Do bogactwa nam daleko
Gmina Stara Biała uważana jest za gminę bogatą. Ale
bogactwo czy bieda należą do pojęć względnych, zależnych
od tego do czego odnosimy konkretne dane. Istotnie gmina
Stara Biała nie należy do biednych, ale też do bogactwa nam
jest daleko.
Posiadamy budżet w wysokości około 35 milionów złotych, ale gmina obejmuje dosyć duży obszar (111 kilometrów
kwadratowych), na którym obecnie jest zameldowanych 10
800 osób. Faktycznie liczba osób mieszkających na naszym
terenie z pewnością przekracza 11 tys.
Nasze dochody
A zatem z czego nasza gmina czerpie dochody. Są to dochody czerpane z naszego majątku, czyli sprzedaż majątku
gminnego, dzierżawa i inne wpływy z tego tytułu, które na
2012 rok są planowane w kwocie ok. 500 tys. złotych. Pozostała część budżetu są to wpływy z tytułu podatków i opłat
lokalnych, podatku rolnego, podatku od posiadania środków
transportowych, opłat za pobraną wodę z gminnych wodociągów, opłat za odprowadzone ścieki do gminnej kanalizacji,
opłat z tytułu najmu mienia komunalnego, subwencji oświatowej i wyrównawczej, udziału w podatku dochodowym od osób
fizycznych, który na rok 2012 wynosi – 37,26 proc., udziału
w podatku dochodowym od osób prawnych, dotacji celowych
na zadania zlecone i własne oraz dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.
Subwencja oświatowa, czyli 7 853 674 zł jest to kwota
jaką budżet państwa przeznacza na utrzymanie naszych szkół
podstawowych i gimnazjów. Subwencja wyrównawcza (451
775 zł) to rekompensowana przez budżet państwa likwidacja
podatku od posiadania przez nas samochodów osobowych.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to 6 551
205 zł i stanowi 37,26 proc. podatku jaki płacimy od naszych
dochodów osobistych tzw. PIT do Urzędu Skarbowego.

Oświata to największy gminny wydatek
Ponadto w 2012 roku otrzymamy ok. 2,6 mln złotych z
budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej, które wykonujemy w imieniu polskiego rządu oraz
ok. 300 tys. złotych na realizację zadań własnych. Ponadto do
budżetu gminy wpływają dochody z tytułu sprzedaży napojów
alkoholowych w wys. 110 tys. zł oraz dotacja ze środków unijnych w wysokości ok. 300 tys. zł na prowadzenie przedszkola
w Wyszynie.
Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zarówno
od firm jak i osób prywatnych wynoszą prawie 11,5 mln zł,
w tym od naszych działek i domów 380 tys. zł. Podatek rolny
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to kwota 650 tys. zł, w tym od osób fizycznych czyli rolników
indywidualnych ok. 600 tys. zł. Ok. 220 tys. zł to podatek od
samochodów ciężarowych. Dosyć istotną pozycją jest podatek
od tzw. czynności cywilnoprawnych, który wynosi 330 tys. zł.
Są to podstawowe dochody budżetu naszej gminy. Nie możemy wymienić wszystkich drobnych wpływów, które nie mają
jednak istotnego wpływy na ostateczną wielkość budżetu.

Dopłata do komunikacji miejskiej to także istotny wydatek
Nasze wydatki
Na co wydajemy nasze pieniądze. Są to wydatki bieżące
i majątkowe. W ramach wydatków bieżących do najważniejszych należą:
• wydatki na oświatę - 13,3 mln zł
• wydatki na pomoc społeczną - ok. 4,3 mln zł
• utrzymanie urzędu gminy - ok. 4 mln zł
• spłata kredytów i pożyczek wraz z odsetkami – 1,7 mln zł
• dotacja dla komunikacji miejskiej z tytułu funkcjonowania
komunikacji autobusowej na terenie gminy - 1,65 mln zł
• działalność i utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury
i Sportu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej – 1,155 mln zł
• dostarczanie wody - ok. 1,05 mln zł
• bieżące utrzymanie dróg gminnych - ok. 820 tys. zł
• oświetlenie ulic - 520 tys. zł
• odprowadzenie ścieków - 500 tys. zł
• wydatki na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych - 135 tys. zł
Najbardziej istotnym elementem budżetu są planowane
inwestycje. W naszym budżecie są zaplanowane w wysokości
ponad 6,5 mln zł. Najważniejsze z nich to:
• budowa ulic w Maszewie Dużym (Prusa i Cedrowa) – 1,7
mln zł
• termomodernizacja budynków urzędu gminy, zespołu szkół
w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach – 1,4 mln zł
• rozbudowa budynku szkoły w Maszewie Dużym – 1 mln zł
• budowa drogi w Maszewie na tzw. wygon – 840 tys. zł
• budowa drogi wewnętrznej w Brwilnie, równoległej do drogi woj. nr 562 po stronie północnej – 400 tys. zł
• rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy 300 tys. zł
• montaż nowych lamp na oświetleniu ulicznym – 200 tys. zł
• zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Bronowie –Zalesiu – 110 tys. zł
• wykonanie projektu budowlanego budynku przedszkola
w Nowych Proboszczewicach – 80 tys. zł
dokończenie na st. 5
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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 7-15, wtorek 7-15,
środa 8-16, czwartek 7-15, piątek 7-15.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17, e-mail: wojt@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16, e-mail: sekretarz@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój
nr 17.
Skarbnik
Zofia Jarzyńska, tel. 24 366-87-13, e-mail: skarbnik@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 14.
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 18.
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, piątek 8-15.
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
366-87-21, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek i środa 8-16. Filia w Starych
Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, tel. 24 367-29-04, godz.
otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, dyrektor Roland
Bury. Godziny pracy: poniedziałek 7-15, wtorek 7-15, środa
8-16, czwartek 7-15, piątek 7-15.
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, 16, (po Wielkiej Nocy 17).
Parafia św. Floriana w 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.
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DYŻURY SPECJALISTÓW
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że tak jak w latach ubiegłych nadal będą prowadzone dyżury dla osób uzależnionych, ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej.
Punkt, w którym będą prowadzone usługi psychologiczne
mieści się w Ośrodku Zdrowia w Białej. Prowadzone są przez
psychologa klinicznego Iwonę Gołębiewską w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 15-20.
Usługi terapeutyczne w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzone są
w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym Urzędu Gminy
w Białej przez Lecha Gwiaździńskiego w godz. 14-17 w piątki 30 marca, 13 i 20 kwietnia, 11, 18 i 25 maja, 1, 15, 22 i 29
czerwca.
Natomiast w Punkcie Konsultacyjno–Informacyjnym
w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach w godz. 15-18
w poniedziałki 2 i 16 kwietnia, 14 i 28 maja, 11 i 25 czerwca.
SZCZEPIENIA I USG
Gmina Stara Biała i NZOZ „Biała” zapraszają na kontynuację akcji profilaktycznego szczepienia przeciw meningokokom oraz do wykonywania profilaktycznego badania
USG jamy brzusznej u dzieci 2-letnich i 4-letnich.
Szczepienia przeciw meningokokom skierowane są do
dzieci z terenu gminy Stara Biała do 18. roku życia. Szczepienia będą wykonywane w Ośrodku Zdrowia w Białej
i w Nowych Proboszczewicach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym: OZ Biała tel. 24 365 04 17, OZ Nowe Proboszczewice tel. 24 365 03 60. Dzieci należące do innych przychodni pobierają szczepionki w tych ośrodkach, natomiast są
szczepione w swoich przychodniach.
Pacjent płaci 40 zł, pozostały koszt pokrywa gmina Stara
Biała.
Gmina całkowicie pokrywa koszty przy wykonaniu profilaktycznego badania USG jamy brzusznej u dzieci 2-letnich
i 4-letnich. Skierowanie na badania można odebrać w Ośrodkach Zdrowia w Białej i Nowych Proboszczewicach.
PROFILAKTYKA CZERNIAKA
NZOZ Biała zaprasza na profilaktyczne badania dermatologiczne, związane z wykrywaniem czerniaka. Badania
sfinansowane zostaną ze środków gminy. Odbędą się przed
wakacjami, a szczegółowe terminy podane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Biała.
Czerniak jest nowotworem złośliwym skóry. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą skłonnością do przerzutów i niewielką
podatnością na leczenie. Głównym czynnikiem wpływającym
na powstawanie czerniaka jest ekspozycja na słońce i promieniowanie ultrafioletowe (np. praca na otwartej przestrzeni,
korzystanie z solarium). Ponad 90 proc. czerniaków znajduje
się na skórze. Najczęściej powstają w obrębie zmian barwnikowych, nazywanych potocznie pieprzykami. Do stwierdzenia,
czy dane znamię jest czerniakiem, konieczne jest specjalistyczne badanie lekarskie przeprowadzone przez dermatologa.
Pamiętajmy, że czerniak wykryty we wczesnym stadium
może być całkowicie wyleczalny.
Nasza Gmina - nr 1(2)/2012

