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Szanowni Państwo
Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
samych szczęśliwych dni w nadchodzącym 2016 roku życzą
Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała

Wójt Gminy Stara Biała

Wojciech Żółtowski

Sławomir Wawrzyński

Jubileusz OSP Wyszyna
W sobotę, 24 października, druhowie z OSP Wyszyna
obchodzili 90-lecie utworzenia jednostki. Uroczystą mszę
świętą w kościele św. Barbary w Sikorzu celebrowali,
diecezjalny kapelan strażaków ks. kanonik Andrzej
Zakrzewski i proboszcz ks. kanonik Zygmunt Ignatowski.
Dalsza część uroczystości odbyła się na placu przed
remizą OSP w Wyszynie od wprowadzenia na plac pocztów
sztandarowych jednostek uczestniczących w uroczystości
t.j. OSP Bronowo-Zalesie, Brwilno, Dziarnowo, Kamionki,
Maszewo, Nowe Proboszczewice, Stara Biała oraz Wyszyna.
Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości,
podniesieniu flagi związkowej na maszt i odegraniu przez
gminną orkiestrę dętą hymnu związkowego, prezes OSP
w Wyszynie powitał wszystkich zaproszonych gości oraz
strażaków. Rys historyczny OSP w Wyszynie przedstawił
druh Jerzy Sztupecki. Podczas uroczystości został odsłonięty
i poświęcony obelisk upamiętniający założycieli jednostki.
W imieniu marszałka woj. mazowieckiego Adama Struzika,
Michał Twardy przekazał na ręce prezesa OSP pamiątkowy
medal „Pro Masovia”, a także przekazał okolicznościowe
dyplomy dla najstarszych druhów z okazji ich święta.
Złotym znakiem związku został uhonorowany prezes
OSP Wyszyna druh Stanisław Wiśniewski. Złoty medal za
zasługi dla pożarnictwa został nadany druhom: Grzegorz
Kapuściński, Jarosław Korzeniewski, Dariusz Waszkiewicz,
Jacek Kapuściński. Srebrny medal został nadany druhom:
Grzegorz Szelągowski, Przemysław Przybylski, Marek
Synowicz, Jerzy Sztupecki, Jacek Korzeniewski, brązowy medal
został nadany druhnom i druhom; Dariusz Jagielski, Krzysztof
Zdaniecki, Kamil Różański, Bogusław Szelągowski, Radosław
Wiśniewski, Mateusz Szelągowski, Łukasz Wiśniewski,
Andrzej Wiśniewski, Iwona Gozdanek, Małgorzata Mordzak,
Iwona Waszkiewicz, Iwona Szelągowska, Hanna Wiśniewska,
Katarzyna Kapuścińska, Krystyna Wiśniewska, Mieczysław
Krajęta, Katarzyna Szelągowska, Beata Krajęta, Arkadiusz
Korzeniewski, Piotr Mordzak.

Odznakę strażak wzorowy otrzymali druhowie: Piotr
Jeziórski, Jarosław Bogucki, Jakub Szelągowski, Karol
Korzeniewski. Pamiątkowe statuetki za długoletnią służbę
otrzymali druhowie: Tadeusz Sztupecki, Józef Bielski,
Wojciech Zdaniecki, Stanisław Kapuściński, Kazimierz
Dyszkiewicz, Ryszard Gozdanek, Marek Przybylski, Józef
Waszkiewicz, Kazimierz Dymitrow.
Życzenia oraz drobne upominki druhom z okazji ich
święta przekazali w imieniu Państwowej Staży Pożarnej
komendant miejski brygadier Grzegorz Padzik, w imieniu
władz powiatowych przewodniczący Rady Powiatu Płockiego
Lech Dąbrowski wraz z prezesem Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Hilarym Januszczykiem, Wójt gminy
Stara Biała Sławomir Wawrzyński wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Stara Biała Wojciechem Żółtowskim oraz radny
Powiatu Płockiego Marek Moderacki.
Wszystkim druhnom i druhom z OSP Wyszyna z okazji
ich święta składamy jak najlepsze życzenia wszystkiego
najlepszego zarówno w życiu prywatnym, a także w pięknej,
ale trudnej służbie dla swoich mieszkańców.

więcej zdjęć - strona 19.

Nowe sołectwo
W naszej gminie mamy nowe sołectwo. To sołectwo
Ogorzelice. Tym samym na terenie gminy jest teraz 25
sołectw.
Wszystko zaczęło się rok temu. W grudniu 2014 r.
152 mieszkańców miejscowości Ogorzelice, wchodzącej
w skład sołectwa Nowe Proboszczewice, wystąpiło do
Rady Gminy Stara Biała z wnioskiem o powołanie sołectwa
Ogorzelice. Rada Gminy, rozpoczynając obowiązującą
w takiej sprawie procedurę, w marcu tego roku podjęła
uchwałę, w której określiła zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa
Nowe Proboszczewice. Konsultacje miały formę anonimowej
ankiety.
Po podjęciu uchwały wójt powołał komisję do
przeprowadzenia konsultacji. Odbyły się one w kwietniu.
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Wzięło w nich udział 66 spośród 1487 osób uprawnionych,
tj. 4,44 proc., z czego 9 mieszkańców miejscowości Nowe
Proboszczewice i 57 mieszkańców miejscowości Ogorzelice.
Za podziałem sołectwa opowiedziało się 56 osób, co stanowiło
3,77 proc. ogółu mieszkańców uprawnionych do głosowania.
Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji oraz biorąc pod uwagę
odmienności kierunków rozwoju obu miejscowości Rada
Gminy na czerwcowej sesji podjęła uchwałę w sprawie podziału
sołectwa Nowe Proboszczewice i utworzenia z od 1 września
sołectwa Ogorzelice. W obu sołectwach przeprowadzono
wybory sołtysów. W Nowych Proboszczewicach został nim
Jan Kozłowski, a pierwszym w historii sołtysem Ogorzelic
wybrano Janinę Antoszkiewicz.
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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 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-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
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poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl,
Dyrektor Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60,
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

Rada Gminy uchwaliła
Podczas IX sesji, która odbyła się 19 listopada 2015 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Biała Stara.
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2015 – 2020.
• zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2015 rok.
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na
zadanie pn. „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu
płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną - etap II” w 2015 roku.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie gminy Stara Biała w 2016 roku.
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze gminy
Stara Biała.
• w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
• w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2016 rok.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo
Duże.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno.
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Święto niepodległości

