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Niech zmartwychwstały Chrystus
napełni Was radością, spokojem i wiarą w dobro świata.
Życzenia spokojnych, rodzinnych
i spędzonych w pięknej atmosferze
Świąt Wielkanocnych składają:
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Stara Biała

Wojciech Żółtowski

Sławomir Wawrzyński

Podobnie jak rok temu
Rok 2015 to kolejny rok budżetowy, w którym trudno
będzie korzystać z pieniędzy z nowej perspektywy unijnej
2014-2020. A zatem w tym znaczeniu będzie to rok podobny
do roku ubiegłego.
Dochody budżetowe wyszacowane zostały na kwotę blisko
39 mln zł. W tym dochody własne to kwota ponad 26 mln
zł., pozostałe dochody to subwencje i dotacje. Subwencje to
pieniądze pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na
utrzymanie naszych szkół.
Wśród dochodów własnych przeważają wpływy z tytułu
podatków od nieruchomości od osób prawnych, które wynoszą
11 mln zł. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i innych opłat od osób fizycznych stanowią
kwotę ok. 3,6 mln zł. Istotnym wpływem do budżetu jest
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który
stanowi kwotę ok. 10,6 mln zł.
Wydatki budżetu gminy to kwota ponad 37 mln zł.
Na wydatki te składają się wydatki bieżące i inwestycyjne.
Pośród wydatków bieżących największe kwoty wydawane są
na utrzymanie szkół i przedszkoli, jest to blisko 16 mln zł.
Ponadto wydatki bieżące to:
- pomoc społeczna 4,5 mln zł
- dotacja dla miasta Płocka na funkcjonowanie komunikacji
publicznej na naszym terenie ponad 2 mln zł
- bieżące utrzymanie dróg 850 tys. zł
- dopłata do wody 1,4 mln zł
- dopłata do ścieków 600 tys. zł
- oświetlenie dróg i ulic 750 tys. zł

- utrzymanie administracji gminnej 4 mln zł
- utrzymanie GOKiS-u i gminnej biblioteki publicznej
1,4 mln zł
Wydatki inwestycyjne:
- zapłata za wykonanie budynku przedszkola w Nowych
Proboszczewicach (inwestycja zrealizowana w 2014 roku)
1,6 mln zł
- zapłata za wykonanie drogi osiedlowej w Brwilnie
(inwestycja zrealizowana w 2014 roku) około 1,3 mln zł.
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Białej 300 tys. zł
- budowa drogi w Bronowie-Zalesiu 700 tys. zł
- kontynuowanie budowy ulicy Wrzosowej w Brwilnie 850
tys. zł
- budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie 800 tys. zł
- projekt budowlany ulic: Korczaka, Sportowej, Mickiewicza
w Maszewie Dużym 60 tys. zł
- projekt budowlany sali sportowej w Maszewie Dużym 140
tys. zł
- wspólna z powiatem płockim inwestycja polegająca na
przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej
w Nowym Trzepowie wraz z budową zatok autobusowych
500 tys. zł, w tym udział powiatu i gminy po 250 tys. zł.
Budżet gminy jest zmieniany w ciągu roku kilka razy.
Zapewne tak będzie i w tym roku. Mam nadzieję, że znajdą
się, w wyniku tych zmian, dodatkowe pieniądze na inne
bardzo potrzebne inwestycji w naszej gminie.
Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała

Za wybudowane w zeszłym roku przedszkole w Nowych Proboszczewicach, termin płatności przypada na ten rok.
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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
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w ostatnią środę miesiąca 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 Rydzewski tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy wtorek
i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy urzędu codziennie
w godzinach pracy, radca prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mail: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24 36606-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16; wtorek,
czwartek 9-17.
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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. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8, 10, 12, 17.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24 261-22-27,
niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30, 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

Konkurs Wielkanocny

Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie reprezentuje Gminę Stara Biała w konkursie
powiatowym na zdobienie gigantycznych pisanek.
W tym celu w dniach
17 – 19 marca 2015 r. na terenie naszego przedszkola
odbyły się twórcze warsztaty z udziałem wszystkich
przedszkolaków, które własnoręcznie
wykonywały
wielkanocne baranki, zajączki, kurczaczki, makaronowe chmurki, bazie
i wiosenne kwiatki. Każdy przedszkolak odcisnął
swoją dłoń na gigantycznej
pisance, tworząc w ten sposób wiosenną trawkę i słoneczko. Wspólnymi siłami
i dzięki inwencji twórczej nauczycieli udało nam się ozdobić
gigantyczne wielkanocne jajo.
Wystawę gigantycznych pisanek będzie można oglądać
w Galerii Wisła w dniach od 24 marca do 3 kwietnia 2015r.
Za pośrednictwem profilu facebookowego Galerii Wisła
odbywać się będzie plebiscyt, w którym internauci wybiorą
najpiękniejszą pisankę. Mamy nadzieję, że będzie to pisanka wykonana przez NAS. Walczymy o nagrodę w wysokości
1000zł (bon na zakup zabawek do naszego przedszkola).
Zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy, a przede
wszystkim do oddawania głosów na naszą pisankę.
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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Dzień języka ojczystego
Pod koniec lutego obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego. W obchody tego dnia włączyły się
szkoły z naszej gminy.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
nauczyciele języka polskiego Jolanta Modrzejewska-Kubicz
i Elżbieta Adamkiewicz przygotowały i zaprezentowały gazetki
ścienne informujące o historii i znaczeniu tego szczególnego
dnia. Zaprezentowano na nich ciekawostki polonistyczne,
np. najczęściej popełniane błędy językowe czy podstawowe
wiadomości o częściach mowy i częściach zdania.
W klasach IV-VI na lekcjach języka polskiego
przedstawiono problematykę Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego, wspomagając się prezentacjami multimedialnymi.
W klasie IV uczniowie wykonywali plakaty, na których
przedstawili definicję i przykłady antonimów i homonimów.
W klasach IV-VI odbył się konkurs polonistyczny „Test
poprawnej polszczyzny”, na którym dzieci odpowiadały na
pytania dotyczące poprawności językowej, ortograficznej

i interpunkcyjnej. Natomiast w klasach I-III nawiązaniem do
święta były wierszyki i zagadki ortograficzne.
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym w ramach
obchodów można było wysłuchać audycji, prowadzonej
przez uczennice klas II gimnazjum Julię Nowakowską i Sarę
Ostrzycką. Motywem przewodnim było hasło „Pielęgnujmy
i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale na co dzień
ze względu na jego bogactwo, różnorodność i piękno. Bądźmy
świadomymi użytkownikami języka ojczystego. Unikajmy
wulgaryzmów”.
Zostały także zorganizowane trzy konkursy dla
uczniów gimnazjum. Klasy III uczestniczyły w konkursie
dotyczącym znajomości lektur. Najlepsza okazała się drużyna

