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Wesołych
świąt
Błogosławionych, pełnych pokoju i radości
świąt Bożego Narodzenia.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła
i ciepła rodzinnej atmosfery, a nadchodzący Nowy Rok 2019
niósł ze sobą szczęście i pomyślność.

Przewodnicząca Rady GminyStara Biała

Wójt Gminy Stara Biała

Małgorzata Lewandowska

Sławomir Wawrzyński

Biała 2018

Krajobraz po wyborach samorządowych
Sławomir Wawrzyński ponownie wybrany wójtem
gminy Stara Biała i spore zmiany w Radzie Gminy –
to najkrótsze podsumowanie tegorocznych wyborów
samorządowych. A na pierwszej sesji wybrano nowego przewodniczącego Rady Gminy. Radni zdecydowali
o powierzeniu tej funkcji Małgorzacie Lewandowskiej.
W starciu o funkcje wójta naszej gminy w tegorocznych wyborach w szranki stanęło dwóch kandydatów.
O reelekcje starał się Sławomir Wawrzyński reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców Stara Biała 2018. Jego
kontrkandydatem był Adam Pawłowski – Komitet Wyborczy Wyborców Adam Pawłowski Razem Zmieniamy Gminę, którego popierało Polskie Stronnictwo Ludowe.
Wyborcy zdecydowali, że wójtem w kadencji 20182023 będzie Sławomir Wawrzyński. O tym, aby ponownie
Sławomir Wawrzyński sprawował funkcję wójta zdecydowało 51,78 proc. wyborców (2 681 głosów). Na Adama
Pawłowskiego zagłosowało 48,22 proc. wyborców (2 497
głosów).
W wyborach do Rady Gminy o 15 miejsc rywalizowało 39 kandydatów w 15 okręgach wyborczych. Zarejestrowanych zostało 10 komitetów wyborczych. Ale tylko dwa
wystawiały większą liczbę kandydatów. 15 osób wystawił
komitet KWW Stara Biała 2018, a 14 KWW Adam Pawłowski – Razem Zmieniamy Gminę. Trzech kandydatów
startowało z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD
Lewica Razem. Pozostałe komitety wystawiły po jednym
kandydacie.
Najwięcej osób starało się o mandat w okręgu
nr 14 (część Nowych Proboszczewic). To pięć osób. Czterech kandydatów było w okręgu nr 13 (część Nowych Proboszczewic), a po trzech w okręgu nr 9 (Biała), okręgu
nr 11 (Nowe Trzepowo, Bronowo–Zalesie), okręgu nr 12

(Bronowo Kmiece, Nowe Bronowo, Kruszczewo, Ogorzelice) oraz okręgu nr 15 (Miłodróż, Stare Proboszczewice,
Trzebuń, Włoczewo).
Wyborcy zdecydowali, że w Radzie Gminy zaszły spore zmiany. Aż 10 osób to nowi radni, którzy nie piastowali
mandatu w poprzedniej kadencji.
Radni kadencji 2018-2023 to Mariusz Downarowicz
(okręg nr 1 Brwilno), Małgorzata Lewandowska (okręg
nr 2 Maszewo), Hubert Murawski (okręg nr 3 część
Maszewa Dużego), Marek Krajewski (okręg nr 4 część
Maszewa Dużego), Agnieszka Malanowska (okręg nr 5
Mańkowo, Nowa Biała), Tomasz Bętlejewski (okręg nr 6
Wyszyna, Ulaszewo, Ludwikowo), Iwona Kraska (okręg
nr 7 Kobierniki, Srebrna), Jacek Portalski (okręg nr 8 Kowalewko, Stara Biała), Mirosława Wojtalewicz (okręg nr
9 Biała), Krzysztof Portalski (okręg nr 10 Nowe Draganie,
Stare Draganie, Dziarnowo, Kamionki), Monika Przyczka
(okręg nr 11 Nowe Trzepowo, Bronowo-Zalesie), Zbigniew
Truchlewski (okręg nr 12 Bronowo Kmiece, Nowe Bronowo, Kruszczewo, Ogorzelice), Adam Pawłowski (okręg
nr 13 część Nowych Proboszczewic), Monika Turowska-Burczyńska (okręg nr 14 część Nowych Proboszczewic),
Jan Sieradzki (okręg nr 15 Miłodróż, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo).
21 listopada odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy. Obrady zgodnie z
przepisami rozpoczął najstarszy wiekiem wybrany radny –
radny senior. W tym przypadku najstarszą okazała się Mirosława Wojtalewicz. Jako Radna Seniorka poprowadziła
obrady sesji do wyłonienia przewodniczącego rady. Decyzją rady, na najbliższą kadencję, przewodniczyć jej będzie
Małgorzata Lewandowska. Sesje zakończyło ślubowanie
wójta gminy Stara Biała – Sławomira Wawrzyńskiego.

Rada Gminy 2018-2023: stoją (od lewej): Adam Pawłowski, Zbigniew Truchlewski, Krzysztof Portalski, Jacek Portalski,
Jan Sieradzki, Marek Krajewski, Mariusz Downarowicz, Tomasz Bętlejewski, Hubert Murawski.
siedzą (od lewej): Monika Przyczka, Mirosława Wojtalewicz, Małgorzata Lewandowska, Monika Turowska-Burczyńska,
Iwona Kraska, Agnieszka Malanowska.
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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.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów w środę w godz. 15.30-17, 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. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78
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 Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek
8-16.
Filia w 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.
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Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Paraﬁe
Paraﬁa św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-9002,
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.