W szkole w Starej Białej, 10 listopada, odbyły się
gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Uroczystościom związanym z 97. rocznicą odzyskania
niepodległości przyświecało motto „Jedną drogą dziś
idziemy”.
Po raz kolejny rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości świętowano w szkole w Starej Białej. Sala
gimnastyczna wypełniła się po brzegi publicznością
i gośćmi. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia
pocztów sztandarowych i hymnu państwowego. Później
dyrektor SP w Starej Białej, Bożena Zaręba, zaprosiła
wszystkich na program artystyczny w wykonaniu uczniów
szkoły. Młodzi artyści śpiewali, mówili wiersze, a nawet
tańczyli. W repertuarze znalazły się m.in. pieśni legionów
marszałka Józefa Piłsudskiego i te współczesne. Uczniowie
zaprezentowali inscenizację, w której każdy z nich ubrany
w czerwoną koszulkę szedł z kartką białego papieru. Po
ustawieniu się w dwóch rzędach odwrócili kartki i wszystkim
ukazało się hasło „Wolna Polska”.
Występ uczniów był bardzo podniosły. - Po tak pięknym
występie nasuwa się pytanie jakie jest przesłanie tych, którzy
97 lat temu wyruszali na wojnę. Wielu z nich myślało, że
będzie to krótka wojna, ale tak się nie stało. Wielu z nich nie
doczekało wolnej Polski. Gdy 97 lat temu marszałek Józef

Piłsudski wracał z niewoli niemieckiej nie miał dosłownie
nic. Ale miał autorytet i to nim zbudował Polskę. Wierzę, że
tutaj są tacy sami patrioci, którzy niemal 100 lat temu walczyli
o wolną Polskę – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Uroczystości związane z Narodowym Świętem
Niepodległości stały się okazją do podsumowania gminnego
konkursu fotograficznego „Budownictwo sakralne w gminie
Stara Biała”. - 11 listopada to święto naszej Ojczyzny – i tej
dużej i tej lokalnej. To dobry moment do podsumowania
gminnego konkursu fotograficznego – mówił dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Roland Bury.
A ideą konkursu było uchwycenie piękna przydrożnych
kapliczek i krzyży, tak często mijanych bez zauważenia. Na
konkurs wpłynęło naprawdę dużo prac i jury miało trudny
orzech do zgryzienia gdyż każdy z członków jury miał
swoich faworytów. Ostatecznie laureatami zostali: I nagroda Sebastian Winnicki, II nagroda – Tomasz Krajenta, III nagroda
– Julia Mikołajewska. Wyróżnienia: Dominika Stegent, Maciej
Domiński, Kinga Winnicka, Wiktoria Kleczkowska, Tamara
Nowicka
Końcowym akordem gminnych obchodów 11 listopada
był koncert Gminnej Orkiestry Dętej, która swój występ
rozpoczęła od „Roty”.
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Nasze drogi

Tegoroczne trzy poważne inwestycje drogowe w naszej
gminie kosztowały blisko 2,8 mln zł. Zdecydowana
większość tej kwoty pochodziła w budżetu gminy.
W Bronowie Zalesiu na drodze gminnej położono
nawierzchnię bitumiczną na odcinku długości 795 m
i szerokości 4,5 metra. Wykonano także pobocza i rowy oraz
zjazdy z tłucznia kamiennego. Inwestycja kosztowała blisko
644 tys. zł. Pieniądze pochodziły w budżetu gminy i środków
z województwa mazowieckiego związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych.

wykonanie sięgacza odchodzącego od ulicy Wspólnej
z kostki betonowej o długości 52 m, wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego. Inwestycja kosztowała blisko 695 tys.
zł. Całość środków pochodziła z gminnego budżetu.
Najdroższy, bo kosztujący prawie 1,5 mln zł był II
etap budowy ul. Wrzosowej w Brwilnie. Zakres inwestycji
obejmował
wykonanie
części
drogi
wewnętrznej
o nawierzchni bitumicznej o długości 589 m, wykonanie
pięciu sięgaczy z kostki betonowej o łącznej długości 414 m,
wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi
tj. kanału kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi
oraz wpustami ulicznymi w obrębie wykonywanej części
ulicy oraz sięgaczy, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń
teletechnicznych w obrębie wykonywanej części ulicy
i sięgaczy, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej,
zabezpieczenie sieci gazowej i wodociągowej. Całość prac
została sfinansowana z budżetu gminy.

W Maszewie Dużym i Mańkowie zrealizowani II etap
budowy ul. Różanej, Słowackiego, Wspólnej. Zakres prac
obejmował budowę ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy
Chabrowej do skrzyżowania z ulicą Słowackiego o nawierzchni
bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie
teletechniki i przebudowę oraz zabezpieczenie gazociągu,
Nasza Gmina - nr 4(17)/2015
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W tym roku Święty Mikołaj odwiedził naszych przedszkolaków
w dniach 3 i 4 i 7 grudnia. Do obdarowania miał aż 231 dzieci z czterech
przedszkoli: w Wyszynie, w Nowych Proboszczewicach, w Białej
i w Mańkowie. Wszędzie jego przyjazd zapowiadał radosny dźwięk
dzwonka. Dzieci na jego cześć przygotowały piosenki i wierszyki,
a miły gość znalazł czas, żeby porozmawiać z każdym dzieckiem.
Przedszkolaki od Świętego Mikołaja, któremu towarzyszył Wójt Gminy
Sławomir Wawrzyński, otrzymały prezenty. Na zakończenie wizyty
dzieci w każdym przedszkolu pozowały do wspólnego zdjęcia.

Zatrzymali włamywaczy
Płoccy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy
mają na swoim koncie co najmniej 18 włamań. Mężczyźni już
usłyszeli zarzuty, jednak policjanci nie zamykają jeszcze sprawy.
Na terenie Płocka i gminy Stara Biała od czerwca 2015 r.
policjanci odnotowywali włamania do domów w budowie,
do budynków gospodarczych oraz do altan działkowych.
Prowadzone przez policjantów z Płocka i Posterunku Policji
w Starej Białej ustalenia w tych sprawach, doprowadziły do
zatrzymania trzech mężczyzn podejrzewanych o włamania.
Dwaj z nich to bliźniacy w wieku 21 lat, mieszkający w Płocku,
natomiast ich wspólnik to 28-latek z powiatu płockiego.
Policjanci przesłuchali zatrzymanych w związku ze
zgłoszonymi włamaniami. Zebrany przez funkcjonariuszy
materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im łącznie
18 zarzutów kradzieży z włamaniem. Mężczyźni podczas
przesłuchania przyznali się do przedstawionych zarzutów,
złożyli również obszerne wyjaśnienia.
W zainteresowaniu włamywaczy były przede wszystkim
elektronarzędzia, ale kradli również rowery, akumulatory
samochodowe i przewody elektryczne. Policjanci odzyskali
część skradzionych przedmiotów, pozostałe przedmioty – jak