reprezentująca klasę III a, drugie miejsce zajęła klasa III c,
trzecie III b. W turnieju „Jeden z dziesięciu”, przeznaczonym dla
klas I, zwyciężyła Martyna Łątka. Drugoklasiści wzięli udział
w quizie „Milionerzy”. Zwyciężyła drużyna reprezentująca
klasę II b w składzie Sara Ostrzycka, Aneta Lisicka i Michał
Dołębski. Nagrodami dla zwycięzców były vouchery do kina
„Przedwiośnie” na wybrany przez nich seans.
W bibliotece szkolnej podczas przerw uczniowie mogli
zmierzyć się z łamańcami językowymi oraz przeczytać
fragmenty ustawy o języku polskim. Organizatorami
konkursów i obchodów byli nauczyciele języka polskiego
Joanna Borkowska, Wiesława Zaborowska, Renata Szulborska
i Marek Zachaj.
„Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za siedmioma
morzami mieszkała matka z trzema pięknymi córkami …”
- tymi słowami rozpoczęły wspólne obchody Dnia Języka
Ojczystego w SP im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie,
Bogumiła Żółtowska, nauczyciel języka polskiego oraz
Magdalena Matląg, logopeda szkolny. Przedstawiły baśń,
opowiadającą o losach księżniczki, która dzięki pięknej mowie
i stworzeniu wybitnego poematu została żoną księcia. Utwór
został napisany specjalnie na tę uroczystość.
Uczennice klasy V i VI zapoznały uczniów, nauczycieli oraz
wszystkich gości z tematyką Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego. Był też wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Mowa
polska”. Potem zaproszono dziewięciu uczniów z klas IV-VI do
wzięcia udziału w konkursie „Łamańce językowe”. Zadaniem
uczniów było poprawne przeczytanie wylosowanego
wiersza, na którego przygotowanie mieli 10 minut. Wiersze
przepełnione były trudnymi do wyartykułowania słowami.
Jednak poradzili sobie z tym zadaniem bardzo dobrze
i wszyscy otrzymali dyplom oraz książki.
Nie zabrakło językowych zabaw dla młodszych uczniów.
Wzięli oni udział w konkursie „Połam język”. Uczestnicy
przebijali szpilką wybrane kolorowe balony. Ukryte w nich były
krótkie łamańce językowe, które musieli głośno i poprawnie
przeczytać.
Do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego przyłączyli się również uczniowie oddziału
przedszkolnego, którzy dzięki pomocy wychowawcy
Katarzyny Magryty przygotowali program artystyczny,
pokazujący piękno języka ojczystego.

Pożarniczy konkurs
Gminne eliminacje XXXVIII edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” odbyły się 25 lutego w Urzędzie Gminy.
W turnieju wzięło udział 18 uczniów wyłonionych
podczas eliminacji szkolnych. 11 osób reprezentowało szkoły
podstawowe, a siedem gimnazja. Konkurs składał się z części
testowej, czyli 30 pytań dla uczniów podstawówek i 40 dla
gimnazjalistów oraz części ustnej (3 pytania).
Po części pisemnej do części ustnej jury zakwalifikowało
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uczniów z podstawówek Jana Skierskiego (Wyszyna), Wiktora
Dutkiewicza (Maszewo Duże) i Karolinę Kraśniewską
(Maszewo Duże) oraz gimnazjalistów Jakuba Rutkowskiego
(Maszewo Duże), Lidię Szmytkowską (Stare Proboszczewice)
i Sebastiana Trębińskiego (Stare Proboszczewice).
Ostatecznie po części ustnej wśród uczniów podstawówek
zwyciężyła Karolina Kraśniewska, a wśród gimnazjalistów
Jakub Rutkowski. Ta dwójka reprezentowała gminę podczas
eliminacji powiatowych.
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Ikona kina w Wyszynie
Olgierd Łukaszewicz, znany niemal wszystkim z roli
Alberta Starskiego (Albercika) z „Seksmisji” gościł 9 marca
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. Spotkanie
to odbyło się w ramach jubileuszu 45-lecia pracy aktorskiej
jakie obchodził w ubiegłym roku.
Spotkanie rozpoczął krótki film z benefisu aktora, a potem
Łukaszewicz opowiadał już o rolach, które miał okazje kreować.
Zaczął od tytułowej roli generała Augusta Emila Fieldorfa
(pseudonim „Nil”), a potem zgromadzeni mieli okazję obejrzeć
zdjęcia i posłuchać historii z planów takich filmów jak „Sól
ziemi czarnej”, „Perła w koronie”, „Brzezina”, „Przesłuchanie”,
„Wierna rzeka” i wiele, wiele innych. Oczywiście nie zabrakło
też ciekawostek z legendarnej „Seksmisji”, o której aktor
mówił, że w momencie kręcenia nikt nie zdawał sobie sprawy,
że będzie to wręcz tak kultowy film.
Na koniec Łukaszewicz dał popis swojego wysokiego
kunsztu aktorskiego i z pamięci zinterpretował bardzo

obszerny fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.
Publiczność zahipnotyzowana mistrzowską interpretacją
słuchała w skupieniu, a potem nagrodziła aktora gromkimi
brawami.

Żarty z różnych stron

Dom strażaka w Nowych Proboszczewicach w ostatkowy
wieczór, 17 lutego pękał w szwach. Wszystko za sprawą
znanych aktorów Wiktora Zborowskiego i Mariana Opani,
którzy tworzą kabaret Super Duo.

Publiczność zajęła wszystkie możliwe miejsca siedzące.
Niektórzy z widzów musieli stać. Ale nie zawiedli się. W ponad
półtoragodzinnym występie kabaretu Super Duo można było

posłuchać żartów i piosenek z różnych stron i kultur. Nie
zabrakło humoru żydowskiego w tym słynnego „Sęku”. Był też
humor rosyjski czy piosenka po śląsku.
Marian Opania i Wiktor Zborowski rozpoczęli swój występ
od żartów z własnej fizjonomii, a dokładnie wzrostu. Obu
dzieli bowiem dobrych kilkadziesiąt centymetrów. Później
były piosenki, skecze, monologi. Publiczność mogła poznać
atuty szmoncesu, czyli humoru żydowskiego. Najpierw
Marian Opania zaprezentował go w monologu „Brydż”,
autorstwa Antoniego Słonimskiego, a później obaj panowie
wystąpili w kultowym już skeczu „Sęk” spopularyzowanym
wiele lat temu przez kabaret Dudek. Nie zabrakło piosenek
Młynarskiego czy Brela. Wiktor Zborowski zaśpiewał
piosenkę „Playboy z Bytkowa” z programu biesiady śląskiej.
Swój występ Super Duo zakończył utworem „Taki kraj”.
Publiczność nagrodziła aktorów owacją na stojąco. - Bardzo
państwu dziękujemy. Wielokrotnie w Warszawie nie zdarza
się tak inteligentna publiczność – mówił Marian Opania.
Widzowie nie zamierzali pozwolić aktorom na opuszczenie
sceny. Były więc bisy, nagrodzone równie gromkimi brawami.

Na góralską nutę

Coroczne kolędowanie w Święto Trzech Króli to już
tradycja w naszej gminie. Tym razem świetnym występem
uraczyła nas kapela góralska „Beskid” z Bielska- Białej.
Kapela „Beskid” to uznana firma, która ma na swoim koncie
setki koncertów w kraju i za granicą, dziesiątki telewizyjnych
występów, wiele nagród zdobytych na festiwalach. Teraz
zagościła w naszej gminie. Próbkę jej możliwości można
było usłyszeć podczas mszy świętej o godz. 10.00 w kościele
w Starej Białej.
Na popołudniowy koncert do hali sportowej przy szkole w
Starej Białej ściągnęły tłumy mieszkańców gminy. „Beskid” dał
znakomity koncert. Publiczność mogła posłuchać najbardziej
znanych kolęd i pastorałek. A także wspólnie z zespołem
pośpiewać. Miała okazję poznać góralskie zwyczaje związane
z Bożym Narodzeniem, ale też gromko śmiać się słuchając
strona 6

zabawnych anegdot. Na zakończenie niemal półtoragodzinnego
koncertu publiczność została posypana przez górali owsem,
aby wszystkim dobrze się wiodło w nowym roku.
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Nasi stypendyści