Budżet Gminy Stara Biała na 2012 r.
dokończenie ze str. 3
Aby gmina się rozwijała
Podsumowując należy stwierdzić, że dochody naszego budżetu nie wzrastają, natomiast rosną wydatki bieżące kosztem
inwestycji. Bardzo dużym obciążeniem jest utrzymanie szkół.
Wyraźnie widać, że utrzymanie szkół na dobrym poziomie
wymaga dodatkowych nakładów ze środków własnych gminy,
ponieważ subwencja na ten cel z budżetu państwa jest niewystarczająca.
Pragniemy zwrócić uwagę na koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej na terenie gminy, które

planowane są w wysokości ponad 1,6 mln zł. Niestety koszty te
z roku na rok rosną mimo, że próbujemy ograniczać kursy autobusów, z których korzysta bardzo mało pasażerów. W 2012 r.
dopłacimy do każdego kilometra, który autobusy komunikacji
miejskiej wykonają na naszym terenie - 3,24 zł brutto.
Aby móc inwestować musimy urealniać ceny dostawy
wody, odbioru ścieków i oszczędzać na wydatkach bieżących
wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Jeśli tego nie będziemy czynić to gmina przestanie się rozwijać.
Sławomir Wawrzyński, Wójt Gminy Stara Biała

Gminne wodociągi
Został zrobiony pierwszy krok do powołania firmy Gospodarka Komunalna „Stara Biała”. Na razie radni podjęli
uchwałę o utworzenie firmy. Zanim zacznie funkcjonować
minie jeszcze kilka miesięcy.
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” ma być spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały będzie miała gmina. Kapitał zakładowy spółki w chwili jej
zawiązania to 5 tys. zł. Podstawowym przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań własnych gminy, polegających na zaspakajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych. Spółka będzie mogła
podejmować inną działalność – istotną z punktu widzenia
rozwoju gminy, potrzeb społeczności lokalnej oraz samorządu
terytorialnego.

Skąd pomysł by powołać do życia taką firmę? – Sytuacja
zmusza nas do takich rozwiązań. Dotychczas całą gospodarką
wodno–ściekową zajmował się Urząd Gminy. Mamy jednak
coraz więcej majątku związanego z tą gospodarka i przyszedł

moment, że musi się ktoś zająć nią profesjonalnie – mówi Wójt
Sławomir Wawrzyński.
Dziś własnością gminy jest sieć wodociągowa, ok. 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej, trzy ujęcia wody, 14 przepompowni ścieków, oczyszczalnia ścieków w Nowych Proboszczewicach. Spółka zarządzałaby tym majątkiem, konserwowała
i inwestowała.
Wójt Sławomir Wawrzyński dodaje, że powstanie firmy
pozwoli też na dokładne wyliczenie kosztów „wytworzenia”
metra sześciennego wody i odbioru ścieków. – Dzisiaj to jest
trochę tak, że ceny wody ustalamy na wyczucie np. o wskaźnik
inflacji. Nie uwzględniamy w nich wszystkich składników, chociażby kosztów amortyzacji. Dzięki spółce będziemy wiedzieli
jak te koszty się kształtują. Będą stosowane zasady rynkowe –
mówi.
Dla mieszkańców takie urealnienie kosztów w praktyce
oznacza podwyżkę cen wody. Dzisiaj metr sześcienny wody,
czyli 1000 litrów, kosztuje 2,06 zł brutto. Wójt mówi, że trudno
powiedzieć o ile ta cena może podskoczyć. – Ustalanie stawek
za wodę to domena Rady Gminy. Jeśli radni nie zgodzą się na
stawki proponowane przez spółkę, wtedy gmina będzie dopłacać
do wody – mówi Sławomir Wawrzyński.
Wójt dodaje, że już teraz gmina dopłaca do wody, bowiem
ok. 30 proc. kupuje jej od płockich wodociągów, płacąc więcej
niż wynosi stawka dla mieszkańców gminy.
Zdaniem Wójta Sławomira Wawrzyńskiego atutem spółki jest też fakt, że przy wszelkiego rodzaju inwestycjach, nie
tylko związanych z gospodarką wodną, będzie mogła odliczać
podatek VAT. To było niemożliwe w przypadku gminy czy powstania gminnego zakładu budżetowego.

Rada gminy uchwaliła
Na sesji 2 lutego radni Rady Gminy Stara Biała podjęli
następujące uchwały:
•

uchwała nr 95/XII/12 Rady Gminy Stara Biała w sprawie
zmiany uchwały nr 15/IV/11 Rady Gminy Stara Biała
z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

•

uchwała nr 94/XII/12 Rady Gminy Stara Biała w spra-
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wie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Stara Biała
pod nazwą Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
•

uchwała nr 93/XII/12 Rady Gminy Stara Biała w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.
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Noworoczne dary
7 stycznia o godzinie 15.00 w remizie w Wyszynie odbyło się uroczyste przekazanie nowego lekkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego dla tamtejszej jednostki OSP.
Na uroczystości obecni m.in. byli: Marek Martynowski
– senator RP, Stefan Kotlewski - radny sejmiku woj. mazowieckiego Michał Twardy – dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, Lech Dąbrowski – członek Zarządu Powiatu
Płockiego, Hilary Januszczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP oraz wielu innych zaproszonych gości.
Uroczystość otworzył i zaproszonych gości przywitał Wójt
Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński. Następnie samochód poświęcił ks. Kanonik, proboszcz parafii pod wezwaniem
Św. Barbary w Sikorzu – Zygmunt Ignatowski.
Druh Jarosław Korzeniewski z rąk Wójta Gminy Sławomira Wawrzyńskiego, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Michała Twardy i Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Hilarego Januszczyka odebrał
kluczyki i dowód rejestracyjny do wozu. Następnie panowie
przecięli wstęgę na lśniącym nowością wozie. Natomiast stary
samochód marki „Żuk”, który OSP Wyszyna użytkowała od lat
został przekazany OSP w Brwilnie, gdzie będzie służyć jeszcze
tamtejszej jednostce.
O historii OSP Wyszyna, sprzęcie jakim dysponowała prze
lata jednostka, opowiedział krótko druh Stanisław Wiśniewski
- Prezes Zarządu OSP Wyszyna. Potem głos zabrali zaproszeni
goście, a na koniec odbył się krótki występ Gminnej Orkiestry

Dętej, która wykonała kilka kolęd i piosenek bożonarodzeniowych.
Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault został zakupiony dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Stara Biała
otrzymała:
• z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
39 900,00 zł;
• z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim
„OSP - 2011” w wysokości 50 000,00 zł;
• ze środków finansowych przekazanych Zarządowi Głównemu ZOSP RP w Warszawie przez MSWiA w wysokości
50 000,00 zł
BARDZO DZIĘKUJEMY
Niestety z chwilami radosnymi jak zwykle przeplatają
się chwile smutne. 26 grudnia 2011 odszedł od nas Druh
Wacław Kłodawski – wieloletni Naczelnik a ostatnio Prezes
Zarządu OSP Dziarnowo.
Natomiast 13 lutego pożegnaliśmy Druha Eugeniusz Dalkę
– wieloletniego kronikarza OSP Stara Biała i skarb-nika
Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Niech spoczywają w pokoju.

Zmiany w przepisach meldunkowych c. d.
W poprzednim numerze „Naszej Gminy” zostały przedstawione najważniejsze zmiany w przepisach meldunkowych,
które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Jednak
ustawą z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji
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ludności, jak również rozporządzeniami związanymi z tą ustawą, termin wejścia w życie tych uregulowań został przesunięty
na dzień 1 stycznia 2013 roku.
Bożena Guzanek
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Aktywna integracja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starej Białej zakończył trzecią edycję projektu „Aktywna integracja kobiet
w gminie Stara Biała”. W tej edycji wzięło w nim udział 10
kobiet. W sumie we wszystkich edycjach w projekt zaangażowanych było blisko 30 pań.
Projekt, który trwał od maja do grudnia ub.r., kosztował
blisko 120 tys. zł. Zdecydowana większość pieniędzy to było
unijne dofinansowanie. Gmina ze środków własnych wyłożyła
nieco ponad 12,5 tys. zł. Te pieniądze były przeznaczone na
wsparcie dla pań biorących udział w przedsięwzięciu. Średnio
każda dostawała ok. 200 zł miesięcznie m.in. na wydatki związane z kosztami dojazdu na szkolenia.
W projekcie brały udział panie, które mieszkają na terenie
gminy, korzystają z pomocy GOPS, nie pracują, a są w wieku
aktywności zawodowej. Przez osiem miesięcy przeszły szereg
kursów i szkoleń związanych z aktywizacją zawodową i społeczną. Były grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych, treningi pracy, podstawowy kurs obsługi komputera,
warsztaty wizażu i stylizacji oraz szkolenia zawodowe – fryzjer
(3 kobiety), opiekun osób starszych i dzieci (3 kobiety), sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety) i pracownik ochrony
fizycznej z ochroną imprez masowych (1 kobieta). W ramach
projektu panie przeszły specjalistyczne badania lekarskie pod
kątem zdolności wykonywania zawodu. Objęte były też przez
GOPS ubezpieczeniem zdrowotnym.