oświadczyli zatrzymani, zostały już sprzedane.
Policjanci mimo zebranego materiału dotyczącego 18
włamań nie kończą prowadzonej sprawy, gdyż nie wykluczone,
że zatrzymani mają również związek z innymi włamaniami na
terenie Płocka i powiatu płockiego.
Za kradzież z włamaniem w kodeksie karnym przewidziana
jest kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wspólne Kolędowanie w Naszej Gminie
Jak co roku zapraszamy wszystkich do wspólnego
kolędowania. Tradycyjnie 6 stycznia, w święto Trzech Króli,
odbędzie się specjalny koncert kolęd w wykonaniu chóru
Pueri et Puellae Cantores Plocenses szerzej znanego jako
chór katedralny. Oczywiście dziś to już nie jest chór czysto
parafialny ale samodzielna instytucja kultury. Chór jest
laureatem niezliczonych konkursów w Polsce i zagranicą.
Prowadzony i dyrygowany przez panią Annę Bramską zapewni
Państwu najwyższe przeżycia artystyczne. Koncert będzie miał
miejsce w hali sportowej przy szkole podstawowej w Starej
Białej 6 stycznia o godzinie 13.30
I podobnie jak co roku również nasz Gminna Orkiestra
Dęta pod batutą Grzegorza Dębskiego zagra dla państwa
kolędy. I tak już podczas pasterki w Białej będzie można
ich usłyszeć, a potem 27 grudnia (niedziela) w kościele
w Maszewie Dużym na Mszy Świętej o godz. 11.00 a 3 stycznia
w Starych Proboszczewicach na Mszy Świętej o godz. 11.30.
Po mszy dodatkowo orkiestra zagra kilka innych utworów
bożonarodzeniowych. Dlatego zachęcamy do pozostania kilka
minut po tych mszach w kościele.
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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Kolędowanie
Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses
GMINA STARA
BIAŁA

6 stycznia 2016, godz. 13:30

Hala Sportowa w Starej Białej
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Niezwykła wycieczka
8 grudnia rozpoczął się w Kościele Rok Miłosierdzia. To
właśnie w tym czasie papież Franciszek zachęca nas, byśmy
wpatrywali się w Miłosierne Oblicze Chrystusa.

Królów, spotkałyśmy się z Księdzem Kardynałem Stanisławem
Dziwiszem - wieloletnim sekretarzem św. Jana Pawła II. Ksiądz
Kardynał był żywo zainteresowany naszą codziennością,
trudnościami z jakimi się borykamy, ale także i radościami,
które są naszym udziałem. Wyjątkową atrakcją dla naszych
dzieci było spotkanie że Smokiem Wawelskim i tradycyjne
karmienie gołębi.
Chłonąc klimat Wawelu, Rynku Głównego, Traktatu
Królewskiego, Bulwarów Wiślanych, a także modląc się
na Jasnej Górze i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach nie zapominałyśmy o tych, dzięki którym
ta wspaniała wyprawa nie miałaby szansy zaistnieć, a którym
niech Jezus w Roku Miłosierdzia stokroć odpłaci.
Wierząc głęboko, że każde świadczone dobro spotęgowane
wraca do dobrodzieja z całego serca dziękujemy panu wójtowi
i modlimy się o wszelkie potrzebne łaski.

Wpatrywanie to, nie może jednak pozostać tylko na
poziomie abstrakcyjnych rozmyślań czy emocjonalnych
uniesień. By było prawdziwe musi wyrazić się w konkretnych
działaniach. Siostra Faustyna na łamach swojego Dzienniczku
zapisała słowa Jezusa, który podaje nam sposoby pełnienia
miłosierdzia. Mówi, że miłosierdzie możemy pełnić czynem,
jeśli nie mamy takiej możliwości to słowem, a jeśli nie możemy
nawet w taki sposób, to zawsze możemy miłosierdzie pełnić
przez modlitwę.
I właśnie w ostatnich dniach pełni miłosiernych, otwartych
i dobrych serc mogły doświadczyć dzieci i matki z Domu
Samotnej Matki w Białej. Dzięki hojności i empatii wójta
Sławomira Wawrzyńskiego miałyśmy okazję wyjechać na
wycieczkę do Krakowa, gdzie oprócz zwiedzania Miasta

Zaczarowany świat bajek
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym najmłodsi
uczniowie, 5 listopada, obchodzili „ Dzień postaci
z bajek”. Już od rana na szkolnych korytarzach można
było spotkać Królewnę Śnieżkę, Batmana czy króla Juliana
z Madagaskaru.
Uroczystość zorganizowały Ewa Kubacka i Joanna
Dylewska. Po raz pierwszy w bajkowe postaci wcielili się
również nauczyciele. Nie zabrakło Myszki Mini, Czerwonego
Kapturka, krasnoludka królewny Śnieżki, wróżki Śpiącej
Królewny, Królewny na ziarnku grochu, Szeherezady,
arabskich księżniczek z Baśni z tysiąca i jednej nocy czy
Tygryska z Kubusia Puchatka.
Podczas zabawy dzieci brały udział w różnych
konkurencjach tematycznie związanych ze światem bajek
i baśni. Na widowni nie zabrakło dyrektor Małgorzaty Bartos–
Piątkowskiej, nauczycieli, szkolnego personelu i rodziców.
W świecie bajek nie mogłoby zabraknąć Kopciuszka czy Baby
Jagi. W te role wcieliły się organizatorki.
Kopciuszek, oczywiście zgubił pantofelek, spiesząc się na
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spotkanie z dziećmi, a Baba Jaga przyleciała na miotle. Na
scenie była zaczarowana skrzynia, w której ukryto przedmioty
z różnych bajek „skradzione” przez Babę Jagę. Wybierane
z widowni dzieci zgadywały, z jakich pochodzą bajek. Niczym
Kopciuszek dziewczynki przesiewały związane z porą roku
dary jesieni, czyli kasztany i żołędzie. Dwóch rybaków
wyławiało złote rybki. Ochotnicy rozwiązywali zagadki
oraz za pomocą pantomimy przedstawiali postacie z bajki.
Wszystkie konkurencje były nagradzane złotymi dukatami,
czyli czekoladkami–monetami.
Kulminacyjnym momentem był konkurs na najciekawsze
przebranie. Jury wybrało trójkę zwycięzców: Elzę z Krainy
Lodu, Batmana oraz Tygryska z Kubusia Puchatka. Zwycięzcę
wśród przebranych nauczycieli wytypowały same dzieci,
decydując oklaskami. Najgłośniejsze brawa otrzymali Myszka
Mini, Tygrysek z Kubusia Puchatka oraz Szecherezada. Baba
Jaga wszystkim wytypowanym do konkursu przebranym
dzieciom i nauczycielom podarowała złote dukaty.
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Narodowe Święto Niepodległości