Bardzo miłe uroczystości odbyły się we wszystkich
szkołach w naszej gminie. Po pierwszym semestrze roku
szkolnego 2014/15 wójt Sławomir Wawrzyński wręczył
uczniom stypendia za wyniki w nauce i w sporcie.
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
z zachowania. Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 200 zł.
Natomiast stypendia sportowe to 100 zł.
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami
za wyniki w nauce w szkole podstawowej zostali: kl. IV a –
Natalia Krajenta, Aleksandra Michalak, Natalia Pycek, Maja
Ruszkowska, Alan Sieradzki, Bartosz Tchorek; kl. IV b –
Olga Budzyńska, Wiktor Bylicki, Adam Czarnecki, Urszula
Dołębska, Wiktor Dworak, Damian Malinowski, Patrycja
Mikulicz, Dawid Krawczyński, Mateusz Wiciński; kl. V a –
Angelika Falacińska, Alicja Lewandowska, Patryk Lisiecki,
Wiktoria Świder; kl. V b – Agata Czerwińska, Monika Filarska,
Jolanta Koprowicz, Maja Łukaszewska, Michał Pryciak, Julia
Sobolewska; kl. VI – Wiktor Dudkiewicz, Marta Krzesicka,
Kamil Malinowski.
Natomiast w gimnazjum: kl. I a – Martyna Łątka,
Aleksandra Różycka, Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska;
kl. I b – Kamila Kalinowska; kl. II a – Sylwia Kopaczewska;
kl. I b – Michał Dołębski; kl. III a – Agata Kowalska, Weronika
Załęgowska; kl. III c – Miłosz Jarzyński, Klaudia Salamon,
Dominika Stegent.
Stypendia sportowe otrzymali: – SP – Jakub Godlewski
, Adam Klaś, Eryk Murawski, Dominik Piotrowski, Marcin
Więckowski, Kamil Zieliński, Mateusz Zieliński; Gimnazjum
– Agnieszka Gradowska, Aleksandra Kujawska, Julia
Mikołajewska, Marta Łankiewicz, Justyna Rudzka, Julia
Stańczak, Oliwia Śniegowska, Patrycja Więckowska, Agata
Wojtycka, Weronika Załęgowska.
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach ze
stypendiów za wyniki w nauce cieszyli się w szkole
podstawowej: kl. IV a – Aleksandra Białaszewska, Magdalena
Burczyńska, Mateusz Burczyński, Oliwia Dzikoń, Wiktor
Klonowski, Maja Piotrowska, Oliwia Żółtowska; kl. IV b

– Maria Świetlik, Maciej Kikolski, Jakub Gostomski,
Aleksandra Jędrzejczyk, Tomasz Mioduszewski, Sebastian
Miszczak, Zuzanna Wojszkun; kl. V a – Julia Cendlewska,
Patryk Chyżyński; kl. V b – Dominik Kordyzon, Jakub
Wójcik, Adam Przybyliński, Szymon Wierciński; kl. VI a –
Agnieszka Jarzyńska, Natalia Markowska; kl. VI b – Zuzanna
Gołębiewska, Patrycja Trębińska, Jędrzej Jankowski, Natalia
Lisowska, Piotr Skrzypek.
Natomiast za osiągnięcia sportowe: kl. V b – Katarzyna
Mózgowska, Jakub Wójcik, Jakub Zawadzki, Dominik
Kordyzon, Filip Seroka, Maciej Kosiński; kl. VI b – Zuzanna
Budnicka, Zuzanna Gołębiewska, Agata Goc, Weronika
Brudzyńska.
Natomiast w gimnazjum za wyniki w nauce stypendia
otrzymali: kl. I a – Natan Jakub Różycki; kl. I b – Julia
Mioduszewska, Aneta Nowakowska; kl. I c – Miłosz Bukowski,
Marcin Kralski, Lidia Szmytkowska, Sebastian Trębiński,
Łukasz Pyrzak; kl. II a – Katarzyna Gorczyca; kl. II b – Kacper
Wierciński, Agata Kaczorowska, Emilia Tomaszewska,
Aleksandra Rzepecka, Klaudia Wójcik; kl. III a – Karolina
Goćkowska, Natalia Kopczyńska, Paulina Kowalska.
A za osiągnięcia sportowe: kl. I c – Marcin Kralski, Sebastian
Trębiński, Gabriel Ners, Łukasz Pyrzak, Dawid Olwert, Maja
Pietrzak; kl. II b – Patrycja Jabłońska, Agata Kaczorowska,
Kacper Wierciński; kl. III a – Karolina Goćkowska; kl. III c –
Paulina Fijałkowska, Mateusz Goc, Alicja Więcińska.
W szkole Podstawowej w Starej Białej stypendia naukowe
otrzymali: kl IV a – Magdalena Kubicz, Julia Kosowska, Miłosz
Paradowski, Weronika Adamska, Aleksandra Bielska, Krystian
Lipiński; kl IV b – Oliwia Olender, Klaudia Lipińska, Anna
Żochowska, Izabela Siarkowska; kl. V – Oliwia Andrychowicz,
Mateusz Kamiński, Nina Jeziórska, Alicja Sporczyk; klasa VI:
Dominik Bielski, Jakub Ogieniewski, Maria Lisicka.
Ze szkoły w Wyszynie stypendystami zostali: kl. IV
– Tamara Nowicka, Michał Gach, Julia Chrobot, Miłosz
Krysiński, Natalia Bętlejewska; kl. V – Szymon Brzozowski,
Jan Skierski, Paulina Bętlewska, Martyna Czubak, Julia
Szczałuba.
zdjęcia stypendystów – strona 20

Edukacyjne sukcesy
Mają się czym pochwalić uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. Zajmowali
czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach.
20 uczniów wzięło udział w „Dyktandzie (nie tylko)
dla mistrzów”, które w szkole odbyło się 15 grudnia. To
ogólnopolski konkurs organizowany przez Instytut Rozwoju
Oświaty. Dyktando przeznaczone było dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych, a jego celem było praktyczne
wykorzystanie zasad ortograficznych i interpunkcyjnych
w formie zabawy edukacyjnej.
W Wyszynie dyktando pisało 11 uczniów kl. II i III oraz
9 kl. IV-VI. W województwie mazowieckim w konkurs
zaangażowanych było 465 uczniów, a w całej Polsce blisko
3,5 tys. W tym gronie bardzo dobrze spisali się uczniowie
z Wyszyny. W młodszej kategorii drugie miejsce zajęła Joanna
Śladowska, a wyróżnienia otrzymali Wiktoria Mioduska,
Aleksandra Malinowska, Aleksandra Bober. Natomiast
w starszej kategorii wyróżnieni zostali Dawid Marlęga (klasa
Nasza Gmina - nr 1(14)/2015