Chwila zadumy
1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych i 2 w Dzień
Zaduszny odwiedzamy groby naszych bliskich.
Gmina Stara Biała opiekuje się kilkoma miejscami
pamięci narodowej w tym zbiorczą mogiłą w Brwilnie. Jest
to miejsce egzekucji ponad 300 Polaków w 1940 i 1945 roku.
W miejscu tym wybudowano pomnik, który został odnowiony
w 2000 roku.
Dzięki zaangażowaniu księdza kanonika Henryka
Lipki, proboszcza paraﬁi Brwilno oraz wójta gminy Stara
Biała, Sławomira Wawrzyńskiego, co roku 31 sierpnia oraz
2 listopada paraﬁanie oraz władze gminy spotykają się w tym
miejscu na wspólnej modlitwie za poległych.

Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński
przy Mogile w Brwilnie

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

Okładka:
Święty Mikołaj
w drodze do dzieci
z Maszewa Dużego

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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19 stycznia (sobota)
Otwarcie hali sportowej w Maszewie Dużym
19 stycznia 2019

Oficjalne otwarcie Hali Sportowej w Maszewie Dużym

11:00 – Msza Święta w kościele w Maszewie Dużym
12:00 – Otwarcie Hali: część oficjalna
występy dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Maszewie Dużym
poczęstunek

20 stycznia 2019 (niedziela) godz. 17.00

Koncert

Roberta Janowskiego
wraz z zespołem

(w programie zabawa „jaka to melodia”)
19:00 – Pokaz fajerwerków

Patronat medialny:
Gmina Stara Biała
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Niepodległa w naszej gminie
W naszej gminie uroczyście świętowano 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Były wieczory patriotyczne, akademie, odsłonięcie pamiątkowego
obelisku.
Niecodzienna była ostatnia sesja Rady Gminy w kadencji 2014-18, która odbyła się 15 listopada. Na jej zakończenie wójt Sławomir Wawrzyński, radni, sołtysi i goście
zgromadzili się przed budynkiem Urzędu Gminy. To tam
odsłonięto pamiątkowy obelisk z okazji rocznicy 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości. Na blisko 3-tonowym głazie (wyszukany na polach sąsiedniej gminy i ufundowany przez przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha
Żółtowskiego) wyryto napis: „niepodległa 1918-2018.
W stulecie odzyskania niepodległości Samorząd Gminy
Stara Biała kadencja 2014-2018”. Obelisk poświęcił proboszcza paraﬁi św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej - ks.
kan. Zbigniew Kaniecki, a radni złożyli kwiaty.
Strażacy ochotnicy z Brwilna Święto Niepodległości
uczcili uroczystym apelem. Na pamiątkę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości posadzono na placu
przy strażnicy dąb, a mieszkańców druhowie zaprosili na
słodki poczęstunek.
W SP w Maszewie Dużym rocznicę odzyskania niepodległości świętowano przez dwa dni. 8 listopada dyrektor Małgorzata Bartos-Piątkowska zaprosiła mieszkańców
na wieczór pieśni patriotycznych. Taki wieczór odbył się
w szkole po raz piąty. Wśród gości byli m.in. ks. Henryk
Lipka, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku Andrzej Wojciechowski, gminni radni
oraz uczniowie, rodzice, absolwenci i mieszkańcy.
Do wspólnego śpiewania i zamyślenia zaprosił wszystkich Jerzy Gawliński, który prowadził śpiew, akompaniował na gitarze i snuł gawędę o legionowych pieśniach. Podniosła atmosfera wielkiej rocznicy 100-lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę sprawiła, że nikogo nie trzeba
było specjalnie zapraszać do wspólnego śpiewu. Zgodnym
chórem sala rozbrzmiewała dźwiękami legionowych pieśni
i wojskowych piosenek.
Natomiast 9 listopada odbyła się szkolna uroczystość.
Tego dnia uczniowie, nauczyciele, pracownicy uczcili
Święto Niepodległości strojem galowym i kotylionami lub
emblematami w barwach narodowych.
Od rana uczniowie poszczególnych klas śpiewali wybrane pieśni patriotyczne pod kierunkiem Jerzego
Gawlińskiego. Każda klasa na forum szkoły zaprezentowała wybrany utwór. Uczniowie zaśpiewali m.in. „Rotę”,
„Pierwszą Brygadę”, „Ułani, ułani”, „O mój rozmarynie”,
„Wojenko, wojenko”, „Serce w plecaku”.
Gośćmi szkolnych uroczystości byli m.in. wójt Sławomir Wawrzyński i ks. Henryk Lipka. Dyrektor Małgorzata
Bartos-Piątkowska przywitała zebranych. Podziękowała
nauczycielom i uczniom zaangażowanym w przygotowanie „Tygodnia z historią Polski – dla Niepodległej”,
a szczególnie Beacie Gołębiewskiej, która czuwała nad
przebiegiem wszystkich działań i Marzenie Bonkowskiej,
za przygotowanie dekoracji.
Nie zabrakło sztandaru szkoły, a o godz. 11.11 w podniosłej atmosferze zostały odśpiewane cztery zwrotki „Mastrona 6

