki.
Nie zabrakło oczywiście super bohaterów, czyli supermanów,
spidermanów i batmanów.
Dzieciom najbardziej przypadła do gustu wspólna zabawa przy piosenkach „Macarena”, „Jedzie pociąg z daleka”,
„Krasnoludek”, „Tańczymy labada” i „Kaczuchy”. Oprócz
zabaw tanecznych nauczyciele wychowania ﬁzycznego w ramach projektu „Aktywna szkoła” zapewnili liczne atrakcje
i konkurencje sportowe. W trakcie balu rozdane zostały również Walentynki w ramach Walentynkowej Poczty.
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Konkurs fotograficzny
Przypominamy, że trawa otwarty konkurs fotograﬁczny, w którym można wygrać cenne nagrody a także
opublikować swoje zdjęcia w przygotowywanym albumie.
Tematem konkursu jest „Budownictwo sakralne w Gminie Stara Biała”. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kościoły (zarówno wewnątrz jak i zewnątrz ale także wiejskie kapliczki czy krzyże a także cmentarze (i to zarówno te
czynne jak i te opuszczone). Przy czym zależy nam nie tylko
na typowo dokumentalnym obfotografowaniu tych wszystkich obiektów, ale na artystycznym ujęciu poszczególnych
budowli. Dlatego tez konkurs będzie trwał do końca czerwca
tak by można było pokazać piękno polnej kapliczki podczas
majowego nabożeństwa czy przydrożny krzyż w zimowej aurze.
Co ważne – projekt ten będzie miał swoje zwieńczenie
w postaci wystawy fotograﬁcznej oraz wydanego albumu
ze zdjęciami wszystkich sakralnych budowli z terenu naszej
gminy. Tak więc autorzy zdjęć nie tylko mają szansą na wygranie cennych nagród, ale na udział w wystawie oraz publikację swoich prac w profesjonalnym albumie (oczywiście
wraz z wyraźnym zaznaczeniem imienia i nazwiska autora
danego zdjęcia), którego wydanie jest planowane na koniec
tego roku.
Pełen regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa wraz
odpowiednim oświadczeniem jest dostępny na stronie internetowej urzędu gminy (www.starabiala.pl).
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

Oto jedna z prac nadesłanych do konkursu:

Krzyżówka
POZIOMO:
3. Wiosna w pełni; 6. Może być parzysta lub pierwsza; 7. Pomaga w polowaniu; 9. Wyższy dostojnik w kościele katolickim;
10. Koło zataczane podczas jazdy konnej; 11. Królewski Pojazd;
15 Ostry na drodze; 17. Jezioro we wschodniej Afryce; 19. Waluta Szwecji; 21. Klątwa kościelna; 22. Nicpoń; 23. Kryzys gospodarczy państwa.
PIONOWO:
1. Kolor w kartach; 2. Łódź wydrążona z pnia; 3. Brzeg, krawędź; 4. Szlachcic herbu Wczele; 5. Drużyna, ekipa; 8. Kolega spawacza; 9. Dawna broń drzewcowa; 12. Stan upadku;
13. Członek zakonu opartego na regule benedyktyńskiej; 14 Muzeum K. Szymanowskiego w Zakopanem; 16. Posłaniec, goniec;
18. Symbol zwycięstwa w starożytnej Grecji; 19. Forsa, szmal;
20. Świetlista aureola.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane poziomo zaznaczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło) należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Starej Białej z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 30.05.2014 r. Na zwycięzców
czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(9)/2013: „Witamy Nowy Rok”
Nagrody wylosowali Marta Bojanowska (Nowe Proboszczewice) oraz Magdalena Malanowska. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do 29.04.2014.
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Wyszyna - wybór patrona szkoły i przedszkola

Pieniądze na azbest

W roku 2013 Gmina Stara Biała zrealizowała zadanie pn.: „Demontaż
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na
terenie gminy Stara Biała”. W wyniku realizacji tej inwestycji unieszkodliwiono 56,944 Mg
wyrobów zawierających azbest. Zadanie zostało sfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kwota przyznanej dotacji - 26.720,06 zł.

www.wfosigw.pl

www.nfosigw.gov.pl