VI), Martyna Czubak i Julia Szczałuba (klasa V) oraz Michał
Gach i Tamara Nowicka (klasa IV).
Natomiast 9 stycznia odbyła się olimpiada dla
uczniów kl. I-III „Olimpusek”. Ze szkoły w Wyszynie
w olimpijskie szranki stanęło 25 uczniów. W województwie
mazowieckim było ich 5,4 tys. Testy na olimpiadę składały
się z 21 pytań, uwzględniających wiadomości z zakresu
edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej oraz
matematycznej i nie były takie łatwe.
Laureatami „Olimpuska” ze szkoły w Wyszynie zostali
Antoni Wawrzyński (czwarte miejsce, kl. Ia), Joanna
Śladowska (szóste miejsce, kl. II), Lidia Wenda, Oliwier
Szczałuba, Helena Michałek, Julia Dziublińska (wszyscy
siódme miejsce, wszyscy kl. Ib), Kacper Bętlejewski (dziewiąte
miejsce, kl. Ia), Alicja Tyrajska i Aleksandra Malinowska (obie
dziewiąte miejsce, kl. II), Noemi Dobrosielska (10. miejsce,
kl Ib), Wiktoria Mioduska (11. miejsce, kl. II), Maja Kujawa
(15. miejsce, kl. II).
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Matematyczny laureat
Wiktor Dudkiewicz, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym,
uzyskał tytuł laureata konkursu matematycznego dla
uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego
w roku szkolnym 2014/2015. Do konkursu przygotowywała
go Agnieszka Salamon.
Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są organizowane
z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne
zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania.
Zaczynają się od etapu szkolnego, potem
jest etap rejonowy. Nielicznym udaje
się dotrzeć do etapu wojewódzkiego,
a następnie uzyskać tytuł laureata.
Aby zostać zakwalifikowanym do
kolejnego etapu, uczestnik musiał zdobyć
odpowiednio: 85 proc., następnie 80
proc., zaś laureat - co najmniej 80 proc.
całości punktów. Uczeń SP w Maszewie
Dużym w ostatnim etapie uzyskał 92
proc. Na wszystkich stopniach konkursu
(szkolnym, rejonowym i wojewódzkim)
uczniowie rozwiązywali pisemny test.

Były wśród nich zadania typu prawda/fałsz, zamknięte
i otwarte. Zakres wiedzy obejmował wiadomości z matematyki
ze wszystkich klas, czyli od IV do VI. Zagadnienia często
znacznie wykraczały poza program szkolny, zadania
wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz
umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia.
Począwszy od klasy IV klasy szkoły podstawowej Wiktor
może się pochwalić ocenami celującymi z matematyki. Każde
zadanie traktuje jak poważne wyzwanie. Przygotowania
do konkursu w szkole oraz w domu
były długie i pracochłonne. Wiktor
rozwiązał wiele testów z poprzednich
lat. Etap wojewódzki odbył się 8 stycznia
w Warszawie. Zakwalifikowało się do
niego 193 uczniów. Znalezienie się
w czołówce nie należało do najprostszych
zadań.
Tytuł laureata zwalnia z pisania
pierwszej części sprawdzianu po szóstej
klasie (język polski i matematyka),
z
równoczesnym
otrzymaniem
maksymalnej liczby punktów.

Orkiestra zagrała

W naszej gminie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w niedzielę, 11 stycznia, w Zespole Szkół w Starych
Proboszczewicach i w Zespole Szkół w Maszewie Dużym.
W Proboszczewicach zebrano 11 444,36 zł, a w Maszewie
4 026,44 zł.
W tegorocznym finale pieniądze zbierano na podtrzymanie
wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach
pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej
seniorów.
W Starych Proboszczewicach można było podziwiać talenty
uczniów od pięciolatków do nastolatków. Publiczność miała
okazję obejrzeć grupę przedszkolaków w bajce „6 myszek”,
przedszkolaków w układach tanecznych, Filipa Matczaka
robiącego cuda z kostką Rubika, Magdalenę Rychlik tańczącą
z kołem hula–hop, uczennice z klasy III b, śpiewające kolędy,
uczniów klas pierwszych w pełnym napięcia przedstawieniu,
w którym skrzaty poszukiwały Mikołaja. Nauczyciele
wcielili się w aktorów w bajce „Z dziejów Proboszczewic
z przymrużeniem oka”. Przedstawienie o powstawaniu
Proboszczewic zostało przyjęte entuzjastycznie. Natomiast
uczniowie wystawili przedstawienie „Na ludowo” o dawnych
dziejach Proboszczewic.
Nie zabrakło elementów sportowych. Był mecz siatkówki
między zespołami nauczycieli i uczniów, pokaz judo, a także
układu tanecznego dziewcząt.
Przez cały dzień można było skorzystać z innych atrakcji.
Były to kiermasz kalendarzy, odblasków, prac wykonanych
przez uczniów, dziecięcy makijaż, pokój zabaw, przejażdżka
konna, zdjęcie z maskotką gołębia pocztowego, antykwariat,
wiejski stół i barek, miodek dla zdrowotności.
W Maszewie Dużym orkiestra wystartowała w samo
południe. Zaczęło się od koncertu pastorałek w wykonaniu
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najmłodszych uczniów klas 0. Występy uczniów przeplatane
były aukcjami zgromadzonych gadżetów. Wśród licytowanych
przedmiotów znalazły się m.in. turystyczne krzesełko
wędkarskie, komplet naczyń campingowych, saperka, komplet
srebrnej biżuterii, przepiękny anioł wykonany z gliny, ręcznie
zdobione szkatułki drewniane oraz kalendarz z pięknymi
płockimi motocyklistkami, który jako jeden z czterech na
360 wydanych sztuk był z autografami wszystkich modelek,
wśród których znalazła się także nauczycielka naszej szkoły
– Martyna Jaglińska. Podobnie jak w latach poprzednich
aukcje miały bardzo emocjonujący przebieg. Doskonale w roli
prowadzących spisali się Małgorzata Matyaszek i Łukasz
Rakowski.
W bajkowy świat wprowadziły przedstawienia „Czerwony
Kapturek”, „Śpiąca Królewna” i „Alicja w krainie wagarów”
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej, należących do
Teatrzyku „Śmieszek”, przygotowane pod kierunkiem Ewy
Kubackiej, Joanny Dylewskiej, Katarzyny Kani i Artura
Szymańskiego.
Oprócz prezentacji artystycznych nie zabrakło innych
atrakcji. Było profesjonalne malowanie twarzy. Można
było również zrobić pomiar ciśnienia krwi oraz otrzymać
okolicznościowy folder przygotowany przez uczniów
gimnazjum pod kierunkiem Joanny Borkowskiej i Beaty
Gołębiewskiej.
W holu szkoły sprzedawane były maskotki, książki,
puzzle i inne rzeczy przekazane przez uczniów i nauczycieli.
Nie zabrakło też wybornych domowych ciast. Goście mogli
skosztować pysznych wypieków rodziców naszych uczniów
w przygotowanej kawiarence.
fotoreportaż – strona 19
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Dla babć i dziadków

Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy nie zapomnieli
o swoich babciach i dziadkach. Specjalnie dla nich śpiewali,
recytowali i tańczyli.

pod okiem nauczycielek Sylwii Kołodziejskiej i Moniki
Wiśniewskiej, przygotowały dla babć i dziadków występ,
podczas którego recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Wręczyły też babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
kwiaty oraz Certyfikat Super Babci i Najlepszego Dziadka.
Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na kawę, herbatę
i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
W Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
uroczystość okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 17 stycznia
i była połączona z zabawą choinkową. Uczniowie swoim
babciom i dziadkom recytowali wiersze, śpiewali piosenki
i tańczyli. Po części artystycznej wszyscy uczestniczyli
w zabawie choinkowej. Goście mogli skorzystać z kawiarenki
zorganizowanej przez rodziców uczniów klasy VI, a dzieci
z loterii fantowej. Następnie dzieci odwiedził Mikołaj, który
nie tylko przyniósł słodkie upominki, ale również z wielką
radością uczestniczył we wspólnej zabawie.