zurka Dąbrowskiego”. Wszystko w ramach ogólnopolskiej
akcji „Rekord dla Niepodległej”, zorganizowanej przez
ministra edukacji narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży.
Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs recytatorski „W krainie poezji patriotycznej”. Konkurs został
zorganizowany z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, a
wzięło w nim udział 17 uczniów, zarówno z młodszych,
jak i starszych klas szkoły podstawowej, a także dwoje
gimnazjalistów. Laureaci otrzymali z rąk wójta nagrody
książkowe, a pozostali uczestnicy – pamiątkowe dyplomy.
Z klas I – IV nagrodzeni zostali: za zajęcie I miejsca – Kinga Patrowicz z klasy II b, II miejsca – Aleksandra Wrutniak
z klasy IV c, III miejsca – Mateusz Rawa z klasy II b.
W kategorii klas starszych nagrodzeni zostali: za zajęcie
I miejsca – Milena Piórowicz z klasy VII b, II miejsca – Miłosz
Stankiewicz z klasy V b, III miejsca – Angelika Falacińska
z klasy III A gimnazjum.
W SP w Starej Białej wieczornica poświęcona 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się
9 listopada. Liczną publiczność powitała dyrektor szkoły Bożena Zaręba. – Spotykamy się w ten listopadowy wieczór już wiele lat, ale w tym roku jest to wieczór
wyjątkowy, ponieważ świętujemy 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości – podkreśliła. Wójt Sławomir Wawrzyński przypomniał, że ojcowie naszej niepodległości w 1918 roku podjęli się niezwykle trudnego zadania. – Stworzyli Państwo Polskie, które od 123 lat nie
istniało na mapie Europy. Dzisiaj możemy świętować
w wolnej Polsce, która jest liczącym się krajem nie tylko w Europie – mówił wójt. Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski dziękując wszystkim za przybycie
stwierdził, że jesteśmy zobowiązani czcić pamięć tych
wszystkich bohaterów, których już nie ma wśród nas,
a dzięki nim żyjemy w wolnej Ojczyźnie.
Uczniowie szkoły w Starej Białej w wzruszającej
części artystycznej przedstawili historię walki Polaków
o wolność. Całość została zwieńczona polonezem. Występ
uczniów uzupełniała patriotycznymi utworami Gminna
Orkiestra Dęta pod batutą Łukasza Miśkowca. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe szkół z terenu
gminy i jednostek OSP. Na zakończenie dyrektor Bożena
Zaręba zaprosiła wszystkich na słodkie rogale.
W SP w Starych Proboszczewicach, 8 listopada odbył
się „Wieczór z Niepodległą”. Licznie zgromadzeni widzowie obejrzeli przedstawienie, które składało się z „żywych
obrazów” inspirowanych najważniejszymi chwilami z historii Polski - od chrztu w 966 po wybory z 1989 roku.
Oprócz patriotycznych wierszy i piosenek w programie
znalazł się również brawurowo wykonany przez pierwszoklasistów taniec z ﬂagami.
– Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni. Ale ten niebywały entuzjazm naszych
przodków powinien udzielić się również i nam, inspirując nas do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe i że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.
W tym szczególnym dniu rodzi się reﬂeksja. Czy potraNasza Gmina - nr 4(29)/2018

ﬁmy dobrze wykorzystać wolność wywalczoną przez poprzednie pokolenia? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy
pielęgnujemy ją należycie? – mówiła dyrektor Jolanta Trojanowska.
Spektakl okazał się piękną i poruszającą lekcją historii.
Widzowie długo oklaskiwali młodych artystów. Wójt Sławomir Wawrzyński powiedział na zakończenie, że mamy
wielkie szczęście, żyjąc w wolnym kraju.
Scenariusz „Wieczoru z Niepodległą” napisała Aneta Gromanowska, która wraz z Krzysztofem Świetlikiem
wyreżyserowała przedstawienie. Oprawę muzyczną przygotowała Eliza Niedbała, a dekoracje Izabella KozińskaWójcik. Układ taneczny pierwszaków powstał pod kierunkiem Agnieszki Skalskiej i Moniki Pruszkowskiej.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie 100
rocznice odzyskania niepodległości swiętowano 9 listopada.
Obchody rozpoczęły się od koncertu pieśni patriotycznych
w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem Cezarego
Szymczaka. Później wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki wraz z wychowawcami i nauczycielami udali się

w okolice placu masztowego, aby o godzinie 11.11 włączyć się w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”.
Cała społeczność szkolno-przedszkolna z powagą i dumą
odśpiewała cztery zwrotki hymnu państwowego. Dyrektor
Katarzyna Warczachowska, przypomniała słowa Józefa
Piłsudskiego „Niepodległość nie jest Polakom dana raz na
zawsze, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale
i kosztownym”.
9 listopada świętowano także w Samorządowym
Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach. Dzieci z grupy
Sówki, Orliki i Tygryski przygotowały apel dla pozostałych grup przedszkolnych. Wspólne spotkanie rozpoczęło
się od zaproszenia pocztu ﬂagowego i odśpiewania hymnu
narodowego. Dzieci zaprezentowały wiersze oraz pieśni
patriotyczne m.in. „Rotę”, „Raduje się serce” i „Rozkwitały pąki białych róż”. Po zakończeniu części artystycznej
wszystkie przedszkolaki wzięły udział w quizie o tematyce dotyczącej naszego kraju. Przedszkole wzięło udział
w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej”.
fotoreportaż: strony 10-11