Ale projekt to nie były same szkolenia. Jego uczestniczki
wraz z rodzinami były na wycieczce w Toruniu i Ciechocinku,
w kinie i teatrze. Podczas podsumowania projektu otrzymały
certyfikaty oraz zaświadczenia potwierdzające pozytywne zakończenie udziału w szkoleniach i kursach. – Z tego co wiem
to już jedna z pań znalazła pracę – mówi Małgorzata Wiśniewska–Klimczewska, kierownik GOPS–u.

Panie biorące udział w projekcie podczas jego podsumowania
otrzymały stosowne certyfikaty

Lodowisko w Ludwikowie
Jesienią ubiegłego roku mieszkańcy sołectwa Ulaszewo-Ludwikowo wyszli z inicjatywą utworzenia lodowiska.
Na działce udostępnionej przez Gminę, w tzw. czynie
społecznym mieszkańcy przygotowali lodowisko. Najpierw
musieli usunąć gęste chwasty, które porastały działkę, później
usypali ziemne bandy wokół lodowiska. Początek zimy był jednak bliższy jesieni. Na szczęście końcówka stycznia przyniosła
srogi mróz.
W przygotowaniu całego przedsięwzięcia swój niebagatelny udział mają strażacy z OSP w Wyszynie, którzy wylali wodę
na lodowisko. I mimo, że tafla lodu nie jest tak równa jak na
profesjonalnym lodowisku, to nie przeszkadza to tym, którzy
mają darmową ślizgawkę. Nie przeszkadzało to z pewnością
mieszkańcom sołectwa, którzy 5 lutego rozegrali na lodowisku
mecz „hokeja totalnego” w… gumofilcach.
Dziękujemy wszystkim za wkład w przygotowanie lodowiska i oczywiście serdecznie wszystkich zapraszamy… za rok.

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
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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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Cieplej i taniej
Trzy budynki tzw. użyteczności publicznej na terenie
gminy Stara Biała zostaną w tym roku docieplone. To budynek Urzędu Gminy i szkół w Maszewie Dużym i Starych
Proboszczewicach. Całe przedsięwzięcie będzie kosztowało
ponad 1,3 mln zł.
Ale gmina nie będzie musiała w całości pokryć tych wydatków. Termomodernizacja realizowana jest w ramach programu „System zielonych inwestycji”, w którym Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza środki na docieplenie budynków użyteczności publicznej
w gminach Związku Gmin Powiatu Płockiego. Wnioski na termomodernizację trzech budynków w gminie Stara Biała zostały pozytywnie zaopiniowane i zostaną zrealizowane w tym
roku.
Najtańsze będzie docieplenie budynku Urzędu Gminy. Ma
pochłonąć prawie 278 tys. zł. Z tej kwoty 64 tys. zł to środki
własne gminy, 71,3 tys. zł dotacja z Funduszu i 142,6 tys. zł
pożyczka z Funduszu. 477,7 tys. zł będzie kosztowała termomodernizacja budynku szkoły w Maszewie Dużym. W tym
przypadku środki własne gminy zaangażowane w to przedsięwzięcie to 47,8 tys. zł, a dotacja z NFOŚiGW 143,3 tys. zł.
Reszta pieniędzy – 286,6 tys. zł - to pożyczka z Funduszu.
Najdroższe będzie docieplenie szkoły w Starych Proboszczewicach. Pochłonie 609,3 tys. zł. Środki własne gminy
zamkną się kwotą 60,9 tys. zł. Dotacja z Funduszu wyniesie
182,8 tys. zł. Pozostałą część – 365,6 tys. zł - stanowi pożyczka

z Funduszu. W sumie gmina otrzyma z Funduszu 794,8 tys. zł
pożyczki. Tego typu kredyty są zazwyczaj nisko oprocentowana i często w części ich spłata jest umarzana.

Docieplenie budynku UG to koszt prawie 278 tys. zł
Wójt Sławomir Wawrzyński mówi, że po zakończeniu
prac wszystkie główne gminne budynki użyteczności publicznej będą docieplone. – Dzięki temu jest w nich cieplej, a gmina
mniej płaci za ogrzewania – mówi. Dodaje, że podczas prac
termomodernizacyjnych zostaną też wymienione okna, tam
gdzie będzie to konieczne i budynki zyskają nowa elewację.
W szkołach szczyt prac ma przypaść w okresie wakacji.

Nowe zasady rejestracji firmy
Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej (CEIDG) to elektroniczna baza przedsiębiorców.
Spis ten jest systemem teleinformatycznym umożliwiających zarejestrowanie, zmianę, zawieszenie, wznowienie lub
wykreślenie działalności gospodarczej.
Zmiana przepisów dotyczących ewidencjonowania działalności gospodarczej osób fizycznych nastąpiła w lipcu ub.r.
Od tego czasu obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1
w miejsce dotychczasowego formularza EDG1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika Urzędu Skarbowego.
Z końcem ub.r. wójt gminy dokonał przeniesienia dotychczasowych wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Od tej pory rolę organu ewidencyjnego
przejął Minister Gospodarki, a zmiany we wpisach przedsiębiorca będzie mógł załatwić w dowolnym urzędzie gminy
w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze
podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP będą
mogli zarejestrować firmę bądź dokonać zmian przez internet,
bezpośrednio w nowej bazie.
CEIDG, czyli elektroniczna baza przedsiębiorców, prowadzona przez Ministra Gospodarki, dostępna jest na stronie
www.ceidg.gov.pl.
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą
po raz pierwszy, a także ci, którzy będą chcieli dokonać zmian
w swoim wpisie, składają wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Można to zrobić na dwa sposoby. Tradycyjnie wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy. Albo formie
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elektronicznej, wypełniając samodzielnie formularz, który jest
dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług admini-stracji publicznej i przesyłając go bezpośrednio do CEIGD.
Wniosek składany w formie papierowej powinien zostać
podpisany, osobiście przez przedsiębiorcę, przy urzędniku
przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub
innego dokumentu tożsamości. Może też być podpisany przez
pełnomocnika przedsiębiorcy, po okazaniu pełnomocnictwa
do spraw związanych z działalnością oraz dowodu osobistego
lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika. Można też
przesłać go listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.
Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu
przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzony profilem
zaufanym ePUAP .
Gmina nie dokonuje wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, ponieważ nie jest organem ewidencyjnym. Zaświadczenia o wpisie w CEIDG mają
formę elektroniczną, a informacje przedsiębiorcy są ogólnie
dostępne na stronie www.ceidg.gov.pl.
Wszystkie sprawy związane z działalnością gospodarczą
są załatwiane w Urzędzie Gminy Stara Biała, Referat Spraw
Obywatelskich i USC (pok. 16)
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Zdolni i wysportowani
Spora grupa uczniów ze szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Stara Biała, otrzymała stypendia. Były to stypendia za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia
sportowe.
Stypendium za wyniki w nauce otrzymał uczeń, który
w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą
ocenę zachowania. Natomiast na stypendium za osiągnięcia
sportowe mogli liczyć ci, którzy w semestrze poprzedzającym
przyznanie stypendium uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym
oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendia maja
charakter jednorazowy. Za wyniki w nauce wynoszą 180 zł,
a za osiągnięcia sportowe 120 zł.
W przypadku uczniów Szkoły Podstawowej w Starych
Proboszczewicach stypendia za wyniki w nauce w I semestrze
roku szkolnego 2011/2012 otrzymali: Mioduszewska Julia IVa,
Turowska Oliwia IVa, Bukowski Miłosz IVb, Szmytkowska
Lidia IVb, Różycki Natan IVb, Trębiński Sebastian IVb, Staniszewski Filip IVb, Kralski Marcin IVb, Wójcik Klaudia Va,
Kaczorowska Agata Vb, Rzepecka Aleksandra Vb, Tomaszewska Emilia Vb, Jabłońska Patrycja Vb,Wierciński Kacper Vb,
Goćkowska Karolina VIa, Kopczyńska Natalia VIa, Kowalska
Paulina VIa, Jarzyńska Klau-dia VIa, Sadowska Klaudia VIa,
Piszcz Paulina VIb.
Za osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 stypendia otrzymali: Trębiński Sebastian IVb,
Kralski Marcin IVb, Ners Gabriel IVb, Wójcik Klaudia Va,
Budnicki Błażej Va, Warzyński Gabriel Va, Jabłońska Patrycja
Vb, Kaczorowska Agata Vb, Bogdańska Paulina Vb, Wierciński Kacper Vb, Sadowska Klaudia VIa, Więcińska Alicja VIb,
Fijałkowska Paulina VIb, Lubomska Joanna VIb, Sulkowski
Marcin VIb.
W przypadku uczniów Publicznego Gimnazjum w Starych Proboszczewicach stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Kopczyńska Patrycja Ia, Przybysz Aleksandra Ia, Broniszewska Marlena Ib, Brudzyńska Justyna Ic, Wójcik Kamil Ic,
Sztupecka Martyna Ic, Rutkowska Ewelina Ic, Cichaczewska
Maria II b, Kowalewska Agata II b, Kralska Joanna II b, Walenciej Patrycja II b, Zdanowicz Anita II b, Kajkowska Dorota IId,
Biernat Żaneta IIIa, Białaszewska Ewelina IIIa, Rutkowska
Joanna IIIa, Bigorajska Aleksandra IIIa, Gołębiewski Marcin
IIIa, Niekłań Karolina IIIb, Broniszewska Justyna IIIb, Kamińska Paulina IIIb, Kowalska Angelika IIIc, Kowalewski Cezary
IIIc, Kowalska Olga IIIc.
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Brudzyńska Justyna Ic, Brudzyńska Marta Ic, Gałkowska Martyna Ic,
Nowak Daria Ic, Jabłoński Damian Ic, Kozińska Natalia IIa,
Janiszewska Paulina IIa, Kralska Joanna IIb, Walenciej Patrycja IIb, Zdanowicz Anita IIb, Bentlewska Marta IIc, Kozińska
Katarzyna IIc, Machczyński Tomasz IIc, Kłodawski Marcin
IIc, Białaszewska Ewelina IIIa, Biernat Żaneta IIIa, Bigorajska
Aleksandra IIIa, Janiszewska Karolina IIIa, Gołębiewski Marcin IIIa, Bońkowski Przemysław IIIa, Jagodziński Marcin IIIb,
Chęciński Bartosz IIIc, Adamski Kamil IIIc.
Ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym stypendia
za wyniki w nauce otrzymali: z klasy IVa (wychowawca Anna
Franczuk) Mateusz Gozdanek, Julia Maciakiewicz, Agata WojNasza Gmina - nr 1(2)/2012