W
Samorządowym
Przedszkolu
im.
Kornela
Makuszyńskiego w Wyszynie uroczystość na cześć wszystkich
babć i dziadków odbyła się 16 stycznia. Przedszkolaki
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego recytowały wiersze,
śpiewały piosenki i tańczyły. Wszyscy z dumą patrzyli na
swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak
najpiękniej wyrazić swoją miłość i szacunek. Dzieci wręczyły
własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych
babć - serduszko z masy solnej i dziadków - krawat „Super
Dziadka”. Na zakończenie uroczystości dyrektor Katarzyna
Warczachowska złożyła wszystkim babciom i dziadkom
najserdeczniejsze życzenia. Dołączyli się do nich rodzice,
którzy zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.
Również 16 stycznia świętowano w Maszewie Dużym.
Uroczystość zorganizowano w klasach „zerowych”. Dzieci,
Nasza Gmina - nr 1(14)/2015
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fot. Dominika Stegent

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

fot. Maciej Domiński

fot. Kinga Winnicka
fot. Tamara Nowicka

fot. Wiktoria Kleczkowska

III miejsce
fot. Julia Mikołajewska

II miejsce
fot. Tomasz Krajenta

fot. Wiktoria Kleczkowska

I miejsce
fot. Sebastian Winnicki

W 2013 roku ogłosiliśmy konkurs
fotograficzny
„Budownictwo
sakralne w gminie Stara Biała”.
W
zamierzeniach
chcieliśmy
obfotografować wiejskie kapliczki,
przydrożne krzyże i kościoły jakie
znajdują się na terenie naszej gminy.
11 marca zebrało się jury
w składzie: Marek Zdrzyłowski
(fotograf, instruktor fotografii) –
przewodniczący
jury,
Dominik
Bednarski (współautor albumu
„Miejsca
pamięci
powiatu
piaseczyńskiego”); Roland Bury
(dyrektor GOKiS Stara Biała); Marcin
Łukasik (Prezes Banku Spółdzielczego
w Starej Białej); Adam Łukawski
(właściciel drukarni Agpress).
Po bardzo burzliwych obradach
ostatecznie zdecydowało, że pierwsze
miejsce przypadło Sebastianowi
Winnickiemu za zdjęcie „Przy
kościele w Starej Białej – parkan”
(nagroda w wysokości 700 zł), drugie
Tomaszowi Krajenta za zdjęcie
„Figurka w Ludwikowie przy drodze
głównej
Wyszyna-Ludwikowo”
(nagroda w wysokości 500 zł), a trzecie
Julii Mikołajewskiej za dwa zdjęcia
czarno-białe „Cmentarz” oraz „Kościół
św. Andrzeja Apostoła – XVIII w.”
(nagroda w wysokości 300 zł).
Ponadto
jury
postanowiło
przyznać
pięć
równorzędnych
wyróżnień w wysokości 100 zł
następującym
osobom:
Maciej
Domiński, Dominika Stegenda,
Tamara Nowicka, Kinga Winnicka,
Wiktoria Kleczkowska.
Nagrody zostaną wręczone podczas
otwarcia wystawy pokonkursowej,
która planowana jest na czerwiec
tego roku. O miejscu i dacie otwarcia
wystawy zainteresowani zostaną
powiadomieni drogą pocztową
a także informacja ta zostanie
podana na stronie internetowej
www.starabiala.pl.
fot. Tamara Nowicka

fot. Wiktoria Kleczkowska
fot. Kinga Winnicka

fot. Tamara Nowicka

Wyspa kormoranów

Dzień coraz dłuższy, za oknami więcej słońca. Wszem
i wobec można ogłosić, że idzie wiosna, która w większości
z nas budzi chęć do życia, podróży i poznawania.
Dlatego w dzisiejszy artykule postanowiłem przybliżyć
Państwu bardzo ciekawe i dzikie miejsce, które znajduje się na
styku dwóch gmin - Stara Biała oraz Brudzeń Duży. Miejsce
to nosi oficjalna nazwę ,,Wyspa Brwileńska” jednak od lat,
zarówno okoliczni mieszkańcy jak i przyrodnicy, mówią o nim
potocznie ,,Wyspa kormoranów”. Ten kawałek wiślanej krainy
to dziewicza ostoja prawdziwej, nieskalanej przyrody. Kawałek
ziemi, gdzie zatrzymał się czas.
Wyspa jak i otaczające je wody należą do Skarbu Państwa.
Wyspa powstała w wyniku podniesienia stanu Wisły, podczas
budowy tamy i elektrowni wodnej we Włocławku. Zgodnie
z powstałym projektem, nazwanym przez inżynierów „Kaskadą
dolnej Wisły”, stopnie wodne miały powstać w poszczególnych
miastach w kolejności: Wyszogród, Płock, Włocławek,
Nieszawa (lub Ciechocinek), Solec Kujawski, Chełmno,
Opalenica oraz Tczew. Z różnych przyczyn budowę pierwszej,
a zarazem ostatniej zapory rozpoczęto we Włocławku w 1963
roku. W efekcie 17 października 1970 roku oficjalnie oddano
do użytku pierwszy stopień wodny wraz z elektrownią wodną
o mocy 160,2 MW. W wyniku tej inwestycji powstało na Wiśle
jezioro zaporowe, zwane Jeziorem Włocławskim z szeregiem
wysp, kęp oraz piaszczystych łach.