Umowa podpisana
Nasza gmina podpisała 30 listopada umowę z wojewodą
mazowieckim o doﬁnansowaniu projektu „Budowa układu
komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”. To jedna
z największych inwestycji drogowych realizowanych
w gminie w ostatnich latach. Jej koszt to blisko 8 mln zł.
Dotacja została udzielona w ramach „Rządowego Programu
na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. To kwota
2 474 088 zł, co stanowi 19,82 proc. kosztów zadania.
Inwestycja obejmuje budowę ulic Korczaka, Sportowa,
części Mickiewicza, Słowackiego w Maszewie Dużym
o długości ok. 870 m wraz z kanalizacją deszczową. A także
budowę drogi Nowa Biała – Maszewo Duże oraz części
ulicy Szkolnej o długości 1029 m wraz ze ścieżką rowerową
i chodnikami. Całość prac ma zakończyć się do końca
października 2019 r.
Koszt prac związanych z budową układu komunikacyjnego

Nowa Biała – Maszewo Duże to niebagatelna kwota
7 978 800 zł.
- Połączenie drogowe Nowej Białej z Maszewem
Dużym jest od dawna oczekiwaną inwestycją przez
naszych mieszkańców i zdecydowanie usprawni ruch
w tej części gminy. Jest to tym bardziej ważne, że z terenu
Nowej Białej dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej
w Maszewie Dużym – mówi wójt gminy Stara Biała,
Sławomir Wawrzyński.
Dodatkowo wybudowanie dróg stanowi połączenie drogi
gminnej Nowa Biała – Mańkowo z drogą wojewódzką nr 559
w Maszewie Dużym oraz doskonale uzupełnia ulice dojazdowe
do nowo wybudowanej hali sportowej w Maszewie Dużym.
Wykonawcą robót jest spółka Hydropol z Gostynina.
Wójt apeluje do mieszkańców o wyrozumiałość w związku
z ograniczeniami z dojazdem do nieruchomości, które pojawią
się podczas realizacji inwestycji.

Nagroda dla wójta i gminy
W podwarszawskich Ząbkach, 16 listopada, odbyła
się III konferencja Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
„Bezpieczne obiekty piłkarskie na Mazowszu”.
Podczas konferencji omówiono działania mające na celu
poprawę bezpieczeństwa na stadionach podczas piłkarskich
meczów (od ekstraklasy po ligi okręgowe). Zwrócono też
uwagę na rolę spikera w zapewnieniu bezpieczeństwa na
stadionach i omówiono rozwój infrastruktury piłkarskiej na
terenie Mazowsza.
Ostatnim akcentem konferencji było wręczenie wyróżnień
i podziękowań dla jednostek policji, klubów sportowych oraz
organów samorządowych. Gmina Stara Biała i wójt Sławomir
Wawrzyński otrzymali wyróżnienie w kategorii „Samorząd”
za poprawę infrastruktury stadionowej. Nasza gmina była
jedną z pięciu gmin z całego województwa, która otrzymała
wyróżnienie.
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Odwiedziny Świętego Mikołaja
Ze względu na ogrom pracy (w gminie Stara Biała jest
najwięcej dzieci w całym powiecie płockim) Święty Mikołaj
chcąc dotrzeć do wszystkich dzieci musiał rozłożyć swój
obowiązek obdarowywania milusińskich, na dwa dni.
5 grudnia odwiedził dzieci w Maszewie Dużym i Wyszynie.
Każdemu wychowankowi z przedszkoli prowadzonych przez
gminę Stara Biała wręczył słodką paczkę. Z kolei dzieci
odwzajemniły się upominkami w postaci pięknych, ręcznie
robionych bombek na mikołajową choinkę.
7 grudnia odwiedził odział przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Starej Białej oraz gromadkę milusińskich
w Samorządowym Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.
Przejęte maluchy robiły wszystko by zasłużyć na prezent
od Świętego Mikołaja – śpiewały, recytowały wierszyki,
tańczyły. A ponieważ wszystkie przez ostatni rok były bardzo
grzeczne, to wszystkie otrzymały słodkie paczki. Mikołaj
też nie wyszedł od dzieci z pustym workiem. Najmłodsi
zrewanżowali się ręcznie zrobionymi bombkami oraz
ogromną laurką.
Mikołaj pragnie podziękować wójtowi gminy Stara Biała,
Sławomirowi Wawrzyńskiemu, że mógł wywołać uśmiech
na twarzach dzieci oraz Małgorzacie Bornińskiej za pomoc
w pakowaniu worków pełnych prezentów.

Nowe drogi
Na jesieni br. zostały odebrane inwestycje drogowe
realizowane przez Gminę w bieżącym roku. Są to:
„Budowa drogi w miejscowości Srebrna”. Droga ta stanowi drogę dojazdową do gruntów rolnych. Inwestycja była
przedmiotem doﬁnansowania w ramach dotacji ze środków
ﬁnansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do
gruntów rolnych. Wybudowana droga ma 593,30 m długości.
W ramach realizacji inwestycji wykonany został zjazd
z drogi wojewódzkiej nr 559 . W zakres zadania wchodziło
również wykonanie poboczy, rowów i zjazdów na pola i do
posesji. Wartość inwestycji to 861 311,65 zł, doﬁnansowanie
z budżetu Województwa Mazowieckiego – 100 000, 00 zł
W ramach ogłoszonego w lipcu przetargu „Budowa ulic
w miejscowości Maszewo Duże” wykonane i odebrane zostały dwa zadania „Budowa ulicy Agrestowej o długości
17,5 m i budowa ulicy Bukowej o długości 196 m w miejscowości Maszewo Duże”.