tycka, Alicja Zalewska; z kl. IVb (wychowawca Agnieszka
Kowalewska) Kamila Kalinowska, Julia Kożuszek, Jakub Rutkowski; z kl. Va (wychowawca Wiesława Za-borowska) Piotr
Bonkowski, Michał Dołębski, Sylwia Kopaczewska, Aneta Lisicka, Julia Mikołajewska, Grzegorz Nowak, Martyna Sobczak;
z kl. Vb (wychowawca Marzena Bonkowska) Sara Ostrzycka,
Karolina Żółtowska; z kl. VIa (wychowawca Artur Szymański)
Łukasz Hoppe, Krystian Frankowski, Klaudia Salamon; z kl.
VIb (wychowawca Martyna Jaglińska) Agata Kowalska, Maria
Pankowska, Mateusz Więckowski.
Natomiast za osiągnięcia sportowe stypendia dostali: z kl.
VIa Konrad Wojtycki, Łukasz Hoppe, Marcin Sawicki; z kl.
VIb Kamil Berenhard, Sebastian Falaciński, Mateusz Kwasiborski, Bartłomiej Lewandowski, Igor Politowicz, Damian Sieniawski, Rafał Sobczak, Kamil Żochowski.
Z Gimnazjum z Maszewa Dużego stypendia za wyniki
w nauce otrzymali: z kl. Ib (wychowawca Joanna Borkowska)
Klaudia Łyzińska; z kl. Ic (wychowawca Jacek Obrębski) Kamil Chmielecki, Patrycja Kowalska; z kl. IIb (wychowawca
Ewa Dzieńkowska) Klaudia Michalak; z kl. IIc (wychowawca
Beata Gołębiewska) Klaudia Bielińska, Bar-tłomiej Budzyński,
Michał Filarski; z kl. IIIb (wychowawca Jacek Załęski) Karolina Czubakowska, Artur Wenda; z kl. IIIc (wychowawca Anna
Kaczmarek) Adam Jędrzejewski, Karolina Sobczak.
Za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymały Patrycja
Kowalska (kl. Ic) i Martyna Lisicka (kl. IIa).
Ze Szkoły Podstawowej w Starej Białej stypendia za wyniki
w nauce otrzymali: z kl. IV Aneta Nowakowska, Paweł Paluszewski, Agata Wójcik; z kl. V Dorota Dzwolak, Natalia Kobuszewska, Weronika Wawrzyńska, Anna Abramczyk, Maria
Janiszewska; z kl. VI Aleksandra Kaliwoda, Emilia Lisowska,
Mariusz Amroziak, Radosław Nowak, Łukasz Kołodziejski,
Karolina Zofia Madejczyk, Jolanta Szulecka.
Ze Szkoły Podstawowej w Wyszynie stypendia otrzymali:
Bartosz Szelągowski (kl. IV), Maja Sieradzka, Aneta Kraska
i Julian Zieliński (wszyscy kl. VI).
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Wiosna na sportowo
21 marca to w sumie ważny dzień – pierwszy dzień wiosny, przyroda budzi się do życia, topimy marzannę, uczniowie mogą uciekać ze szkoły. Mogą? Nie bardzo i dlatego
szkoły starają się tego dnia zorganizować atrakcje, tak by
uczniom „opłacało się” zostać w szkole.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach powitali wiosnę na sportowo. Był wyścig
w workach, sztafeta z laską gimnastyczną, wyścig ze skakanką
i wiele innych konkurencji. W każdej brały udział pięcioosobowe drużyny klasowe. Doping i zabawa – pierwsza klasa, tzn.
na poziomie, bo druga i trzecia klasa też brały udział.
Hitem okazało się przeciąganie liny, w której klasy rywalizowały miedzy sobą. Poszczególne klasy były wspierane przez
swoich wychowawców, więc temperatura rywalizacji znacznie
przewyższała tę na dworze. A na sam koniec linę przeciągali
uczniowie kontra nauczyciele. Kogo dopingowali gimnazjaliści? Łatwo się domyśleć. Zresztą skutecznie – uczniowie pobili
nauczycieli na głowę! Mamy nadzieję, że nie będzie rewanżu
w najbliższych dniach na klasówkach.