Nasze kapliczki

„Na rozstaju dróg, gdzie przydrożny Chrystus stał,
zapytałeś dokąd iść, frasobliwą minę miał” - słowa piosenki
zespołu Vox świetnie wpisują się w nasz codzienny, polski
krajobraz. Przydrożne kapliczki od stuleci wrosły w naszą
kulturę i tradycję. Mniej lub bardziej okazałe, często surowe,
naiwnie piękne, zdobione na wszelaki sposób. Stawiane
jako wotum dziękczynne lub pamiątka radosnych, a czasem
smutnych wydarzeń.
W większości budowane przy drogach jako drogowskazy
dla zbłąkanych wędrowców lub dla otuchy do dalszej drogi.
Dla całych społeczności bywały miejscem wspólnych
spotkań i obrzędów. Polskie figurki przybierają różne formy,
poczynając od prostych drewnianych lub metalowych krzyży,
poprzez małe domki, kończąc na okazałych budowlach
sakralnych. Mieszkańcy umieszczają w nich różnych świętych,
Jezusa Frasobliwego lub Matkę Boską. Kapliczki, krzyże oraz
figury pełniły również inną istotną rolę. Siatka, jaką tworzyły,
wytyczała swoisty szlak, którym w ostatnią drogę ruszał
zmarły mieszkaniec. Dziś wiele z nich
odchodzi w zapomnienie, niszczejąc
bezpowrotnie. Mimo wszystko są
jeszcze ludzie, dla których tradycja oraz
historia swoich dziadów jest bardzo
bliska. Z wytrwałością i pietyzmem
odnawiają stare krzyże, kapliczki
i figurki, przekazując tym samym swoją
tradycję kolejnym pokoleniom.
Krzyż w Mańkowie
Jednym z takich miejsc, jest
wieś Mańkowo pod Płockiem, gdzie
mieszkańcy pod wodzą sołtysa
Agnieszki Malanowskiej, rozpoczęli,
trzecią od blisko stu lat, batalię o krzyż,
którego historia sięga czasów odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przez wiele
lat wskazywał drogę wędrowcom, żegnał
po raz ostatni zmarłych mieszkańców.
Po latach czuwania nad osadą zmurszał
i się postarzał. Dlatego na początku
lat 70. XX wieku jeden z mieszkańców, Adam Jankowski,
postanowił kontynuować tradycję i zamienił stary dębowy
krzyż, na nowy wykonany ze stali. I tak rozpoczęła się kolejna
historia mańkowskiego krzyża, która trwała do września tego
roku.
Wtedy to, przy udziale mieszkańców oraz przybyłych
gości, nowy, już trzeci z kolei krzyż oraz kapliczka zostały
uroczyście poświęcone. Aktu tego dokonał ks. kan. Jan
Deptuła, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej. Całą
ceremonię wzbogacił trębacz, który na rozpoczęcie oraz
zakończenie uroczystości zagrał przepiękną pieśń. W dalszej
części kapłan opowiedział wszystkim zebranym przypowieść
o skłóconych braciach, dodając, że tylko w sile i w zgodzie jest
jedność. Zachęcał również do powrotu do tradycji, modlitw
majowych, sugerując, że szkoda, aby tak piękne miejsce
przejęło rolę wyłącznie drogowskazu.
Obserwując całą oprawę zastanawiałem się czy na święto
przybyło tak niewielu, czy może jednak odwrotnie, aż tak wielu
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mieszkańców? Czy w erze komercji, wirtualnego świata oraz
codziennej gonitwy jest jeszcze miejsce dla takich uroczystości?
Czy nabożeństwa majowe, odnawianie przydrożnych krzyży
ma jeszcze rację bytu, a może takie wydarzenia stają się atrakcją
rodem z sierpeckiego skansenu? Mimo wszystko uroczystość
napawa nadzieją, że są jeszcze młodzi ludzie, którzy poświęcili
sobotnie popołudnie i przybyli na poświęcenie krzyża. Istnieje
duża szansa, że piękna tradycja przekazywana od dziesiątek lat
ma szansę przetrwać kolejne pokolenia. Tego sobie i wszystkim
mieszkańcom mojej wioski życzę.
Dbajmy o naszą historię
Od pewnego czasu na terenie naszej gminy realizowany
jest projekt, mający na celu skatalogowanie wszystkich tzw.
małych obiektów sztuki sakralnej. Owocem tych prac ma
być album o kapliczkach, figurkach i krzyżach gminy Stara
Biała. Od kilku miesięcy widujecie mnie Państwo chodzącego
z aparatem, notatnikiem oraz urządzeniem GPS. Z wieloma
z Was odbyłem już szereg bardzo ciekawych i niezapomnianych
rozmów. Jednak wiele pracy jeszcze
przede mną, dlatego zwracam się do Was
o wsparcie, wyrozumiałość oraz pomoc.
Nie do wszystkich Państwa jestem wstanie
dotrzeć, nie wszystkich mogę odnaleźć.
Dlatego namawiam abyśmy wspólnie
przyczynili się do ratowania naszej
gminnej, bardzo ciekawej historii.
Jeśli w Państwa posiadaniu znajdują
się pamiątki, ciekawe informacje lub
rodzinne wspomnienia, bardzo proszę
o kontakt. Specjalnie dla tego projektu
został uruchomiony numer 515 146 155,
na który można wysyłać wiadomości sms
oraz e-mail album.kapliczki@interia.pl.
Na pewno jak najszybciej skontaktuję się
z Państwem.
Podczas moich podróży po gminie
odkryłem wiele ciekawych miejsc, o które
dbają całe rodziny, wioski lub pojedynczy
ludzie. Niestety widziałem również te
zaniedbane, zarośnięte lub co najsmutniejsze, zdewastowane.
Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą, spróbujmy tchnąć
w te miejsca drugie życie, pamiętając o tym, że często stawiali
je nasi rodzice, dziadkowie lub bliscy. Pamiętajmy, że wielu
z nich w ostatnią drogę ruszało właśnie stąd. Mając za wzór
działania mieszkańców Mańkowa, spróbujmy uratować choć
jedno zapominane miejsce, co w kontekście całej gminy daje
naprawdę imponujący wynik. Dbajmy o naszą tradycje, której
tak bardzo zazdroszczą nam inne narody.
Cytując słowa wypowiedziane w kultowym, polskim filmie
,,Miś”, pozostawiam to Państwa rozwadze… ,,Tradycja to dąb,
który tysiąc lat rósł w górę. Niech nikt kiełka małego z dębem
nie przymierza! Tradycja naszych dziejów jest warownym
murem. To jest właśnie kolęda, świąteczna wieczerza, to jest
ludu śpiewanie, to jest ojców mowa, to jest nasza historia,
której się nie zmieni. A to co dookoła powstaje od nowa, to
jest nasza codzienność, w której my żyjemy”.
Michał Umiński
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Wójt odpowiada