W ramach rozpoczętej w 2008 inwestycji pn. „Budowa
dróg osiedlowych w miejscowości Nowe Proboszczewice”
wykonane zostały ostatnie już części ulic tj. fragment ulicy
Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach, o długości
ok. 70 mb wraz z kanalizacją deszczową od skrzyżowania
z ul. Jodłową do ul. Cisowej oraz „sięgaczy” stanowiących fragmenty ulic Jaśminowej, Świerkowej, Akacjowej.
Wzdłuż ulicy Modrzewiowej wybudowano obustronny
chodnik z kostki betonowej. Wybudowana została również
ulica Cisowa o długości ok. 208,50 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. Wartość inwestycji
- 1 465 019,73 zł.
W październiku br. zakończyła się realizacja inwestycji
pn. „Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno”.
Wykonany ciąg główny wraz z najdłuższym sięgaczem ma
długość 686 m i posiada nawierzchnię bitumiczną. Cztery
sięgacze ulicy Lawendowej zostały wybudowane z kostki
betonowej. W zakres zadania wchodziło również wykonanie kanalizacji deszczowej, zjazdów do posesji oraz dojść
do furtek. Wartość realizacji inwestycji to 2 324 491,07 zł.

Ulica Agrestowa w Maszewie Dużym

Ulice mają nawierzchnię z kostki betonowej.
W ulicy Agrestowej wykonano również kanalizacje deszczową. Na obydwu ulicach wykonane zostały zjazdy do posesji,
place manewrowe oraz dojścia do furtek z kostki betonowej. Wartość wykonania budowy ulicy Agrestowej wyniosła
428 445,66 zł, natomiast budowa ulicy Bukowej - 505 287,21 zł.

Ulica Lawendowa w Brwilnie

Szlachetna Paczka
W sobotę 8 grudnia Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński wraz z Prezesem OSP w Starej Białej Markiem
Żakowskim i Naczelnikiem Pawłem Załęskim przekazali do magazynu szlachetnej paczki dary, które udało
się zebrać przez strażaków ochotników z naszej gminy.
Wcześniej w Sali sportowej w Starej Białej druhowie
z OSP zorganizowali turniej piłkarski o Puchar Wójta
Gminy Stara Biała, w którym uczestniczyły drużyny z OSP
Stara Biała, Proboszczewice, Kamionki, Bronowo-Zalesie,
Dziarnowo, Brwilno oraz drużyna PSP z Płocka. Każda
z drużyn przekazała na ten szlachetny cel po 200 zł.
Gratulujemy pomysłu i składamy podziękowania dla
wszystkim strażaków a szczególnie Pawłowi Załęskiemu
za organizację całego przedsięwzięcia.
Gminna reprezentacja w biurze szlachetnej paczki
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Rajd Brwileńska Ostoja
Po raz siódmy miłośnicy pieszych wędrówek i historii spotkali się na Rajdzie Miejscami Pamięci Narodowej
,,Brwileńska Ostoja”, który odbył się 6 października.
Na tegoroczną trasę rajdu wyruszyło kilkanaście drużyn,
w sumie ponad 200 osób. I to kolejny rekord frekwencji.
Wśród uczestników dominowała szkolna młodzież, ale
nie zabrakło też całych rodzin nawet z małymi dziećmi
w wózkach.
Trasa liczyła prawie 13 kilometrów i wiodła pięknymi szlakami brwileńskiego lasu. Zadaniem każdej z drużyn było odnalezienie punktów kontrolnych, na których
uczestnicy odpowiadali na pytania z zakresu m.in. historii,
surwiwalu i topograﬁi, otrzymując w zależności od posiadanej wiedzy, odpowiednią liczbę punktów.
Na zakończenie rajdu uroczyście wręczono puchary

zwycięzcom. Puchar za pierwsze miejsce otrzymała drużyna mieszkańców Ludwikowa i Wyszyny. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy. Ponadto każda
z drużyn otrzymała w prezencie bony na zakup sprzętu
sportowego. Indywidualne nagrody dla uczestników ufundowali radni - Mariusz Downarowicz oraz Leszek Majczyna. Zwieńczeniem „Brwileńskiej Ostoi” było wspólne
ognisko i pieczenie kiełbasek.
Jak co roku organizatorem rajdu był Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Starej Białej oraz Nadleśnictwo Płock.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP
Brwilno. Pomysłodawcą oraz realizatorem technicznym
rajdu było Stowarzyszenie Tradytor wraz z 1 Maszewską
Drużyną Harcerzy ZHR „Białe Wilki” oraz Szczepem Harcerskim ZHP „Alvarium” z Płocka.