Żonglerskie talenty
Jedną z atrakcji zimowych ferii były warsztaty cyrkowe
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
W pierwszym tygodniu ferii warsztaty zawitały do Szkoły
Podstawowej w Starej Białej i Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach. Tam na zajęcia przychodziło ok. 20 młodych
mieszkańców naszej gminy. Rekord frekwencji padł podczas
zajęć w Maszewie Dużym, kiedy na pierwszym spotkaniu stawiły się 34 osoby. – Muszę przyznać, że prowadzimy warsztaty cyrkowe już od kilku lat i w różnych miejscach, ale takiej
frekwencji jak w gminie Stara Biała to jeszcze nie mieliśmy –
mówi Małgorzata Kozłowska.
To ona wspólnie z mężem Adamem byli instruktorami
podczas warsztatów. Adam Kozłowski to absolwent znanej
w Polsce cyrkowej szkoły w Julinku. Jego rocznik był ostatnim, któremu udało się skończyć tę szkołę przed jej likwidacją. W Julinku uczył się żonglerki i ekwilibrystyki. Małgorzata
Kozłowska przez siedem lat pracowała w cyrku. Teraz oboje
przekazują swoje umiejętności podczas warsztatów, prezentują
sztukę cyrkową na festynach, w domach kultury.
Podczas zajęć w naszej gminie uczyli żonglerki piłeczkami, maczugami i kółkami, ekwilibrystyki, iluzji, clownady czy
kręcenia hula hop. Każda z tych cyrkowych umiejętności wymaga trochę talentu i sporo pracy. – To jasne, że przez tydzień,
nawet przez trzy godziny warsztatów, nie da się opanować perfekcyjnie np. żonglowania. Ale można opanować podstawy,
a później doskonalić swoje umiejętności w domu – mówi Małgorzata Kozłowska. Przyznaje, że w trakcie zajęć, ćwiczono
z zapałem i z każdym dniem były widoczne postępy.
W trakcie warsztatów ich uczestnicy mieli też okazję spróbować swoich sił w jeździe na monocyklu, czyli jednokołowym rowerze, a kręcić hula hop uczyli się nie tylko na brzuchu, ale jednocześnie i na rękach, co nie jest wcale takie łatwe.
Instruktorzy zdradzili im też kilka cennych rad dotyczących
sztuki cyrkowej, np., że nie da się żonglować, gdy ma się zmarznięte ręce.
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Wśród uczestników zajęć dominowali uczniowie podstawówek, ale np. w Starych Proboszczewicach na warsztaty
przychodziła czterolatka. Niezależnie od wieku i poziomu
opanowania cyrkowych sztuczek wszyscy uczestnicy warsztatów mieli sporo frajdy. – Jest bardzo fajnie – stwierdzili zgodnym chórem Adrian Godlewski i Patryk Golański, cioteczni
braci i uczniowie klasy VI b ze Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym. O warsztatach dowiedzieli się z ulotek, które były
w szkole i od swojej wychowawczyni. Obu najbardziej podoba się żonglerka. – Jest bardzo trudna i trzeba się starać, żeby
coś wychodziło. Mnie już się zdarzyło, że dostałem kółkiem
w głowę, ale nic się nie stało – mówi Adrian Godlewski.
Zgodnie mówią, że lepiej przyjść na warsztaty niż siedzieć
przed komputerem. – Tutaj jest dużo ruchu i można się czegoś
nauczyć. Nie ma sensu siedzieć w domu. A komputer jest na co
dzień – dodaje Patryk Golański.
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Najważniejsze ze świąt
O znaczeniu Świąt Wielkanocnych, ich radosnym charakterze, o Triduum Paschalnym opowiada ksiądz kanonik
Jan Deptuła, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej
Białej.

Konstytucja o Liturgii Świętej, mówi, że Święta Wielkanocne są celem liturgii. A są bo w nich dokonało się zbawienie
człowieka. Można spróbować odpowiedzieć na pytanie co to
jest zbawienie człowieka? To szereg zbawczych zdarzeń, które
miały miejsce w ciągu wieków, gdzie Bóg dążył do zbawienia
człowieka, których centralnym punktem jest zmartwychwstanie Chrystusa.
Wielkanoc to święta radosne i to chyba jeszcze bardziej
niż Święta Bożego Narodzenia. Są uwypuklane przez okres
Wielkiego Postu. Kiedy nadchodzi Wielkanoc, zmartwychwstanie Chrystusa to jest to eksplozja radości. Jednak komercyjnie bardziej nagłośnione jest Boże Narodzenie. Mniej tych
elementów jest w Wielkanocy i to dobrze.
Właściwie już od Niedzieli Palmowej można liczyć obchody Wielkiej Nocy. Później mamy Triduum Paschalne, czyli trzy
święte dni. To triduum przejścia, bo pascha to przejście. Przejście ze śmierci do życia. Triduum to przygotowanie do Wielkanocy, podczas którego miały miejsce ważne wydarzenia.
Wielki Czwartek jest istotny dla chrześcijan bo wtedy ustanowiono dwa sakramenty. To sakrament eucharystii
i kapłaństwa. Ustanowienie tych sakramentów dokonało się
w trakcie ostatniej wieczerzy. Kolejne wydarzenie Wielkiego
Czwartku to wydarzenia z ogrodu oliwnego, czyli pojmanie
Jezusa i zdrada Judasza.
W Wielki Czwartek w kościele odprawiana jest jedna msza święta koncelebrowana. Po niej na znak pojmania
i uwięzienia Jezusa obnaża się ołtarze, zdejmuje z nich obrusy,
a Najświętszy Sakrament przenosi się do bocznej kaplicy, która
jest trochę udekorowana np. jako więzienie albo symbolami
eucharystycznymi.
Przed południem w katedrze odprawiana jest msza krzyżNasza Gmina - nr 1(2)/2012

ma świętego. Podczas niej biskup święci oleje, które są używane do chrztów, bierzmowania czy namaszczenia chorych.
Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa na krzyżu.
Nie ma tego dnia mszy świętych. Jest spowiedź, nabożeństwa
Drogi Krzyżowej. Najważniejsze obrzędy tego dnia to Liturgia
Męki Pańskiej. Składa się ona z liturgii słowa, adoracji krzyża
i obrzędów komunii. Następuje też przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Grób jest adorowany.
W zależności od zwyczajów trwa to nawet całą noc. Włączają
się w adoracje różne grupy parafialne, w tym oczywiście strażacy. To smutny dzień, ale bardzo znaczący.
Przez Wielką Sobotę przebija już ten rys radosny. To co
najbardziej rzuca nam się w oczy to oczywiście święcenie pokarmów. Liturgicznie ten dzień to Wigilia Paschalna. Liturgia
jest bardzo rozbudowana. Zaczyna się przed kościołem od
poświęcenia ognia, poświęcenia paschału, jest procesja do
kościoła, orędzie paschalne, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
W Wielką sobotę wiele osób odwiedza groby swoich bliskich. Przy Grobie Pańskim warte trzymają strażacy.
Wielkanoc to oczywiście poranna msza święta rezurekcyjna. Zaczyna się od modlitw przy grobie. Później bierze się
z niego monstrancje i jest procesja wokół kościoła. Po mszy
świętej mamy tradycyjne śniadanie, podczas którego dzielimy się poświęconym jajkiem, symbolem nowego życia. Moim
zdaniem nie ma nic zdrożnego w tym, że ktoś podzieli się
święconką w Wielka Sobotę, zwłaszcza jeżeli wyjeżdża.
Lany poniedziałek to już typowy zwyczaj ludowy, który
przylgnął do Wielkanocy. Może dlatego, że woda to też symbol
życia.

Ważny sprawdzian
Końcówka kwietnia to gorący okres dla uczniów trzecich klas z gimnazjów. Od 24 do 26 kwietnia czeka ich
pierwszy poważny egzamin w życiu.
W naszej gminie do egzaminu powinno przystąpić 114
uczniów. Po 57 z trzech klas gimnazjum z Zespołów Szkół
w Starych Proboszczewicach i Maszewie Dużym. Te trzy dni
będą istotne dla gimnazjalistów. Od wyników egzaminu w dużej mierze będzie zależała dalsza droga ich edukacji. To one
będą miały wpływ na to do jakiej szkoły się dostaną.
Wszystko zacznie się we wtorek, 24 kwietnia od testu
humanistycznego. Część z historii i WOS-u rozpocznie się
o godz. 9. Przewidziany czas na te część to 60 minut. Część
testu z języka polskiego rozpocznie się o godz. 10.45 . Ta część
będzie trwała 90 minut.
Środa, 25 kwietnia to część matematyczno-przyrodnicza.
Test z przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geografia) zacznie się o godz. 9. Czas na jego rozwiązanie to 60
minut. Test z matematyki rozpocznie się o godz. 10.45. Czas
90 minut
Ostatni sprawdzian, w środę 26 kwietnia, to sprawdzian
z języka obcego nowożytnego. Test z poziomu podstawowego
rozpocznie się o godz. 9. Czas 60 minut. Poziom rozszerzony
rozpocznie się o godz. 10.45. Czas 60 minut.
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Historia zaklęta w kapliczkach
Przydrożne kapliczki od stuleci wrosły w krajobraz polskiej wsi. 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
jako otucha do dalszej drogi. Dla całych społeczności bywały
miejscem wspólnych spotkań i obrzędów. Kapliczki to również
miejsce pożegnań w ostatniej drodze zmarłych mieszkańców.

Kapliczka na posesji p. Gołębiewskiego

Kapliczka na polu państwa Bornińskich
Polskie figurki przebierają różne formy, poczynając od
prostych drewnianych krzyży, poprzez małe domki, kończąc
na okazałych budowlach. Mieszkańcy umieszczają w nich różnych świętych, spotkać w nich można Jezusa Frasobliwego czy
Matkę Boską.
Jeżdżąc po naszym powiecie widziałem ich wiele, jednak
jedne z najbardziej interesujących znalazłem w pobliżu, w naszej gminie, we wsi Stara Biała. Pierwszą z nich jest samotna
kapliczka, stojąca w szczerym polu, w gospodarstwie państwa
Bornińskich. Kapliczka powstała w 1931 roku z inicjatywy
Marii Bornińskiej. Przed wojną i zaraz po niej figurka znajdowała się przy polnej drodze, która z czasem przestała istnieć.
Dziś Matka Boska spogląda ze smutkiem na pola, czuwając
nad gospodarskimi plonami. Kapliczka zadbana, odnowiona,
z daleka (zwłaszcza przed zachodem słońca), przypomina tajemniczą postać wśród pól.
Kolejną ciekawą historię usłyszałem od pan Gołębiewskiego, na którego posesji znajduje się kolejna figurka. Kapliczka
datowana jest na 1944 rok. Ówczesny gospodarz, dziadek mojego rozmówcy, oswobodził ją z rąk okupanta. Włodzimierz
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Najbardziej okazała i jedna z najstarszych kapliczek
w naszej gminie
Nasza Gmina - nr 1(2)/2012

Patora dowiedziawszy się, że mieszkający w pobliżu Niemiec,
więzi w swojej stodole kilka kapliczek, poprosił o podarowanie
mu „pewnej panienki”. Niemiec zorientowawszy się, że chodzi wyłącznie o figurkę roześmiał się i oddał ją gospodarzowi.
I tak Matka Boska odzyskała wolność. Dziś stoi dumnie przed
wjazdem do posesji potomków Włodzimierza Patory czuwając nad całą rodziną.
Najbardziej okazałą i jedną z najstarszych kapliczek w naszej gminie jest kapliczka domkowa Matki Boskiej Skępskiej
w Starej Białej. Budowla datowana jest na rok 1882 rok i mierzy około 6 metrów. Zbudowana starannie, z dbałością o szczegóły, nawiązująca do neoklasycyzmu. Wielce prawdopodobne
jest, iż Matka Boska znajdująca się w domku jest oryginalną
XIX-wieczną figurką. Budowla został wzniesiona w intencji doczekania się potomstwa przez jedną z mieszkanek wsi.
Mimo tego, że kobieta nie doczekała się dzieci, to kapliczka
pozostała na swoim miejscu, majestatycznie wznosząc się pośród pól.

Ważny sprawdzian
Na terenie Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach
odbył się biwak integracyjny. To była nagroda dla klasy IIb
gimnazjum - zwycięzcy szkolnego konkursu plastycznego
na projekt koszulki pod hasłem „Kibicowanie fair play”
(w ramach realizacji VI edycji programu „Szkoła bez przemocy”). Głównym celem przedsięwzięcia była integracja
klasy poprzez wspólną zabawę.

Podczas biwaku uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego, w grach
sportowych, była też projekcja filmu. Mieli też możliwość odkrywać swoje talenty podczas zajęć artystycznych poprowadzonych przez terapeutów zajęciowych Aleksandrę Mielczarek
i Huberta Krześniaka, którzy wprowadzili młodzież w arkana
techniki kalkowania, stemplowania, malowania na płótnie,
szycia ozdób z filcu, wykonywania biżuterii.
Celem zajęć artystycznych i sportowych prowadzonych podczas biwaku było rozwijanie zmysłu artystycznego
uczniów oraz wskazywanie im konstruktywnych sposobów
spędzania wolnego czasu.
O to, by uczestnikom imprezy nie zajrzał w oczy głód, zadbała dyrekcja szkoły, która była sponsorem pizzy. Najlepszym
dowodem na to, że biwak się udał, były zapewnienia uczestników, że chętnie wezmą udział w kolejnej tego typu imprezie.
Fundator tej dziękczynnej kapliczki podpisał się tylko inicjałami
Kolejną kapliczkę dziękczynną spotkamy kilkadziesiąt
metrów dalej. Od 1918 roku stoi na wzniesieniu spoglądając na
dolinę Wierzbicy. Jej fundatorem jest Heronim Portalski. Na
tablicy znajdują się jedynie jego inicjały - HP. Poetycki napis
na figurce informuje, że powstała ona w podzięce za odzyskanie niepodległości przez Polskę i brzmi: ,,Wzywał Cię naród,
wzywał Cię lud, gdy mu dokuczał wolności głód, zdobywszy
perłę wszech cnót, będzie Cię sławił na polski lud. Fundator
tej figurki HP.”
Przedstawiłem zaledwie mały wycinek naszej gminnej historii, o którą wspólnie musi dbać, aby przyszłe pokolenia znały i pamiętały o swoich korzeniach, o swojej małej ojczyźnie.
Zachęcam do zbierania zapomnianych historii, eksponatów,
aby ocalić od zapomnienia nasze wspólne dziedzictwo.
Michał Umiński
Nasza Gmina - nr 1(2)/2012
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Walentynkowa poezja
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach mieszkańcy naszej gminy mieli okazję uczestniczyć w nietypowym wieczorze walentynkowym.
Tego dnia Dariusz Kowalski, znany szerzej jako Janusz
Tracz z serialowej „Plebanii”, zaprezentował licznej publiczności poezje miłosną. W programie usłyszeliśmy utwory
Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila
Norwida, Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima czy Mirona
Białoszewskiego. Oprócz pięknej aktorskiej recytacji można
było posłuchać także piosenek Włodzimierza Wysockiego,
Edwarda Stachury. Aktorowi towarzyszył na gitarze Tomasz
Łuc – kompozytor i aranżer współpracujący wcześniej z wieloma teatrami w całej Polsce czy z takimi artystami jak Justyna
Steczkowska.
Jak pokazał nam Kowalski – miłość nie jedno ma imię.
Było więc i lirycznie i melancholijnie, ale także wesoło i z żartem. Ponad stuosobowa publiczność gromkimi brawami nagradzała artystę za piękne interpretacje i popisy wokalne.
Po recitalu Dariusz Kowalski odpowiadał na pytania publiczności. Oczywiście nie zabrakło pytań o najsłynniejszą postać jaką wykreował – Janusza Tracza. Na pytanie czy Dariusz
Kowalski lubi whisky nie tylko usłyszeliśmy że tak, ale dowiedzieliśmy się jak to na początku kręcenia serialu na planie były
kłopoty z herbatą, która udawała whisky. Herbata, mimo, że
smaczna ciągle sprawiała kłopoty gdyż… się pieniła przy wlewaniu do szklanki. Ale odkąd na rynku pojawiła się Ice-tea
problemy zniknęły. Przed wyjazdem aktor „oddał się” w ręce
łowców autografów.

Z Dariuszem Kowalskim rozmawia Roland Bury
Czy ciąży Panu rola w serialu „Plebania”, z którą od 12
lat jest Pan utożsamiany?
Aktorstwo to jest mój zawód, a ponieważ lubię to, co robię, nie można powiedzieć, że któraś rola jakoś specjalnie mi
ciąży. Chociaż oczywiście przygotowanie każdej roli wymaga
wysiłku. Ale granie w takim serialu jest na pewno specyficznym doświadczeniem. Jeden ze spektakli w moim teatrze gramy sześć lat i to jest naprawdę bardzo długo. A w „Plebani”
grałem prawie 12 lat! Właśnie, to już przeszłość, więc jeśli rola
Tracza mi ciążyła, to właśnie przestała (śmiech). Tak, serial to
jest nietypowe doświadczenie, projekt otwarty, bo nie wiadomo, co scenarzyści jeszcze wymyślą…
Pewnym obciążeniem jest rozpoznawalność twarzy,
która kilka razy w tygodniu pojawia się w domach widzów,
a w przypadku takiej roli jak Tracz – identyfikowanie aktora
z graną przez niego postacią. No i nie każdemu, kto cię poznaje, można poświęcić czas. Często ludzie na ulicy traktują
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mnie jak znajomego i chcą porozmawiać. Z każdym się nie da.
Ale na pewno miły jest odzew publiczności. Czy się gra czarny
charakter czy biały – jeśli wywołuje się u widzów poruszenie,
to o to właśnie chodzi w tym zawodzie.
Na koncercie udowodnił Pan, że istnieje życie poza
„Plebanią”. W czasie spotkania powiedział Pan, że scena
weryfikuje to czy ktoś jest aktorem czy wyrobem aktoropodobnym.
To pan użył tego określenia. Ale bywa ono trafne (śmiech).
W naszym zawodzie rzeczywiście to scena sprawdza jakość
pracy aktorskiej. Bo aktorstwo to nie tylko talent, ale też pewne rzemiosło.
Na koncert złożyły się wiersze polskich poetów i to
w bardzo dużym przekroju historycznym, od Jana Kochanowskiego po współczesność. Skąd taki wybór?
Wyszedłem od swoich młodzieńczych fascynacji. Bo moja
miłość do aktorstwa wzięła się w pewnym sensie z miłości do
poezji. To jest droga moich przemyśleń, młodzieńczych wędrówek, pielgrzymek wieku dojrzałego… to bardzo subiektywne. Starałem się też przypomnieć takie teksty jak „Mów do
mnie jeszcze” Przerwy-Tetmajera, „W malinowym chruśniaku” Leśmiana czy „Do M***” Mickiewicza. Takie, które wydaje
nam się, że znamy, ale tak naprawdę o ich istnieniu może zapomnieliśmy. A to jest przecież część naszego polskiego kodu
kulturowego, coś, co jest wspólne dla wszystkich, coś, co prawie każdy, kto chodził do szkoły, jakoś kojarzy. Starałem się
zrobić taki przekrój.
Czy w dobie komercji, seriali, galerii, ale nie tych z obrazami tylko handlowych, poezja ma sens i jest wstanie się
obronić?
Zawsze się broni, jeśli tylko po nią sięgamy! Bo poezja
tłumaczy nam świat, odkodowuje go, objaśnia, wyostrza spojrzenie. A klasycy bywają zdumiewająco aktualni! Na przykład
Norwid w ogóle się nie zestarzał! Poza tym – poezja naprawdę mówi do serca, otwiera serce, mówi do człowieka jak do
podmiotu, a nie jak do konsumenta. Naprawdę warto czasem
zamiast włączać telewizor – sięgnąć po książkę. Poezja, w ogóle literatura, zwłaszcza rodzima, ma siłę tworzenia wspólnoty.
Na koncercie śpiewał Pan m.in. Edwarda Stachurę, którego bardzo lubię. Kto jest Pana ulubionym poetą?
Stachura to jeden z poetów mojej młodości, trochę zapomniany. Fascynował mnie za młodu Julian Tuwim. Oczywiście
Norwid, on przede wszystkim, ta miłość przetrwała do dzisiaj.
Do niego wracam jak do domu. Ciągle też urzeka mnie „Pan
Tadeusz”. To jest naprawdę mistrzowsko napisane! Mickiewicz
to lekkość, radość obcowania. A Norwid to głębia myśli. Ciągle wracam do niego, jako poety niezwykle przenikliwie
i mądrze patrzącego, porażająco aktualnego. Lista mogłaby
być długa. Jest jeszcze kilku gigantów. Herbert, Różewicz. Polska poezja to sezam, prawdziwy skarbiec.
Ostatnio odkrywam Karola Wojtyłę. To trudna poezja,
głęboka, filozoficzna. Jego wiersze kojarzą mi się z pasmem
górskim w oceanie. Widzimy tylko niektóre wierzchołki. Odkrywanie ukrytych pod wodą połączeń to fascynująca przygoda.
Miałem tę radość i zaszczyt, że w Rzymie 2 maja 2011,
przed dziękczynną mszą świętą po beatyfikacji JP II na Placu Św. Piotra, prezentowałem Jego wiersze. Ta chwila była dla
mnie warta wielu aktorskich występów. Wojtyła jest poetą wiary, poetą ducha. Wiem, że on też lubił Norwida.
Dziękuje za rozmowę.
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Nowości w orkiestrze dętej

Granie w Gminnej Orkiestrze Dętej to nie tylko zaszczyt, ale też ciężka praca. O tym, jak ciężka przekonali się
młodzi muzycy, którzy w ferie wyjechali na obóz szkoleniowy. Takie zgrupowanie odbyło się po raz pierwszy w historii
orkiestry.
Gminna Orkiestra Dęta rozpoczęła swoją działalność
jesienią 2003 r. Nabór ogłoszono jednak wiosną następnego
roku i wtedy też kupiono instrumenty. Pierwszy raz Gminna
Orkiestra Dęta wystąpiła w Wigilię Bożego Narodzenia 2004
r. Przez wiele lat jej kapelmistrzem był Stanisław Obrębski.
Od sierpnia ubiegłego roku orkiestrę prowadzi Grzegorz Dębski. To 26–letni muzyk, absolwent Akademii Muzycznych
we Wrocławiu i Łodzi w klasie trąbki. Prowadzi swoją klasę
w Państwowej Szkole Muzycznej w Płocku. Pracuje też w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej.
Dzisiaj Gminna Orkiestra Dęta to ok. 30 osób. Ale jak
zapewnia Grzegorz Dębski cały czas mogą się zgłaszać chętni, którzy lubią muzykować i chcą się sprawdzić w orkiestrze.
Muzycy mają od 9 do 24 lat. Tym najmłodszym jest 9–letnia
Ola Kalata, która gra w orkiestrze od dwóch miesięcy. Próby
odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają nawet ponad dwie
godziny. Muzycy ćwiczą we wtorki od 18.30 i w soboty od
9 w szkole w Starej Białej.
Jak mówi kapelmistrz repertuar orkiestry jest stale poszerzany. – Jesteśmy wstanie zagrać każdy rodzaj muzyki. Oczywiście najpierw trzeba było przygotować marsze, bo to musi mieć
każda orkiestra dęta w repertuarze. Oczywiście mamy przygotowany repertuar patriotyczny, czyli Hymn Państwowy czy „Rota”
i zestaw kolędowo–świąteczny. Ale pracujemy też nad lżejszymi utworami. Teraz ćwiczymy wiązankę utworów z „Piratów
z Karaibów” czy z „Pretty woman”. Trzeba iść we wszystkich
kierunkach, żeby orkiestra była gotowa na każdą okazję –
mówi Grzegorz Dębski.
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Dodaje, że byłoby dobrze, gdyby każdy z członków orkiestry miał jakieś doświadczenie muzyczne np. ucząc się
w szkole muzycznej. Bo chociażby gra na instrumentach dętych wymaga odpowiedniego ustawienia oddechu. Grzegorz
Dębski mówi, że tego typu treningi odbywają się podczas prób,
ale najważniejsze jest jednak dopieszczenie repertuaru. Tak,
aby orkiestra mogła zaprezentować się jak najlepiej na gminnych, kościelnych czy patriotycznych uroczystościach.
Zdaniem Grzegorza Dębskiego sporo dał orkiestrze wyjazd na tygodniowy obóz szkoleniowy do Gołoborza koło
Kielc. Wyjazd był nagrodą dla tych, którzy systematycznie
chodzą na próby. Wyjazd w całości finansował Urząd Gminy
Stara Biała. – Planujemy podobny wyjazd w lato. Chcielibyśmy, aby było to 10–14 dni na Mazurach – mówi kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Roland Bury.
W Gołoborzu próby odbywały się dwa razy dziennie.
Rano była to praca w poszczególnych sekcjach, a popołudniu
ćwiczyła już cała orkiestra. – Po tym tygodniu ciężkiej pracy efekt jest taki, jak po trzech miesiącach normalnych prób.
Wszyscy byli bardzo zaangażowani i garnęli się do pracy –
mówi Grzegorz Dębski.
Ale muzycy z Gminnej Orkiestry Dętej mieli też okazje odpocząć. Były wyprawy na basen, wycieczki. W drodze powrotnej
była okazja zwiedzić nowy budynek Filharmonii Świętokrzyskiej
w Kielcach. Jeden z członków orkiestry wszedł nawet na scenę
i zaśpiewał, żeby sprawdzić akustykę. Grzegorz Dębski dodaje,
że ważnym elementem wyjazdu była również integracja muzyków. – Orkiestra to przede wszystkim zespół dobrze zgranych
ludzi – mówi.
Gminna Orkiestra Dęta dysponuje m.in. sześcioma trąbkami, trzema puzonami, dwoma tubami, dwoma sakshornami
tenorowymi i sześcioma altowymi, dwoma klarnetami, czterema fletami. Najnowszym nabytkiem jest pełen zestaw perkusyjny. Jak zapewnia Urząd Gminy to nie koniec zakupów.
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Zapowiada się ciekawie
Jak Państwo wiedzą w lipcu ubiegłego roku decyzją
Rady Gminy Stara Biała zaczął działać Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu.
Pierwszymi poważnymi imprezami zorganizowanymi
przez Ośrodek był międzypaństwowy mecz piłkarski pomiędzy młodzieżowymi reprezentacjami Polski i Walii w Proboszczewicach oraz dożynki gminne. Potem było jeszcze kilka imprez kulturalnych i sportowych. Warto jednak w tym miejscu
napisać o tym co w najbliższym czasie GOKiS planuje.
Już za przysłowiową chwilę – bo w Niedzielę Palmową
1 kwietnia odbędzie się koncert pieśni wielkopostnych. Koncert będzie miał miejsce w Kościele Parafialnym w Maszewie
Dużym po mszy świętej o godz. 11. W koncercie wystąpią
Anna Mikołajczyk – sopran, Marek Niewiedział – obój barokowy oraz Mirosław Feldgebel – klawesyn. Podczas koncertu usłyszymy arie i utwory instrumentalne najwybitniejszych
twórców baroku m.in. Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Francesco Geminianiego. Ciekawostką będzie
fakt, że cały koncert wykonywany będzie na historycznych kopiach instrumentów barokowych.
5 maja jak co roku w Proboszczewicach odbędzie się festyn z okazji Św. Floriana – patrona strażaków. Gwiazdą tegorocznego strażackiego święta będzie Jan Pietrzak – legenda
polskiego kabaretu. A oprócz tego zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.
Blisko miesiąc później – w sobotę 2 czerwca na terenie
Centrum Sportowego w Proboszczewicach odbędzie się rodzinny festyn z okazji Dnia Dziecka. Już dzisiaj zapraszamy
na niego całe rodziny. Nie zabraknie atrakcji zarówno dla tych

najmłodszych dzieci jak i trochę starszych, a nawet dla tych
najstarszych, którzy nie zapomnieli jak to jest być dzieckiem.
Szczegóły festynu są dopiero ustalane i będą podane oczywiście na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na plakatach.
Nową, mamy nadzieję, że na stałe już obecną propozycją jest kolejna plenerowa zabawa. Tym razem zorganizowana w Maszewie Dużym. Od tego roku zapraszamy wszystkich na „Powitanie Lata”. Impreza odbywać się będzie zawsze
w pierwszą sobotę po zakończeniu roku szkolnego – wszak
dla uczniów, nauczycieli i rodziców koniec szkoły to prawdziwy powód do świętowania (oczywiście mamy nadzieje, że dla
wszystkich uczniów). Ponieważ w tym roku „Powitanie Lata”
zbiega się z nadaniem imienia tamtejszej szkole, festyn odbędzie się na terenie obok szkoły. Gwiazdą będzie zespół Buenos
Amigos grający gorrrące rytmy latynoskie. Zaręczamy, że będzie na co popatrzeć i czego posłuchać. Kiedy? W sobotę 30
czerwca. Spokojnie – nie ma wtedy żadnego meczu na Euro
2012 – sprawdziliśmy!
Już dzisiaj możemy napisać, że nasze coroczne Dożynki
Gminne będą miały miejsce w ostatnią niedzielę sierpnia – 26.
Jak zwykle na terenie „szkółek” w Białej. Wszystkie atrakcje
są już praktycznie dopięte, ale niech pozostaną do następnego
numeru „Naszej Gminy” niespodzianką. Zaręczamy – zabawa
będzie na pewno nie gorsza niż w ubiegłym roku!
To oczywiście nie wszystkie propozycje jakie będzie miał
dla naszych mieszkańców Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
ale tylko te, które już są dopięte praktycznie na ostatni guzik.
Zapraszamy do udziału, tym bardziej, że wstęp na wszystkie te
imprezy jest bezpłatny!

Krzyżówka
POZIOMO
1. Wieczorek taneczny w restauracji; 7. Parada wojskowa przestarzale; 8. Objęcie przez kogoś wyższego stanowiska;
9. Płynne nieczystości odprowadzane kolektorem; 10. Pieczarka, borowik lub rydz; 12. Budynek z widownią, ekranem; 13.
Metal z rodziny skandowców; 14. Złota moneta dawnej Europy; 15. Oblicze; 20. Profesja; 21. Surowiec dla petrochemii;
22. Poziomy drążek do ćwiczeń gimnastycznych; 24. Ptak z
krukowatych; 25. Noszony dawniej zamiast krawata; 26. Stolica Grecji; 27. Pogranicze, rubież; 28. Azjatycka roślina o leczniczym korzeniu.
PIONOWO
2. Pływają w nim skalary, welony; 3. Konsorcjum; 4. Robinia
akacjowa; 5. Kwiatostan jabłoni, gruszy; 6. Przebieg pracy zawodowej; 11. Niejedna toczona podczas wojny; 16. Powyginana linia, zawijas; 17. Działanie matematyczne z niewiadomą;
18. Jeden z działów sztuk plastycznych; 19. Krótki, damski kaftanik z długimi rękawami; 23. Stolica Francji
Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu
utworzą aktualne hasło.
Rozwiązanie krzyżówki 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 30.04.2012 r. Na zwycięzców czekają nagrody.
Opracował: Andrzej Jakubowski Klub Relaks – Płock
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Też graliśmy z orkiestrą

Nie zabrakło naszej gminy podczas XX finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nasze granie odbyło się
w Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach.
Rozpoczęło się przedstawieniem wigilijnym „Bóg się rodzi”. Następnie podziwialiśmy przedszkolne talenty pięciolatków i sześciolatków. Ich umiejętności wokalne i taneczne mogły się naprawdę podobać. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę
„Sanna”, kolędę „Dzisiaj w Betlejem” i piosenkę Arki Noego
„Na tym niebie gwiazdeczka świeci” z akompaniamentem instrumentalnym. Zatańczyły taniec wakawaka, przedstawiły
bajki „Czerwony Kapturek”, „Jaś i Małgosia”.
W programie „Mam talent” można było zobaczyć m.in.
przedstawienie-parodię „Zmrok - ostatnie ukąszenie” w wykonaniu gimnazjalistów oraz usłyszeć kolędy, które zaśpiewali
członkowie chóru szkolnego, pokazy gimnastyczne z hulahop
uczennicy klasy trzeciej. Można było także zaprezentować
swoje umiejętności wokalne w programie „Karaoke”.

Przez cały czas trwania finału można było skorzystać
z wielu atrakcji. Między innymi wziąć udział w aukcji prac
z filcu wykonanych przez uczniów, kupić prace z origami rodzinki Kupis, był makijaż dziecięcy, barek z kawą i herbatą,
można było zaopatrzyć się w miód, przejechać konno, skorzystać z kącika plastycznego. Był też kącik medyczny: pierwsza
pomoc, ważenie, mierzenie ciśnienia, badanie poziomu cukru,
obliczanie wskaźnika BMI.

Na terenie szkoły zostało zebrane 6806,11 zł. Wolontariusze na terenie Proboszczewic zebrali 1672,04 zł. W sumie udało się zebrać 8478,15 zł.

Niesamowitych wrażeń dostarczyła Ochotnicza Straż
Pożarna z Proboszczewic. Widzieliśmy m.in. gaszenie upozorowanego pożaru, pokaz oświetlenia umieszczonego na
samochodzie, demonstrację sprzętu służącego do wypompowywania wody z zalanego pomieszczenia (np. basen) czy wyciąganie samochodu np. z rowu.
Podczas finału w Starych Proboszczewicach nie zabrakło też emocji sportowych. Był pokaz judo mecz siatkówki
nauczyciele - uczniowie - strażacy i tańce chilliderek małych,
większych i największych.
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DIAMENTOWE GODY
Przeżycie 60 lat w związku małżeńskim wydaje się sporym wyczynem. Okazuje się jednak, że w naszej gminie coraz więcej par świętuje jubileusz diamentowych godów.

Państwo Świdniakowie
W tym roku, do dnia wydania tego numeru „Naszej Gminy”, tę wyjątkową i piękną rocznicę obchodzili 2 lutego państwo Jadwiga i Leon Świdniakowie z Kobiernik, 22 lutego państwo Stanisława i Eugeniusz Twardowscy z Bronowa-Zalesia,
a 8 marca państwo Marianna i Zygmunt Ptaszyńscy z Białej.

Państwo Twardowscy

Państwo Ptaszyńscy
Każda ze świętujących par otrzymała list gratulacyjny
podpisany przez Wójta Sławomira Wawrzyńskiego i kierownika USC Barbarę Kalinowską. W listach były gorące życzenia
pomyślności i szczęścia w życiu rodzinnym. Nie zabrakło również kwiatów i upominków.
Jak wiele wytrwałości, poświęcenia, cierpliwości i przede
wszystkim miłości potrzeba na zgodne i wieloletnie pożycie,
wiedzą najlepiej dostojni jubilaci. Podczas odwiedzin w ich
domach miło było widzieć ich w dobrym zdrowiu, uśmiechniętych i z uczuciem patrzących na siebie. Najwidoczniej
prawdziwa miłość wraz z upływem czasu nie traci siły i blasku.
Dołączając do gratulacji, życzymy Państwu dalszego długoletniego wspólnego pożycia i doczekaniu w zdrowiu, pomyślności i wzajemnym oddaniu wielu, wielu rocznic.
O kolejnych jubileuszach będziemy informowali w następnych numerach naszego kwartalnika. Postaramy się odwiedzić
każdą parę, która będzie obchodziła diamentowe gody, składając osobiście życzenia i ciesząc się wraz z jubilatami ich szczęściem.
Bożena Guzanek