W odpowiedzi na petycję złożoną w tutejszym urzędzie
w dniu 27.10.2015 r., dotyczącą planowanego w Nowej
Białej przedsięwzięcia pn.: Instalacja do produkcji gruntu
antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego
na terenie dz. nr ew. 39 w Nowej Białej uprzejmie
informuję, że w dniu 30.06.2015 r. do Wójta Gminy Stara
Biała wpłynął wniosek pełnomocnika firmy COMECO
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsięwzięcia.
Kwestię wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach reguluje ustawa z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz.
1235 ze zm.). Na podstawie zapisów tejże ustawy w dniu
13.08.2015 r. zostało wydane postanowienie o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i konieczności sporządzenia raportu oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko. Postanowienie to zgodnie
z art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego dotyczyło poszczególnych
kwestii wynikających w toku postępowania, tj. konieczności
przeprowadzenia ww. oceny i sporządzenia raportu, nie
rozstrzygnęło natomiast o istocie sprawy, czyli decyzja
określająca środowiskowe uwarunkowania nie została wydana.
W wyniku zażaleń złożonych na powyższe postanowienie
akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Płocku, które w dniu 25.09.2015 r. utrzymało
zaskarżone postanowienie w mocy. Po otrzymaniu stanowiska
SKO w Płocku tutejszy organ wykonał obowiązek wynikający
z art. 63 ust. 5 powyższej ustawy z dnia 3 października 2008 r.
i zawiesił postepowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania
na środowisko. Postępowanie to zostanie podjęte, jeśli
przedmiotowy raport wpłynie do Urzędu Gminy Stara Biała.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
jest jednym z najważniejszych elementów postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, mającym
ułatwić ustalenie wszystkich potencjalnych zagrożeń
związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia.
Dokument ten zostanie przesłany również do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie celem
uzgodnienia oraz do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Płocku o wydanie opinii co do
środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia. Również
społeczeństwo będzie miało możliwość zapoznania
się z raportem i złożenia uwag w ciągu 21 dni od daty
podania informacji do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy i sołectwa Nowa Biała oraz zamieszczenie na stronie
internetowej www.bip.starabiala.pl.
Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności wynikających
z wymienionych powyżej ustaw nastąpi możliwość wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo odmowa
jej wydania.
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Odnosząc się natomiast do zgłoszonego wniosku o zmianę
planu miejscowego informuję, iż:
1. dla przedmiotowego terenu sporządzany jest projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
2. planowane przeznaczenie działki nr 39 i działek sąsiednich
to tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów
i usług;
3. w projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizacji instalacji
do odzysku, przetwarzania lub unieszkodliwiania odpadów
oraz składowisk i instalacji do przechowywania odpadów.
W przypadku uchwalenia planu z powyższymi zapisami
przedmiotowe przedsięwzięcie na tym terenie nie będzie
mogło powstać;
4. dotychczasowy górniczy sposób użytkowania tych terenów
dyskwalifikuje je jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ze względu na koszty rekultywacji terenu
oraz skomplikowane warunki posadowienia obiektów;
5. projekt planu został skierowany celem uzgodnienia do
organów właściwych do spraw ochrony środowiska;
6. po zakończeniu procesu uzgodnień projekt planu zostanie
skierowany do wyłożenia do publicznego wglądu.
Z projektem będzie mógł się zapoznać każdy. W przypadku
kwestionowania zapisów projektu planu będzie możliwe
złożenie do niego uwag, które będą przedmiotem rozpatrzenia
przez Wójta, a w przypadku ich nieuwzględnienia przez Radę
Gminy. Informacja o wyłożeniu projektu planu zostanie
podana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicy ogłoszeń Sołectwa, ogłoszenie
w prasie.
Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała

Pamiątkowe kropelki
Uczniowie klasy II SP w Starej Białej, w ramach działalności
Szkolnego Koła PCK przygotowali upominki w postaci
kropelek krwi. Te upominki prezydent Płocka wraz z listem
gratulacyjnym wręczył zasłużonym krwiodawcom podczas
uroczystości z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK.
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Setne urodziny

Doczekać tak sędziwego wieku dane jest tylko
nielicznym. To wyjątkowy jubileusz, ale również ważne
wydarzenie w życiu naszej lokalnej społeczności. To
doskonała okazja do wspomnień i zadumy nad historią
100 lat życia, wypełnionego nie tylko codziennymi
radościami, ale i bolesnymi chwilami, ciężką pracą, troską
i poświęceniem dla rodziny.

W niedzielę 23 sierpnia 2015 r. Setne Urodziny obchodziła
Pani Elżbieta Feliksa Meller z Nowego Trzepowa. Jest kolejną
mieszkanką Gminy Stara Biała, która dołączyła do grona
Dostojnych Jubilatów.
Pani Elżbieta urodziła się w Trzepowie 24 sierpnia
1915 r. jako najmłodsze dziecko z sześciorga potomstwa
rodziców Heleny i Ignacego Matusiaków. Całe swoje długie
życie spędziła w rodzinnym siedlisku. Przed II wojną
światową uczęszczała do Szkoły Rolniczej im. Leokadii
Bergerowej w Trzepowie. Tu z rodziną spędziła lata okupacji,
a po zakończeniu wojny zajmowała się prowadzeniem
gospodarstwa rolnego i wychowaniem syna Andrzeja. Jubilatka
żyje przy rodzinie syna, który wraz z żoną Wiesławą prowadzi
rodzinne gospodarstwo rolne. Pomagała im przez długie
lata w gospodarstwie, opiekowała się domem i wnukami.
Nasza Jubilatka ma czworo wnucząt i czworo prawnucząt.
W młodości śpiewała jako solistka w chórze miejscowej
parafii. Zawsze lubiła czytać książki i czasopisma - robi to