Najmłodszy uczestnik rajdu

Na dwóch nogach wygodniej niż na czterech

Wójt Gminy Stara Biała – Sławomir Wawrzyński
wręcza puchar zwycięzcom rajdu

Kiełbasek z ogniska nie zabrakło dla nikogo

Wszyscy uczestnicy rajdu
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Święto patrona
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie obchodzono Święto Patrona Szkoły - Kornela Makuszyńskiego, połączone z obchodami Dnia Edukacji Edukacji
Narodowej. Uroczysta akademia odbyła się 15 października.
Podczas święta patrona można było zobaczyć na
scenie „wywiad” przeprowadzony z Kornelem Makuszyńskim w wykonaniu uczniów klasy czwartej. A także
scenki rodzajowe związane z jedną z najpopularniejszych
postaci z książek Kornela Makuszyńskiego - Koziołkiem
Matołkiem, zaprezentowane przez uczniów klasy drugiej
i trzeciej pod kierunkiem wychowawczyń J. Sikorskiej
i K. Górzyńskiej. Dzieci wspaniale wcieliły się w role i dostarczyły widzom wielu zabawnych chwil, a wszystkiemu
towarzyszyła interesująca oprawa sceniczna.
Potem uczniowie mieli okazję poznać kilka informacji na temat Komisji Edukacji Narodowej, na pamiątkę
powstania której świętowany jest Dzień Edukacji Narodowej. Piękną oprawę do tej części uroczystości stworzył

chór szkolny śpiewając pieśń „Gaudeamus…” oraz „Plurimos annos” czyli „Sto lat” po łacinie. Dyrektor Katarzyna
Warczachowska dziękowała nauczycielom za ich pracę,
podobnie jak przedstawiciele Rady Rodziców. Nauczyciele
za wyróżniającą pracę pedagogiczno-wychowawczą otrzymali nagrody dyrektora.

Najmłodszy chór w Wyszynie

Szkoła młodych patriotów
Uczniowie SP im. Jana Pawła II w Starej Białej
wzięli udział w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Szkoła młodych patriotów”, którego organizatorem
było Studium Prawa Europejskiego.
Celem konkursu było krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego. Uczniowie poprzez podejmowane zadania: tworzenie Kodeksu Postaw Patriotycznych,
plakatów upamiętniających 100 rocznicę odzyskania niepodległości, przeprowadzenie sondażu na temat postaw
patriotycznych wśród lokalnej społeczności czy udziału
w szkolnym konkursie recytatorskim o tematyce patrio-

tycznej, poznawali nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali na lekcjach, odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się
postawy patriotyczne.
Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu,
na podstawie sprawozdań, ﬁlmików oraz nagrań wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie SP
w Starej Białej uzyskała maksymalną ilość punktów. W
nagrodę za 100 proc. wykonia zadań projektowych, szkoła
otrzymała tytuł „Szkoły młodych patriotów”. Koordynatorem konkursu w SP w Starej Białej była Elwira Piotrowska.

Zbiórka na stypendia
Wolontariusze z klas III gimnazjum i VIII Szkoły
Podstawowej w Maszewie Dużym 12 i 15 października
w szkole oraz 14 października w kościele w Maszewie
Dużym i Brwilnie, włączyli się w akcję Fundacji „Dzieła
Nowego Tysiąclecia” i przeprowadzili zbiórkę pieniężną.
Celem akcji było wspieranie niezamożnej, zdolnej
młodzieży z małych miast i miejscowości poprzez
prowadzenie programu stypendialnego. Obecnie takiego
wsparcia Fundacja udziela blisko 2300 stypendystom
z całej Polski. Stypendia otrzymują gimnazjaliści, licealiści,
a także, jako kontynuację programu, studenci. Stypendia
umożliwiają rozwijanie talentów, pasji, zakup materiałów
edukacyjnych. Dla wielu są szansą na kontynuowanie drogi
edukacyjnej. Ważnym, statutowym celem działalności
Fundacji jest również propagowanie nauczania św. Jana
Pawła II oraz upamiętnianie jego pontyﬁkatu, a także
wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie
w dziedzinie edukacji i kultury.
Wolontariusze zebrali w szkole 174,44 zł.
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Zbiórka wśród uczniów szkoły w Maszewie Dużym.
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PASOWANIE
NA PRZEDSZKOLAKA

Dzień tolerancji

Puchar wolności

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach,
16 listopada włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
Z tej okazji uczniowie wysłuchali nadanej przez radiowęzeł audycji, której celem było uświadomienie, iż
pomimo pozornie dzielących nas różnic - mamy zbliżone
potrzeby, a nadrzędną z nich jest poczucie bezpieczeństwa.
Zwieńczeniem audycji było wysłuchanie utworu S. Sojki
„Tolerancja”.
O przejawach tolerancji oraz jej braku w codziennym
życiu, uczniowie rozmawiali w klasach z nauczycielami.
Rozmowy podkreślały znaczenie wzajemnego szacunku,
kulturalnego odnoszenia się do siebie oraz braku akceptacji dla zachowań agresywnych.
Promowaniu haseł o wartościach uniwersalnych, poszanowaniu drugiego człowieka, jego odrębności co do
wyglądu zewnętrznego (np. koloru skóry, sposobu ubierania się), a także zwyczajów kulturowych, religii oraz przekonań - służyła gazetka tematyczna, która pojawiła się na
szkolnym korytarzu.
W Dniu Tolerancji uczniowie mieli możliwość zaakcentowania swojej indywidualności poprzez ubranie/przebranie. Zacieśnianiu relacji pomiędzy nimi służył wspólny
taniec; belgijka zgromadziła na sali gimnastycznej tłumy
roześmianych dzieci i młodzieży.