Ostoja ptaków
Ale wróćmy do ,,naszej” wyspy. Powierzchnia jej wynosi 23
hektary, z czego w gm. Brudzeń Duży znajduje się 13 hektarów,
natomiast w gm. Stara Biała 10 hektarów. Na jej obszarze
nie pozyskuje się drewna, nie prowadzi się również żadnej
innej gospodarki rolnej i leśnej. Teren w całości porośnięty
jest blisko czterdziestoletnim drzewostanem w większości
złożonym z sosen oraz topoli. Możemy znaleźć tu również
inne odmiany drzew takie jak brzoza, olsza oraz dąb.
Gleby są w większości piaszczyste, przechodzące
w niektórych miejscach w wydmy. Wewnątrz, znajduje
się również kilka zagłębień, które tworzą naturalne bagna
i wewnętrzne zbiorniki wodne. Brzegi, są trudno dostępne,
w większości muliste i porośnięte roślinnością wodną - pałką
wąsko i szerokolistną.
„Wyspa kormoranów” to również ostoja wszelakiego
ptactwa. Znajdziemy tu jedną z największych na Wiśle kolonii
kormorana czarnego (około 3000 par) oraz czapli siwej.
Wielokrotnie obserwowałem krążące nad koronami drzew
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bieliki, które z wysokości wypatrywały zdobyczy. Nie rzadko
możemy również spotkać inne zwierzęta np. lisy, sarny oraz
dziki, które przypływają tu w poszukiwaniu pożywienia.
Wyprawa
To magiczne i dzikie miejsce odwiedzałem wielokrotnie.
Również, zdarzyło mi się spędzać na niej noce. Podczas
jednej z moim odkrywczych ekspedycji, postanowiłem
poznać ją dokładnie. Wraz z towarzyszem moich podróży,
Arkiem, przemierzyliśmy ją w całości, wzdłuż i szerz.
Nasza dwudniowa eksploracja miała na celu odnalezienie
pozostałości po przedwojennej osadzie rybackiej, która
według map znajdowała się w tym miejscu blisko sto lat.
Teren dawnej wioski zamieszkiwało kilkanaście osób.
Warto wspomnieć, że na terenie dzisiejszej wyspy, a może
raczej na jej brzegu, przez wiele lat funkcjonowała przystań
rzeczna, podobna do tej jaka znajdowała się w Murzynowie.
We wspomnieniach okolicznych mieszkańców, nadal żywy
jest obraz przystani jako portu gdzie jesienią, na barki
i berlinki, ładowano buraki, z którymi następnie udawano się
do cukrowni w Borowiczkach. Jedyną pamiątką jak pozostała
po tych czasach jest długa i głęboka rynna biegnąca wzdłuż
brzegu, która stanowi dzisiaj raj dla łowców sumów.
Wracając do naszej ubiegłorocznej ekspedycji,
przemierzenie i poznanie tej dzikiej enklawy zajęło nam
kilkanaście godzin. W kolejnym dniu naszą tajemniczą krainę
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badaliśmy z pokładu kanu, przepływając ją wkoło. Śmiało
i bez przesady można powiedzieć, że teren wyspy w całości
opanowała przyroda, która wręcz ,,pożarła” ostatnie ślady
bytowania człowieka. Wyspa stała się dzikim, samodzielnym,
niesterowanym przez ludzką rękę ekosystemem, który
chwilami do złudzenia przypominał tropikalne lasy deszczowe.
Po czasach bytności człowieka, świadczyć już tylko mogą
kształty nasadzenia drzew. Jako ciekawostkę dodam, że na
początku lat 70. XX wieku, na terenie wyspy odkryto skarb
składający się monet z czasów m.in. Kazimierza Wielkiego.
Całe znalezisko oglądać można w Muzeum Mazowieckim
w Płocku, na wystawie X wieków Płocka.
Magiczne miejsce
Wyspa to miejsce mistyczne i niezwykle tajemnicze.
Miejsce, gdzie śmiało można stwierdzić, że zatrzymał się
czas, gdzie człowiek zapomina o zmartwieniach i troskach
dzisiejszego świata. Nie do opisania jest uczucie jakie
towarzyszy wieczornej kolacji na wiślanym brzegu przy blasku
księżyca, z lekko tlącym się ognisku na piaszczystej wydmie.
Nocleg przy otwartym namiocie, z towarzyszącym w tle
rzecznym pluskiem, jest tym czego nie da się z niczym innym
porównać.
Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Kajaki lub kanu,
można wypożyczyć za rozsądną cenę w pobliskiej marinie.
Jednak przestrzegam, iż podróż na naszą tajemniczą wyspę
nie należy do najłatwiejszych. Wisła to bardzo wymagająca,
nieprzewidywalna i bardzo groźna rzeka. Sam kilkukrotnie
doświadczyłem lekcji pokory jaką od niej dostałem.
Jednak jeśli wewnętrzna chęć odkrywania i poznawania
nieznanego, poniesie was na ten bezludny i dziki kawałek
raju, to upraszam o szacunek i rozwagę podczas eksploracji
jej terenu. Pamiętajmy, iż każda ingerencja człowieka może
zniszczyć ten jeden z ostatnich, nietkniętych ekosystemów na
naszym terenie. Mam nadzieję, iż staranie jakie prowadzane
są od dłuższego czasu, aby „Wyspa kormoranów” stała się
rezerwatem przyrody, przyniosą skutki i nasza brwileńska
ostoja wzbogaci się o koleją perłę w koronie.
Michał Umiński

Konkurs o zabytkach

W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Maszewie Dużym, 14 stycznia rozstrzygnięto
konkurs na prezentację multimedialną „Wybrany zabytek
gminy Stara Biała”.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu
„Moja miejscowość przed i po 1989 roku”. Projekt został
dofinansowany z programu „Działaj lokalnie VIII” Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację Fundusz
Ziemi Płockiej „Młodzi razem”.
Celem
projektu
było
niwelowanie
różnic
międzypokoleniowych mieszkańców gminy Stara Biała oraz
poznanie przez młodzież historii najbliższych miejsc. Jury
w składzie Beata Gołębiewska i Renata Szulborska oceniało
m.in. poprawność merytoryczną i językową, przejrzysty
i uporządkowany układ, pomysłowość i kreatywność.
Zwycięzcą konkursu został Michał Pryciak, drugie miejsce zajął
Adam Klaś, a trzecie Maria Umińska oraz Antoni Sobolewski.
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Nagrodami były pendrivy, gry i dyplomy, które wręczyła
dyrektor Zespołu Szkół w Maszewie Dużym Małgorzata
Bartos –Piątkowska oraz prezes Fundacji „Razem Łatwiej”
Beata Myślińska.
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Dzień otwarty w podstawówce

W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Maszewie Dużym, 10 marca, odbył się „Dzień
otwarty”. Była to szansa na poznanie szkoły.

Cel akcji to prezentacja szkoły i przybliżenie jej
potencjalnym uczniom i ich rodzicom. „Dzień otwarty” to
w maszewskiej podstawówce tradycja. Ma ułatwić rodzicom
podjęcie decyzji o zapisaniu dziecka do szkoły. Spotkanie
rozpoczęło się przywitaniem gości przez dyrektor Małgorzatę
Bartos–Piątkowską, która przedstawiła aktualną ofertę
edukacyjną placówki, zasady jej funkcjonowania, osiągnięcia
oraz plany na kolejny rok szkolny.

Później nadszedł czas na zwiedzanie budynku. Goście
mogli obejrzeć salę do gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne,
zobaczyć świetlicę, a także porozmawiać z nauczycielami,
pedagogiem i logopedą oraz poobserwować fragmenty zajęć.
Po raz kolejny dużym zainteresowaniem cieszyła się sala
gimnastyczna z kolorowym torem przeszkód. Na zakończenie
szkoły dzieci otrzymały słodki poczęstunek i książeczki do
kolorowania.
Na 9 kwietnia zaplanowany jest „Dzień otwarty”
w maszewskim gimnazjum. Szczegółowy program zostanie
zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.zsmd.edu.pl.

Eurydyki w Maszewie Dużym

W ostatni dzień ferii zimowych (30 stycznia) mieliśmy
okazję powrócić wspomnieniami do lat 60-tych i 70-tych.
Wtedy to publiczność zgromadzona w tamtejszej szkole
mogła posłuchać najsłynniejszych piosenek z repertuaru
Anny German. „Tańczące Eurydyki”, „Miłość w Portofino”,
„Wróć do Sorrento” czy „Katiusza” w wykonaniu Mileny Lange
nagradzano gromkimi brawami. Nie obyło się oczywiście
bez bisów. Artystce akompaniował Marek Stefankiewicz –
fortepian a koncert prowadził znany głos radiowy Andrzej
Krusiewicz.

Pieniądze na azbest

W 2014 roku Gmina Stara Biała za pośrednictwem
Związku Gmin Regionu Płockiego realizowała zadanie
pn.: Program unieszkodliwiania odpadów azbestowocemnetowych na terenie działania Związku Gmin Regionu
Płockiego”.
W wyniku tej inwestycji unieszkodliwiono 7 271 m2
wyrobów zawierających azbest. Zadanie zostało sfinansowane
z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 30 890,15 zł oraz
budżetu Gminy Stara Biała w wysokości 12 359,22 zł.
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O bezpieczeństwie w sieci
Były warsztaty, kursy, apele, przedstawienia – wszystko
w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, który w szkołach
naszej gminy odbył się na początku lutego.
W SP w Starej Białej uczniowie kl. IV-VI uczestniczyli
w warsztatach edukacyjnych. Marcin Wójcik, zajmujący się
marketingiem internetowym oraz organizowaniem szkoleń
o tematyce internetowej w Olsztynie, przedstawił uczniom
różne formy wykorzystania świata cyberprzestrzeni i techniki
komputerowej. Podkreślał, iż każdy z nas może być pozytywnym
internautą, współtworzyć ciekawy świat, dzieląc się swoimi
pasjami, zainteresowaniami i wiedzą, m.in. poprzez tworzenie
blogów czy video-blogów. Uczniowie obejrzeli kilka filmików,
które uświadomiły im, jak różnorodną tematykę można
poruszać tworząc blog internetowy. Niektórzy uczniowie mieli
okazję pierwszy raz spróbować
współtworzyć vlog.
Uczniowie na zajęciach
informatycznych przypomnieli
sobie również podstawowe
zasady
NETYKIETY,
uczestniczyli w kursach na
platformach e-learningowych.
W Wyszynie uczniowie
klasy V przygotowali apel,
podczas którego podkreślili
rolę
każdego
internauty
w tworzeniu wirtualnego
świata.
Omówili
zalety
wynikające z użytkowania
sieci, jak również przedstawili
zagrożenia, jakie niesie ze
sobą niewłaściwe korzystanie
z Internetu. Przykłady takich
zachowań
zaprezentowali
podczas
projekcji
kilkuminutowych filmów.
Szymon
Brzozowski,
Martyna Czubak i Julia
Szczałuba
przedstawili
scenkę „Na ratunek osobie
uzależnionej”, w której ukazali
konsekwencje
wynikające
ze zbyt częstego spędzania
wolnego
czasu
przed
komputerem. Na zakończenie
prowadzący
przypomnieli
podstawowe
zasady
bezpiecznego
korzystania
z Internetu.
Podczas
tegorocznych
obchodów uczniowie klas
IV-VI brali również udział
w zajęciach edukacyjnych
w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń z nim
związanych oraz sposobów przeciwdziałania jego negatywnym
skutkom.
Uczniowie klas V i VI przeszli kurs e-learningowy „Lekcja
bezpieczeństwa”. Poznali różne możliwości zastosowania
sieci - w edukacji, w rozwijaniu swoich zainteresowań,
Nasza Gmina - nr 1(14)/2015

kontaktach z rówieśnikami. Uczniowie klasy IV ukończyli
kurs e-learningowy „3..2..1.. Internet!”. Dowiedzieli się co
to jest cyberprzemoc i gdzie szukać pomocy w sytuacji
zagrożenia, poznali konsekwencje zamieszczania w serwisach
społecznościowych zbyt wielu informacji na swój temat oraz
skutki zbyt częstego korzystania z Internetu.
W Maszewie Dużym uczniowie klasy III gimnazjum - Piotr
Nowakowski, Jakub Różański i Daniel Zalewski przygotowali
dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej apel, połączony
z projekcją filmów edukacyjnych.
Prowadzący apel dla gimnazjalistów Jakub Różański wraz
z kolegami zebrał nieco informacji na temat niebezpieczeństw
jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do globalnej sieci.
Zwrócili szczególną uwagę na problem uzależnienia od
Internetu, tak często
wciąż
bagatelizowany
przez
młodych
ludzi. Krótki wykład
zakończyli
projekcją
kilkuminutowego filmu,
przedstawiającego jeden
dzień z życia młodego
chłopaka uzależnionego
od Internetu, widziany
oczami jego rówieśników,
rodziców
i
samego
chłopca. Zwieńczeniem
apelu była projekcja
filmu przedstawiającego
wywiady z osobami
dotkniętymi
m.in.
cyberprzemocą, czego
nie powinno się lub nie
wolno umieszczać w sieci
i rozmów z osobami
nieznajomymi
na
czatach.
Gospodarzami części
przygotowanej dla szkoły
podstawowej byli Piotr
Nowakowski i Daniel
Zalewski. Przedstawili
ideę Dnia Bezpiecznego
Internetu oraz omówili
niektóre z zagrożeń jakie
czyhają na młodych
internautów.
Ale
mówili także o zaletach
jakie niesie ze sobą
powszechny dostęp do
informacji.
Zwrócili
jednak
szczególną
uwagę na narastający
problem zbyt intensywnego korzystania z komputera mogący
prowadzić do uzależnienia i również młodszym kolegom
zaprezentowali film „Dzień z życia”.
Oprócz apelu zarówno uczniowie najmłodsi z klas I-III,
nieco starsi z klas IV-VI jak i gimnazjaliści przygotowali
plakaty związane z Dniem Bezpiecznego Internetu.
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Nowe dowody osobiste

1 marca 2015 r. weszły w życie 3 nowe ustawy: Prawo
o aktach stanu cywilnego, Ustawa o dowodach osobistych oraz
Ustawa o ewidencji ludności. Wprowadzają one zmiany i nowe
rozwiązania, które mają ułatwić załatwianie spraw w urzędach.
Oto najważniejsze zmiany:

dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie
miasta/gminy w Polsce, także drogą elektroniczną (należy
posiadać podpis elektroniczny). Dotyczy to również możliwości
dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności

W zakresie rejestracji stanu cywilnego: Rejestracja aktów
urodzenia, małżeństwa i zgonu nadal będzie się odbywać
w urzędzie stanu cywilnego miejsca zdarzenia, np. dziecko
urodzone w szpitalu w Płocku musi zostać zarejestrowane
w USC w Płocku, dziecko urodzone na terenie gminy zostanie
zarejestrowane w USC w Starej Białej. Wraz z rejestracją
dziecka, w urzędzie stanu cywilnego dokonywać się będzie
jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych
automatycznie wygeneruje dla dziecka numer ewidencyjny
PESEL. Nowe przepisy pozwalają również nadawać dzieciom
imiona obcego pochodzenia. Ślub cywilny można zawrzeć na
terenie całego kraju w wybranym USC w ustalonym wcześniej
terminie. Ustawodawca rozszerzył możliwość zawarcia związku
małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to
będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia
albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy
wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie
uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób
obecnych na uroczystości. Opłata za ślub poza urzędem będzie
wynosić 1 000,00zł.
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego: Urząd Stanu
Cywilnego w Starej Białej będzie właściwy, jak dotychczas dla
rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw
i zgonów, które następują na terenie gminy Stara Biała.
Natomiast w nowej ustawie określono, iż odpisy aktów stanu
cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu
cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie,
zgon czy zawarcie małżeństwa. Np.: urodzenie zarejestrowano
w USC w Płocku, odpis aktu urodzenia można pobrać w Płocku
lub każdym innym USC. Związek małżeński zawarto w USC w
Starej Białej, ale odpis aktu małżeństwa pobrać można w USC
w Warszawie czy Łodzi i w każdym innym USC. Będzie również
istniała możliwość pozyskania odpisu poprzez platformę
e-PUAP (jeśli posiadamy profil zaufany lub elektroniczny
podpis kwalifikowany).
Wydawanie dowodów osobistych: Wniosek o wydanie

prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek
składa jeden z rodziców lub opiekun prawny. W sprawie
odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca
jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu
będzie możliwość działania przez pełnomocnika. Do wniosku
o wydanie dowodu osobistego będziemy załączać jedną
fotografie, taką jak do paszportu. Nie będzie obowiązku
dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów
w formie aktów stanu cywilnego, np. odpisu skróconego aktu
urodzenia. Zostanie on ograniczony wyłącznie do przypadku
niezgodności danych wskazanych we wniosku z informacjami
istniejącymi w posiadanych przez urząd rejestrach. Do tej
pory każda zmiana adresu zameldowania wymagała wymiany
dowodu osobistego. W nowym dokumencie zniknie adres, nie
będzie również podpisu wnioskodawcy, koloru oczu i wzrostu,
a zamieszczona zostanie informacja o obywatelstwie. Dowody
osobiste wydane przed 1 marca 2015 r. zachowują swoją
ważność do czasu upływu zamieszczonego na nim terminu
ważności (w prawym dolnym rogu). Wymiana dokumentu
będzie dotyczyła tych mieszkańców gminy, którzy posiadają
nieaktualne wpisy danych np. zmiana nazwiska po zawarciu
związku małżeńskiego.
Ewidencja ludności: prowadzona będzie w formie
elektronicznej w rejestrze PESEL, w rejestrze mieszkańców
i rejestrze zamieszkania cudzoziemców. Obowiązku
meldunkowego można będzie dopełnić przez pełnomocnika.
Dokonanie wymeldowania lub zgłoszenie wyjazdu za granicę
będzie możliwe drogą elektroniczną (wymagany elektroniczny
podpis kwalifikowany). Obywatele polscy i cudzoziemcy będą
mogli uzyskać numer ewidencyjny PESEL bezpośrednio po
dokonaniu zameldowania.
Sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dowodów
osobistych i ewidencji ludności załatwiane są w Referacie Spraw
Obywatelskich i USC, tel. (24) 366 87 19, (24) 366 87 23.
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Wybraliśmy sołtysów

Od 15 stycznia do 25 lutego we wszystkich sołectwach
gminy Stara Biała odbyły się zebrania wiejskie, podczas których
zostały przeprowadzone wybory władz sołectw na lata 2015Lp.

Sołectwo

2019. Jednak w przypadku wyborów sołtysa wsi Kamionki
wybory zostały unieważnione przez Radę Gminy. Powodem był
udział w wyborach osób do tego nieupoważnionych.

Sołtys

Rada Sołecka

1.

Biała

Krzysztof Szczawiński

2.

Bronowo Kmiece

Zbigniew Truchlewski

3.

Bronowo-Zalesie

Bogdan Jachimowicz

4.

Brwilno

Krzysztof Perkowski

5.

Dziarnowo

Andrzej Szpiek

6.

Kamionki

7.

Kobierniki

Bogusław Szelągowski

8.

Kowalewko

Krzysztof Paradowski

9.

Kruszczewo

Paweł Jaworski

10.

Mańkowo

Agnieszka Malanowska

11.

Maszewo

Stanisław Więckowski

12.

Maszewo Duże

Marek Krajewski

13.

Miłodróż

Czesław Kowalski

14.

Nowa Biała

Mariusz Sidwa

15.

Nowe Draganie

Józef Chęciński

16.

Nowe Proboszczewice

Jan Kozłowski

17.

Nowe Trzepowo

Stanisław Mokrzki

18.

Srebrna

Jan Daniszewski

19.

Stara Biała

Jarosław Nowakowski

20.

Stare Proboszczewice

Jan Sieradzki

21.

Trzebuń

Andrzej Kamiński

22.

Ulaszewo

Małgorzata Sieradzka

23.

Włoczewo

Barbara Żółtowska

24.

Wyszyna

Stanisław Wiśniewski
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Krzysztof Szczawinski
Mariusz Gawarkiewicz
Tomasz Siołek
Zbigniew Truchlewski
Andrzej Brudzyński
Agnieszka Sawa
Bogdan Jachimowicz
Andrzej Jarzyński
Zenon Szewc
Krzysztof Perkowski
Mirosław Ciecierski
Agnieszka Klaś
Andrzej Szpiek
Krzysztof Portalski
Stanisław Wawrzyński
Jadwiga Kalińska
Daniel Wereszczyński
Bogusław Szelągowski
Tomasz Brzeziński
Joanna Nowakowska
Krzysztof Paradowski
Jacek Bielski
Grzegorz Kamiński
Paweł Jaworski
Adam Szczepański
Łukasz Witkowski
Agnieszka Malanowska
Maciej Pankowski
Agnieszka Tomczak
Stanisław Więckowski
Stefan Budnicki
Mirosław Kaczorowski
Marek Krajewski
Hubert Murawski
Sylwia Zych
Czesław Kowalski
Krzysztof Kralski
Wiesław Lewandowski
Mariusz Sidwa
Judyta Pszczółkowska
Patryk Stolarski
Józef Chęciński
Wiesław Kaliwoda
Sławomir Jarzyński
Jan Kozłowski
Janina Antoszkiewicz
Gabriela Matczak
Stanisław Mokrzki
Aleksy Stawicki
Andrzej Wójcik
Jan Daniszewski
Mieczysław Nowakowski
Jacek Turowski
Jarosław Nowakowski
Piotr Gołembiewski
Wojciech Szpiek
Jan Sieradzki
Paweł Kowalski
Joanna Staniszewska
Andrzej Kamiński
Marek Goćkowski
Grzegorz Strześniewski
Małgorzata Sieradzka
Bożena Podraska
Mateusz Wiśniewski
Barbara Żółtowska
Dariusz Giżyński
Janusz Wyrzykowski
Stanisław Wiśniewski
Konrad Byttner
Łukasz Chrapkowski
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Rada Gminy uchwaliła

Podczas III sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r., Rada Gminy
podjęła następujące uchwały:
• w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Stara Biała
• w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stara Biała
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2015 rok
• Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2015 rok
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok
• w sprawie użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w m. Biała
stanowiącej gminny zasób nieruchomości
• w sprawie użyczenie nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe
Proboszczewice stanowiącej gminny zasób nieruchomości
• w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Brwilno gmina Stara
Biała
• w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na
terenie gminy Stara Biała
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2015 rok
• w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała
• w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Podczas IV sesji, która odbyła się 19 marca 2015 r., Rada Gminy podjęła
następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na
lata 2015 – 2020
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2015 rok
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na
realizację zadań publicznych w 2015 roku
• w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki
• w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
sołectwa w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice
• w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz

określenia zasad ich otrzymywania
• w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz
określenia zasad jej otrzymywania
• w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała
• w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Stara Biała
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Brwilnie w celu przeprowadzenia wyborów
• w sprawie zmiany uchwały Nr 13/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi Brwilno
gmina Stara Biała
• w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare
Proboszczewice
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych
z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w
m. Brwilno
• w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała w 2015
roku
• w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Szkół
Specjalnych w Goślicach
• w sprawie unieważnienia wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina Stara Biała
• w sprawie zarządzenia powtórnego wyboru sołtysa wsi Kamionki gmina
Stara Biała
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PIONOWO
1. Zagrywka w siatkówce; 2. Bankructwo; 3. Pies Stasia i Nel; 4. Imię
Ratajczak Miss Polonia 2005; 5. Rzymski bóg miłości; 8. Kąpielisko
w woj. Zachodniopomorskim; 9. Zjawa, widmo; 12. Klub piłkarski
z Płocka; 13. Niewielki żaglo-wiosłowiec piracki z XVIII- XIXw;
14. Może być na świat; 16. Arion, ślimak europejski; 18. Niechciana
poczta mailowa; 19. Jan Sebastian, niemiecki kompozytor z Lipska;
20. „Świecący” pierwiastek.
POZIOMO
3. Handel godnościami kościelnymi; 6. Rzeczy konkretne; 7. Krótka
ozdobna kamizelka męska; 9. Najniższa karta w talii; 10. Starcie
zbrojne, potyczka; 11. Zielsko; 15. Lepki grzyb; 17. Michałek w
ogródku; 19. Jezioro na równinie augustowskiej; 21. Mars lub
Uran; 22. Szata grecka bez rękawów; 23. Luksusowy wysokiej klasy
samochód niemiecki.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane poziomo
zaznaczone w prawym dolnego rogu utworzą hasło) należy przesłać
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej
z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na
adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 30.04.2015 r. Na
zwycięzców czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(13)/2014: „Katedra”
Nagrody wylosowali Beata Bielska z Kowalewka oraz Marzena
Bętlewska z Mańkowa. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym
tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w dniach 07-29.04.2015.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2015
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