do dziś. Jak na swój wiek cieszy się dobrym zdrowiem, jest
osobą samodzielną i ma jeszcze dobrą pamięć. Interesuje się
polityką i chętnie ogląda telewizję. Jak sama mówi, pochodzi
z długowiecznej rodziny i długie życie ma w genach, ale zna
receptę na długowieczność: „dużo ruchu, praca, zdrowy tryb
życia i modlitwa do Pana Boga”.
W niedzielne południe proboszcz parafii św. Aleksego
w Trzepowie ks. kan. Zbigniew Kaniecki odprawił mszę św.
w intencji Dostojnej Jubilatki i wiekowej parafianki. Rodzina
przygotowała urodzinowe przyjęcie w siedlisku. Wśród
zaproszonych gości był Wójt Gminy Stara Biała Sławomir
Wawrzyński oraz przedstawicielka placówki terenowej  KRUS
w Płocku Henryka Jankowska. Były listy gratulacyjne, życzenia,
prezenty i kwiaty. Wszyscy życzyli Jubilatce dobrego zdrowia
na dalsze lata życia, spokoju i szczęścia rodzinnego oraz
życzliwości ze strony najbliższych. Z okazji tak niezwykłego
jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu urodzinowego, z którego
Pani Elżbieta sama zdmuchnęła świeczki.
Atmosfera przyjęcia wprawiła Jubilatkę w pogodny nastrój,
była radosna i wzruszona, chętnie rozmawiała z gośćmi
i wspominała wydarzenia sprzed lat.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Pani Elżbiecie
zdrowych, rodzinnych świąt oraz pogody ducha i spokoju
w nadchodzącym Nowym Roku.

Otrzęsiny pierwszaków
Po raz pierwszy w historii gimnazjum w Maszewie
Dużym odbyły się otrzęsiny pierwszoklasistów.
Starsi koledzy przygotowali dla pierwszaków trudne
zadania. Świeżo upieczeni gimnazjaliści musieli kilka razy
stanąć przed obliczem królowej i króla gimnazjum, a także ich
pomocników. W kodeksie „Księga Gimbusa” każdy złożył swój
odcisk palca. Pierwszaki musiały przypodobać się królowej
całując jej pierścień, a królowi wiążąc buty.
Dopiero później mogli przejść do następnych prób.
Mało komu udało się odpowiedzieć na podstępne zagadki
pomocników, którzy potraktowali ich surowo i wymierzyli
karę. Z białymi od pianki do golenia twarzami pierwszaki
musiały celnie strzelić do bramki od mini hokeja. Na końcu
powtarzając za królem i królową gimnazjum składali przysięgę.
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Wszyscy świetnie się bawili, a uczestnicy otrzęsin w nagrodę
otrzymali medale „Gimbusa 100 procentowego”.

Nasza Gmina - nr 4(17)/2015

Nasi w czołówce
Zespoły futbolistów z naszej gminy zakończyły jesienne
zmagania na czołowych miejscach w swoich klasach
rozgrywkowych. Start Proboszczewice prowadzi w klasie A
i jest głównym pretendentem do awansu.

juniorzy młodsi U-17 są na trzecim miejscu w tabeli, także
trzecią lokatę zajmują młodzicy starsi U-13, a trampkarze są
niestety na ostatnim, ósmym miejscu w tabeli.
W klasie A bezkonkurencyjny jesienią był Start
Proboszczewice. Zespół został mistrzem jesieni, zdobywając
w 11 meczach 27 punktów. Ekipa z Proboszczewic wygrała
dziewięć spotkań i dwa przegrała i to u siebie. Jesienią
Start Proboszczewice wygrał siedem pierwszych meczów.
Zmiażdżył Huragana Bodzanów 11:0, rozgromił w Płocku
Stoczniowca 8:1, w Łącku Kormorana 6:1. W sumie w całej
rundzie zaaplikował rywalom aż 47 bramek, co daje średnią
4,27 na mecz. Stracił natomiast zaledwie 11 bramek.
Później, po tragedii związanej ze śmiercią dwóch piłkarzy
Startu, zawodnicy nieco przygaśli i w ostatnich czterech
meczach przytrafiły im się dwie porażki - z GKS Góra
i w ostatniej kolejce ze Stegnami Wyszogród 1:2. Mimo spadku
formy i nieco gorszych rezultatów, jest to główny faworyt do
awansu na szczebel płockiej okręgówki.

W lidze okręgowej Amator Maszewo po jesieni jest trzeci
w tabeli. W 14 meczach zgromadził 27 punktów, strzelił 39
bramek, a stracił 24. Do prowadzącego w tabeli Kasztelana
Sierpc ma stratę pięciu punktów. Ale nad szóstą Skra Łukomie
ma przewagę też pięciu punktów. W czołówce tabeli jest więc
ciasno i wiosna zapowiada się bardzo ciekawie.
Futboliści z Maszewa Dużego jesienią wygrali dziewięć
spotkań i pięć przegrali. Przez pierwszy sześć kolejek szli jak
burza, wygrywając mecz za mecze. Już w pierwszej kolejce
odnieśli najbardziej spektakularne zwycięstwo w całej rundzie
pokonując na wyjeździe 8:3 Zryw Bielsk. Po tych sześciu
meczach później grali już w kratkę. Ale nadal mają dobrą
pozycję wyjściową by wiosną walczyć o awans.
W gronie zespołów młodzieżowych Amatora Maszewo

Charytatywna akcja
W tym roku szkolnym nauczyciele najstarszej
grupy przedszkolnej „Ekoludki” z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie, Katarzyna
Magryta i Marzena Rychlińska nawiązali
współpracę z Rodzinnymi Domami Dziecka
„Nowy start” i „Nasz nowy dom” w Ruszkowie
koło Gostynina.
Na początku były listy, kartki z życzeniami
z okazji Dnia Chłopaka. Następnie w przedszkolu
została zorganizowana akcja charytatywna „Dobry
uczynek”, zachęcająca wszystkich przedszkolaków do
zbiórki zabawek, przyborów szkolnych, maskotek,
słodyczy i ubrań. Najmłodsi aktywnie włączyli się
w akcję, a licznie zgromadzone upominki przekazano
2 grudnia do obydwu placówek. Dodatkowo dzieci
z grupy „Ekoludki” wykonały wspaniałe karty
mikołajkowe oraz choineczki dla każdego dziecka
z placówek.
W rewanżu „Ekoludki” wraz z wychowawcami oraz
dyrektor Katarzyna Warczachowska, otrzymali wykonane
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ręcznie przez dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka „Nowy
start” przepiękne upominki: gipsowe aniołki, bałwanki,
choinki i szyszkowe bombki.
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Laureaci z Wyszyny

Uczniowie szkoły w Wyszynie wzięli udział w XVI
edycji konkursu „Nadbużańskie spotkania z przyrodą”
Organizatorem był Mazowiecki Zespół Parków
Krajobrazowych
Nadbużański
i
Brudzeński
Park
Krajobrazowy. Celem konkursu było przede wszystkim
zdobywanie i pogłębianie wiedzy na temat wartości
przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych obydwu
parków. Uczniowie z Wyszyny zajęli w konkursie czołowe
miejsca. Maja Kujawa (kl. III) była pierwsza, Anna Bromkie
(kl. I) – druga, a Maja Leśniewska (kl. I) – trzecia.

Pamiętają o bohaterach

Już od wielu lat zuchy z ZS w Maszewie Dużym
opiekują się „małą mogiłą” w lesie brwileńskim. W tym
roku „Leśne Duszki” z klas III a i III c pod opieką druhny
Marii Fortas odwiedziły grób 30 października. Zapaliły
znicze i uczciły pamięć zmarłych wspólną modlitwą.
Druhna przypomniała zuchom, kto jest pochowany
w znajdującym się w lesie grobie. Spoczywają w nim studenci
z Łodzi – uciekinierzy z obozu, którzy szukali schronienia
u gospodarzy w Maszewie Dużym. Niestety zapukali do
domu kolonisty niemieckiego Vebla, który zastrzelił ich na
skraju lasu.

O lokalnej historii

Michał Umiński, znany pasjonat lokalnej historii
spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Maszewie Dużym.
Gość, prywatnie tata jednej z uczennic i autor tekstów
historycznych w biuletynie „Nasza Gmina”, zaprezentował
uczniom m.in. reprodukcję starej mapy najbliższej okolicy.
Przedstawił sylwetki kilku uczestników walk o niepodległość
w XIX i XX wieku. Dzięki prezentacji „O czym szumi
brwileński las…” uczniowie mogli zobaczyć, gdzie znajdują
się i jak wyglądają mogiły bohaterów. Michał Umiński
opowiedział także o bunkrach, które zlokalizowane są
w najbliższej okolicy szkoły. Zaapelował także do młodzieży
o pamięć o naszych bohaterach.

Zdolni matematycy
Powiatowy konkurs matematyczny „Matmistrz”
zagościł 24 listopada w gimnazjum w Starych
Proboszczewicach.
Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
młodzieży oraz popularyzacja wiedzy matematycznej.
W konkursie wzięli udział uczniowie z pięciu gimnazjów.
Wśród uczniów klas trzecich drugie miejsce zajął Kacper
Gruszczyński ze Starych Proboszczewic, a trzecie Michał
Dołębski z Maszewa Dużego. Wśród drugoklasistów
zwyciężył Marcin Kralski ze Starych Proboszczewic, a drugie
miejsce zajął Jakub Rutkowski z Maszewa Dużego.

Puchar za podium

W Starostwie Powiatowym w Płocku, 20 listopada
odbyło się uroczyste podsumowanie współzawodnictwa
sportowego szkół w powiecie za rok szkolny 2014/2015.
W uroczystości wzięła udział dyrektor Zespołu Szkół
w Starych Proboszczewicach Jolanta Trojanowska, która
odebrała puchar dla gimnazjum w Starych Proboszczewicach
za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii szkół gimnazjalnych.
Natomiast Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach
zajęła czwarte miejsce.
W czasie uroczystości zostali wyróżnieni również
nauczyciele wychowania fizycznego. Wśród tego grona
znaleźli się przedstawiciele ZS w Starych Proboszczewicach Magdalena Lewicka i Marek Jagodziński.

Warsztaty dla wolontariuszy

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 3 listopada,
odbyły się kolejne warsztaty dla wolontariuszy „Tworzymy
Młodzieżowe Kluby Wolontariusza”, przeprowadzone
przez Fundację „Młodzi Razem”. Tematyka warsztatów
obejmowała kwestie dotyczące tego czym jest wolontariat,
co wyróżnia wolontariusza spośród innych aktywności,
na jakich zasadach można angażować się w działania
wolontarystyczne, kto może być wolontariuszem, co można
robić jako wolontariusz czy jak powołać młodzieżowe
kluby wolontariusza. Organizatorem spotkania była Elżbieta
Załęgowska.
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Mali recytatorzy

„Brzechwa i Tuwim dzieciom”
- pod takim hasłem odbył się, 26
listopada, I przedszkolny konkurs
recytatorski w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wyszynie.
Głównym celem konkursu
była popularyzacja wierszy Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima. Ale
organizatorzy chcieli też poprzez
konkurs odkrywać i rozwijać talenty,
pobudzać wyobraźnie i fantazję,
wspierać działania twórcze dzieci.
Do występu przedszkolaki
przygotowywały się w domu pod
okiem rodziców. Na konkurs zgłosiło
się 24 dzieci, niestety choroba nie
pozwoliła niektórym na finałowy
występ. Dokonaniom młodych
recytatorów przysłuchiwało się
jury. Miało bardzo trudne zadanie
do wykonania, dlatego wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni.
Wybrano jednak mistrzów recytacji w poszczególnych
kategoriach wiekowych, którymi zostali Maria Lewandowska
(3–latki), Aleksandra Guzanek (4–latki) i Aleksandra
Chojnacka (5–latki).

Na
zakończenie
konkursu
dyrektor
Katarzyna
Warczachowska podziękowała rodzicom za aktywny udział
w konkursie i wręczyła dyplomy z podziękowaniem oraz
pięknie ilustrowane albumy o historii i malarstwie polskim.

Opowieść o Barcelonie

Uczniowie Zespołu Szkół w Maszewie Dużym spotkali
się 3 grudnia ze Zbigniewem Pawłowskim, znanym płockim
działaczem, trenerem piłkarskim, autorem wielu opracowań
sportowych.
Uczniowie starszych klas podstawówki i gimnazjaliści przez
ponad godzinę słuchali ciekawostek związanych z jednym
z najsłynniejszych klubów świata - FC Barceloną.
Mogli obejrzeć wiele bezcennych pamiątek gościa: piłki,
flagi, koszulki, w tym koszulkę z dedykacją Lionela Messiego.
Książki, autorstwa Zbigniewa Pawłowskiego, dotyczą między
innymi sportu płockiego, ale nie tylko, bo był przed laty na

stażu trenerskim m.in. w Barcelonie i to zauroczenie klubem
z Katalonii zaowocowało bliskimi kontaktami i częstymi
wizytami. Młodzież dowiedziała się, że honorowym członkiem
FC Barcelona był papież Jan Paweł II.
Zbigniew Pawłowski jest m.in. współautorem książki
„Polacy w grach przeciwko Barcelonie”. Płocki ślad to występ
Bogusława Pachelskiego, przez wiele lat napastnika Wisły
Płock, który już w barwach Lecha zagrał na Camp Nou. Warto
wspomnieć, że od 2015 r. zawodnikiem szczypiornistów
z Barcelony jest płocczanin - Kamil Syprzak, były piłkarz ręczny
Orlen Wisły Płock.

Mistrz sudoku
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach,
26 listopada, odbyła się kolejna edycja konkursu
matematycznego „Mistrz sudoku” .
Rozgrywki przeznaczone były dla uczniów klas IV–VI
szkoły podstawowej. W zmaganiach wzięło udział 24 uczniów.
Zadaniem przedstawicieli klas IV i V było rozwiązanie jednej
łamigłówki, a uczniowie klas VI musieli się zmierzyć z dwoma
diagramami.
Wśród uczniów klas czwartych najlepiej wypadła Weronika
Kaczmarska, przed Jakubem Kopczyńskim i Patrykiem
Nowakiem oraz Julią Kuźniewską. W gronie piątoklasistów
pierwszym miejscem podzielili się Kinga Olwert i Magdalena
Burczyńska. Drugie miejsce zajęła Oliwia Pesta, a trzecie
Mateusz Burczyński. W gronie uczniów klasy szóstej zwyciężył
Jakub Kulesza, przed Julią Cendlewską i Klaudią Bańką.
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Trzecie w powiecie

Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Starej
Białej zajęła trzecie miejsce w finałowym turnieju w piłce
nożnej, drużyn z powiatu płockiego.
Finałowy turniej odbył się 30 listopada w hali w Starej
Białej. Wzięło w nim udział sześć zespołów, które podzielono
na dwie grupy. Ekipa ze Starej Białej po wygraniu rywalizacji
na etapie gminnym i rejonowym, w finale trafiła do grupy
z drużynami z SP z Podgórza oraz SP ze Słubic.
Pierwszy mecz z ekipą z Podgórzem dziewczęta ze Starej
Białej wygrały 1:0 (bramka Julia Kosowska). W kolejnym
spotkaniu z SP Słubice w regulaminowym czasie był
bezbramkowy remis. Zwycięzce wyłoniły rzuty karne. Lepiej
strzelały zawodniczki ze Starej Białej i wygrały 3:2 (bramki:
Nina Jeziórska, Barbara Zwierz oraz Natalia Laskowska).
Tym samym zajęły pierwsze miejsce w grupie. W półfinale
drużyna z naszej gminy zagrała z SP Dobrzyków. Niestety
spotkanie zakończyło się porażką 0:1.
Nasze zawodniczki zagrały o trzecie miejsce. Ich
rywalkami były reprezentantki SP Słubice. Mecz zakończył się
pewnym zwycięstwem drużyny ze Starej Białej 2:0, po golach
niezawodnej Julii Kosowskiej. W zespole ze Starej Białej

zagrały: Alicja Barska, Wiktoria Chętkowska, Nina Jeziórska,
Małgorzata Kalbarczyk, Julia Kosowska, Magdalena
Kubicz, Natalia Laskowska, Alicja Wojciechowska, Amelia
Zdziemborska, Barbara Zwierz. Opiekunem drużyny był
Łukasz Matlęga.

Krzyżówka
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PIONOWO
1) dawny władca ze wschodniej Azji; 2) aura,
klimat; 3) kluska ziemniaczana; 4) zarodek;
5) dawniej: połowica; 8) Mars lub Twix; 9) …
Przymierza; 12) skalny lub inflacyjny; 13) rodzaj
sita, rzeszoto; 14) mała Joanna; 16) starożytne
państwo semickie, ze stolicą w Niniwie; 18) żądany
przez kidnapera; 19) wiązka skoszonego zboża;
20) dyletant, nowicjusz.
POZIOMO
3) autorytet, poważanie; 6) kąpielisko nad
Bałtykiem; 7) przesąd; 9) państwo w Pirenejach;
10) zadaszenie nad przystankiem autobusowym;
11) „partyjny” mebel; 15) ziółko, gagatek;
17) pocztowe zawiadomienie; 19) w mitologii
greckiej: jeden z potworów strzegący Cieśniny
Messyńskiej;
21) koń lub kolczasty owoc;
22) pogląd, mniemanie; 23) rów wydrążony
w ziemi.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery z pól oznaczonych
czytane poziomo) należy przesłać pocztą na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej;
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem
na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie
do 31.01.2016 r. Na zwycięzców czekają nagrody
(talony na paliwo wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG
3(16)/2015: „Stara Biała”.

Nagrody wylosowali Magdalena Wolińska oraz Aneta Cepowska. Zwycięzców
(z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Sportu w dniach 07-29.01.2016.
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90-lecie OSP w Wyszynie

IV Brwileńska Ostoja
W sobotę 03.10.2015 roku, na terenie naszej gminy, odbył się
IV Rajd "Brwileńska Ostoja". W tegorocznej imprezie, wzięła udział
rekordowa ilość uczestników. 158 piechurów, w 15 drużynach,
ruszyło w 13 kilometrowy marsz, szlakiem brwileńskiej ostoi.
Zadaniem każdej drużyny było odnalezienie Miejsc Pamięci
Narodowej oraz baczne obserwowanie otaczającej przyrody. Po
spacerze, uczestnicy napisali test z wiedzy o Brudzeńskim Parku
Krajobrazowym. Były również pytania z trasy rajdu. Na koniec
odbyło się rozdanie nagród, dyplomów oraz wspólne pieczenie
kiełbasek.
I miejsce zajęła drużyna składająca się mieszkańców
miejscowości Ulaszewo-Ludwiko oraz ich przyjaciół, II miejsce
zdobyła Szkoła Podstawowa w Wyszynie, natomiast, III miejsce 11
Drużyna Harcerska ,,Żywioły” z Płocka.