W SP w Starej Białej, 29 listopada odbył się andrzejkowy
turniej halowej piłki nożnej drużyn mieszanych z klas
VIII o puchar wójta gminy Stara Biała.
Ze względu na to, że turniej został zorganizowany
w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, główne trofeum w tym roku zyskało miano
„Pucharu wolności”.
W turnieju wzięły udział wszystkie ósme klasy szkół
z terenu gminy. Walka między drużynami była bardzo zacięta.
Grą na wysokim poziomie wykazali się zarówno chłopcy jak
i dziewczęta. Na trybunach panowała koleżeńska atmosfera.
Dyplomy i puchary uczestnikom turnieju wręczył wójt
Sławomir Wawrzyński. Turniej wygrała kl. VIII b z SP
w Maszewie Dużym. Drugie miejsce zajęła kl. VIII a z SP
w Starej Białej, a trzecie kl. VIII b z SP w Starych
Proboszczewicach.
Za najlepszą zawodniczkę turnieju została uznana Amelia
Zdziemborska z kl. VIII a z SP w Starej Białej, a za zawodnika
Marcin Więckowski z kl. VIII b z SP w Maszewie Dużym.

Matematyczni liderzy
W SP w Starych Proboszczewicach, 4 grudnia odbył się XVI Gminny Turniej Wiedzy Matematycznej.
W konkursie wzięli udział uczniowie klas V–VII
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy.
Podczas rozwiązywania zadań uczniowie współpracowali w trzyosobowych zespołach z podziałem na kategorie wiekowe. Uczestnicy podczas turniejowych zmagań
rozwiązywali zadania z kategorii: „zadania z Mikołajem”,
„prawda – fałsz”, „zadanie logiczne”, „zagubione liczby”.
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody, pozostali
uczestnicy zostali obdarowani słodkimi podarunkami.
Zwycięzcy turnieju: klasa V – Szkoła Podstawowa im.
Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie w składzie: Julia
Dziublińska, Jerzy Kryska, Antoni Wawrzyński; klasa VI –
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
w Maszewie Dużym w składzie: Barbara Grabowska, Kinga Pruszkowska, Maja Reńska; klasa VII – Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie
Dużym w składzie: Olga Ceglińska, Michał Kalwas, Mateusz Karaszewski.

Uczestnicy turnieju matematycznego
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Laureaci pucharu wolności

O prawach kobiet
W związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2018
Rokiem Praw Kobiet, w Szkole Podstawowej w Starych
Proboszczewicach, 25 listopada obchodzono Szkolny Dzień
Praw Kobiet.
W tym dniu na wszystkie kobiety szkoły (zarówno na te małe
i duże) czekała miła niespodzianka. W specjalnie przygotowanym
dla nich kąciku mogły przekonać się, jak piękne są nie tylko na
zewnątrz, ale przede wszystkim „w środku”.
Uzyskały również informacje, jak zmieniały się ich prawa
oraz jak wyglądała ich sytuacja 100 lat temu. W tym dniu płeć
piękna szkoły mogła sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.
Obchody Praw Kobiet mają związek z przypadającą 100.
rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych. Jeszcze sto
lat temu polskie kobiety nie miały wstępu na uniwersytety,
a nawet do bibliotek uczelnianych. Nie mogły uczestniczyć
w olimpiadach sportowych, wykonywać zawodów prawniczych,
nie były mile widziane w służbach mundurowych. Po związaniu
się z obcokrajowcem traciły polskie obywatelstwo. Nie
mogły dysponować własnym majątkiem. Nie miały też praw
wyborczych.
28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski podpisał dekret
o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. Określono
w nim, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa
bez względu na płeć. Ponadto do Sejmu mogli być wybierani
wszyscy obywatele i obywatelki państwa, posiadający czynne
prawo wyborcze. Wraz z odzyskaniem niepodległości odrodzona
Rzeczpospolita zapewniła kobietom pełnię praw wyborczych.
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Rada Gminy uchwaliła
Na XXXII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła
się 11 października, podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała
na 2018 rok
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2019
• w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże
• w w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
czynności związanych z nabyciem przez Gminę
Stara Biała gruntu położonego w m. Nowa Biała
Na XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała, kończącej
VII kadencję Rady, która odbyła się 15 listopada, podjęto
następujące uchwały:
• zmieniającą uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację
zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże
• zmieniającą uchwałę Nr 276/XXIX/18 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
• zmieniającą uchwałę Nr 221/XXV/17 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała
na 2018 rok
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportu na rok 2019
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2019 na
obszarze gminy Stara Biała
• zmieniającą uchwałę Nr 141/XV/16 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia
wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą
„Program proﬁlaktycznych szczepień przeciw grypie dla
mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku
życia na lata 2016-2018”
• zmieniającą uchwałę Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad
udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji
celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała
• w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
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wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2019
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m Maszewo
• 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. Srebrna
• w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała
Na I sesji Rady Gminy Stara Biała, rozpoczynającej
VIII kadencję Rady w latach 2018-2023, która odbyła się
21 listopada, podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stara
Biała
Na II sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
6 grudnia, podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy
• w sprawie powołanie Komisji Rewizyjnej
• w sprawie powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
• w sprawie powołanie stałych komisji Rady Gminy
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2018 rok
• w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych
opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Stara Biała
za pomocą innego instrumentu płatniczego
• w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara
Biała
• w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla
radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania

Moja historia Polski
W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
8 listopada został rozstrzygnięty Gminny Konkurs
Historyczny „Moja historia Polski”.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie
prezentacji multimedialnej, która przedstawiała historię
Polski widzianą oczami młodego Polaka. W konkursie
pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Nowakowska ze Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, drugie Maria
Świetlik ze Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
trzecie Nikola Kajkowska ze Szkoły Podstawowej w Starych
Proboszczewicach.
Jury przyznało również wyróżnienia: Natalii Stępczyńskiej
ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wyszynie,
Oliwii Olender ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Starej Białej, Magdalenie Kubicz ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Starej Białej, Annie Kokoszy ze Szkoły
Podstawowej w Starych Proboszczewicach.
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Pół wieku razem
W Urzędzie Gminy, 3 października gośćmi było
dziewięć par małżeńskich, które w 2017 r. obchodziły
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
W dowód szczególnego uznania dla wartości życia,
trwałości i pomyślności rodziny oraz wdzięczności
za oﬁarny, codzienny trud, odpowiedzialność i poświęcenie
w budowaniu i umacnianiu rodziny Prezydent RP Andrzej
Duda postanowieniem z 16 kwietnia 2018 r. uhonorował
10 par małżeńskich z terenu gminy Stara Biała medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”
W imieniu Prezydenta RP medale wręczył wójt
Sławomir Wawrzyński. Wspólnie z przewodniczącym Rady
Gminy Wojciechem Żółtowskim podziękowali jubilatom
za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń
dla dobra swych rodzin. Złożyli wszystkim obecnym parom
serdeczne gratulacje i życzenia dobrego zdrowia, pogody
ducha, życzliwości bliskich oraz dużo siły i wytrwałości
w zmaganiu się z codziennością.
Ceremonia wręczenia medali odbyła się tradycyjnie w sali

ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilaci ze wzruszeniem
odbierali odznaczenia, przyjmowali listy gratulacyjne,
kwiaty i życzenia. Po toaście symboliczną lampką szampana
zaśpiewano „Sto lat”, był też tort.
Każda ze świętujących rodzin ma swoją wyjątkową
i niepowtarzalną historię, a ich wspólne życie jest powodem
do dumy i radości nie tylko dla ich najbliższych, ale również
dla całej naszej społeczności lokalnej. Dla młodszych pokoleń
są wzorem i przykładem wierności godnym naśladowania.
Swoim małżeńskim życiem dowiedli, że ten szczególny
medal traﬁł w godne ręce.
Medalami odznaczeni zostali: Hanna i Józef Berlińscy
z Białej, Teresa i Henryk Dąbrowscy z Miłodroża, Michalina
i Zygmunt Gołębiewscy z Maszewa Dużego, Apolonia
i Ryszard Kalwasińscy z Mańkowa, Barbara i Mieczysław
Komar z Białej, Hanna i Władysław Kukowscy z Kowalewka,
Danuta i Czesław Lewandowscy z Maszewa Dużego, Iwona
i Stanisław Machała z Maszewa Dużego, Danuta i Roman
Sztupeccy z Maszewa Dużego.

Kocham moją Ojczyznę
W SP w Starych Proboszczewicach, 8 listopada,
rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny dla uczniów
z klas I-III „Kocham moją Ojczyznę - widokówka z Polski”.
Konkurs związany był ze 100-leciem odzyskania
niepodległości przez Polskę, a uczniowie mieli za zadanie
pokazać w formie pracy plastycznej piękno naszego kraju.
Zwycięzcami zostali: w kategorii klas pierwszych - Adam

Badaczewski i Adam Giżyński; w kategorii klas drugich - Julia
Bentlejewska, Iga Kowalczyk i Maja Broniecka; w kategorii
klas trzecich - Kornelia Kamińska i Krystian Ziębiński.
Wyróżnienia jury przyznało następującym uczniom: klasa
pierwsza: Katarzyna Bojanowska, Filip Kwiatkowski, Julia
Kozłowska; klasa druga: Emilia Bartnicka, Natalia Chęcińska,
Patrycja Jamowska, Ewa Mrowińska, Martyna Sobieraj; klasa
trzecia: Radosław Dębski.

Krzyżówka
POZIOMO:
3) solenizantka z 27 lipca, 6) słynny utwór Ravela, 7) trochę
zieleni przed domem, 9) ważna osobistość, 10) część nogi,
11)ogrodowabudowla,15)palmabrazylijska(szukajw3poziomo),
17) jednoczesny wystrzał z wielu dział, 19) zakładana na poszwę, 21) przypieczone kromki pieczywa, 22) ekskluzywna wędlina, 23) przełoży z niemieckiego na polski.
PIONOWO:
1) zawieszony pod balonem, 2) część meczu hokejowego,
3) stopień, ocena, 4) umowa międzynarodowa, 5) ptak morski
z północnej Europy, 8) ze stolicą w Katmandu, 9) delﬁn lub wilk,
12) „Twoja … brzmi znajomo”, 13) dziewięciodniowe nabożeństwo, 14) małe skaleczenie, 16) dawna rosyjska jednostka
długości (71cm-81,5cm), 18) minerał, odmiana chalcedonu,
19) miasto nad jeziorem Roś, 20) w parze z opierunkiem.
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”
Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach czytane poziomo utworzą końcowe hasło) 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 31.01.2019. Na zwycięzców czekają nagrody (talony
na zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 3(28)/2018: „Milena”.
Nagrody wylosowali Wioletta Leńska z Nowej Białej oraz Aneta Cepowska. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym
Ośrodkiem Kultury i Sportu w dniach 02-31.01.2019.
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Złoci Jubilaci

Gmina Stara Biała

Patronat medialny:

