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Gminna Orkiestra Dęta

Rozwój Oświaty
W listopadzie b.r. kończy się kolejna, szósta już, kadencja samorządu gminnego. Jest to naturalny czas wszelkiego rodzaju podsumowań. W tym numerze „Naszej
Gminy” przedstawiamy naszym mieszkańcom funkcjonowanie gminnej oświaty.
Jak ważną dla każdej społeczności lokalnej sprawą jest
kształcenie młodego pokolenia nie należy nikogo przekonywać. Dlatego też samorząd gminy Stara Biała przywiązuje
do spraw oświaty najwyższą uwagę. Na terenie gminy Stara
Biała funkcjonują dwa gimnazja, cztery szkoły podstawowe
i jedno przedszkole (istnieją także jeszcze dwie tego typu niepubliczne placówki), dla których organem prowadzącym jest
gmina Stara Biała. Gimnazja w Maszewie Dużym i Starych
Proboszczewicach wraz ze szkołami podstawowymi funkcjonują w ramach zespołów szkół. Również szkoła podstawowa w Wyszynie wraz z przedszkolem funkcjonują w ramach
zespołu szkolno-przedszkolnego. Jedynie szkoła podstawowa
im. Jana Pawła w Starej Białej funkcjonuje samodzielnie.
W roku 2013 Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum
w Maszewie Dużym nadano imię Władysława Stanisława
Reymonta a miejscowa społeczność ufundowała szkołom
sztandary. W roku bieżącym nadano Przedszkolu i Szkole
Podstawowej w Wyszynie imię Kornela Makuszyńskiego.
W październiku natomiast zostanie uroczyście poświęcony
i przekazany szkole podstawowej sztandar ufundowany przez
rodziców i mieszkańców. Mamy nadzieję, że również społeczność szkolna w Starych Proboszczewicach podejmie trud
znalezienia dla swoich szkół patronów a rodzice i mieszkańcy
ufundują sztandary.
Placówki szkolne to uczniowie, nauczyciele rodzice a także budynki. W bieżącej kadencji zakończyliśmy rozbudowę
budynku szkoły podstawowej oraz przedszkola w Wyszynie.
Myślę, że wszyscy możemy to uznać za duży sukces. Nawet
sceptycy, którzy uważali rozbudowę tej szkoły i utworzenie
przedszkola za pomysł co najmniej wątpliwy, dzisiaj dopisują
się do „ojców sukcesu”. W szkole zdecydowanie przybywa
uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 będzie uczęszczać do
niej 110 uczniów. W przedszkolu osiągnęliśmy już absolutne maximum czyli 65 przedszkolaków. Szkoła wyposażona
jest w plac zabaw dla uczniów szkoły podstawowej i oddzielny plac dla przedszkolaków a także boisko o sztucznej nawierzchni.

Od 1 września b.r. uczniowie Zespołu Szkół w Maszewie
Dużym będą mogli korzystać z nowego segmentu, który składa się z 6 przestronnych sal lekcyjnych, szatni oraz pomieszczeń gospodarczych. Koszt tej inwestycji to kwota blisko
800 tys. zł. Jeszcze w tym roku zostanie wykonane zagospodarowanie części terenu szkoły i powstanie mały skatepark.
Do zrealizowania, w Maszewie Dużym, pozostaje jeszcze
sala sportowa, potrzebna nie tylko szkole ale także wszystkim
mieszkańcom tej części gminy. Z przyczyn finansowych nie
mogliśmy rozpocząć tej inwestycji ale w przyszłej kadencji
będzie to absolutnie priorytet.
Od stycznia przyszłego roku rozpocznie działalność
przedszkole w Nowych Proboszczewicach. Jest to przedsięwzięcie oczekiwane przez naszych mieszkańców i mam nadzieję, że spełni nasze oczekiwania. W przedszkolu będzie
6 przestronnych izb lekcyjnych z łazienkami i niezbędnymi
pomieszczeniami dla 150 przedszkolaków. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenia kuchenne, w których będzie
można przygotowywać posiłki nie tylko dla przedszkola ale
też dla pozostałych naszych szkół. W budynku planowane
są też pomieszczenia dla fili Gminnej Biblioteki Publicznej.
Koszt całej inwestycji to kwota blisko 3,5 mln zł.

Jestem przekonany, że te inwestycje znakomicie poprawią i tak już bardzo dobrą infrastrukturę oświatową. Należy
jeszcze dodać, że wszystkie szkoły są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie szkoły podstawowej w Starej Białej w sprzęt w ramach programu
rządowego „ Cyfrowa szkoła”. Na terenie wszystkich placówek funkcjonują place zabaw zrealizowane w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła”. Szkoły posiadają również
bardzo dobra bazę do uprawiania sportu i rekreacji (w tym
roku szkoła w Maszewie Dużym oraz w Starych Proboszczewicach uzyskała tytuł „Szkoła w Ruchu” nadawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).
Na podkreślenie zasługuje również bardzo dobra kadra
pedagogiczna. W naszych szkołach pracuje 127 nauczycieli
na pełnym etacie z czego 96 to nauczyciele dyplomowani
i mianowani z bardzo wysokimi kwalifikacjami.
To oczywiście tylko podsumowanie tego co udało się
Gminie Stara Biała dokonać na tym polu. I zapewniam
Państwa że w przyszłych latach oświata pozostanie jednym
z głównych priorytetów działania naszej gminy.
Sławomir Wawrzyński – Wójt Gminy Stara Biała
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Wrześniewski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów w środy w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewki tel. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz
w każdy wtorek i czwartek w godzinach urzędowania,
pracownicy urzędu codziennie w godzinach pracy, radca
prawny w każdą środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik - Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia: poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek 15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co
drugi poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz.
otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa
i czwartek 8-16. Filia w Starych Proboszczewicach, ul.
Floriańska 4, tel. 24 367-29-04, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
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tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 36590-02, niedzielne msze św. godz. 8, 10, 12, 17.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24
261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8.30, 10, 11.30, 16.
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel.
24 366-33-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9,
17.15. Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski w Maszewie Dużym, niedzielne msze św.
godz. 8, 11, 16.

Wybraliśmy europosłów
W wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbyły
się 25 maja, w naszej gminie uprawnionych do głosowania
było 8677 osób. Do urn poszło 1708 osób. Frekwencja wyniosła 19,68 proc. Wybory wygrał zdecydowanie PiS.
W naszej gminie frekwencja była wyższa niż w całym powiecie płockim, która wyniosła 16,75 proc. Inne były też rezultaty wyborów. W powiecie wygrał PiS, zdobywając 37,61
proc. głosów. Drugi był PSL (25,39 proc.), trzecia PO (15,11
proc.), a czwartą siłą okazała się Nowa Prawica (6 proc.).
W naszej gminie także wygrał PiS. Zdobył poparcie
35,75 proc. wyborców. Druga była jednak PO z 20,33 proc.
Trzeci PSL (16,58 proc), a czwarty SLD (7,68 proc.). Najwięcej głosów zdobył lider listy PiS Wojciech Jasiński (262).
Na Julie Piterę „jedynkę” listy PO głosowały 192 osoby, a na
Jarosława Kalinowskiego lidera listy PSL 128 osób.

Powstrzymaj pijanego kierowcę
Gmina Stara Biała włączyła się do ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, organizowanej przez
Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz we współpracy
z Komendą Główna Policji.
Celem kampanii jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, zachęcenie do reagowania na przypadki jazdy pod
wpływem alkoholu. Świadkowie takich sytuacji, poprzez
właściwe reakcje, mogą zapobiec wielu tragediom spowodowanym przez pijanych kierowców. Dlatego też tak ważna
jest reakcja świadków w sytuacji, w której ktoś prowadzi lub
zamierza prowadzić samochód po alkoholu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie nietypowe zachowania
kierowców powinny budzić twój niepokój? Zastanawiasz się,
jak reagować, gdy twój znajomy chce prowadzić pomimo
tego, że pił alkohol? Potrzebne informację znajdziesz na stronie internetowej: www.powstrzymaj.pl.
Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku
zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania
skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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Najstarsza mieszkanka gminy
Ewa Pawłowska z Nowego Trzepowa, 26 czerwca świętowała swoje 104. urodziny. To najstarsza
mieszkanka naszej gminy.

Z okazji tak niezwykłego jubileuszu samorząd gminy złożył dostojnej jubilatce najserdeczniejsze życzenia kolejnych lat przeżytych w dobrym zdrowiu, pogody ducha, szczęścia rodzinnego, życzliwości ze strony
najbliższych i mieszkańców oraz wewnętrznej siły.
Przedstawiciele samorządu byli u jubilatki z życzeniami w 2010 roku z okazji jej setnych urodzin. Mówiła wówczas, że zawsze wcześnie wstawała, zgodnie z powiedzeniem „Kto rano wstaje, temu Pan Bóg
daje”, a swoją długowieczność zawdzięcza temu, że
„jadła wszystko co dobre”. Ewa Pawłowska mieszka
z rodziną, której należą się szczególne podziękowania
za szacunek dla matki, babci i prababci, wieloletnią
opiekę i troskę, za wyrozumiałość i cierpliwość dla
starszej osoby. To również dzięki ich życzliwości i miłości, otoczona należytą opieką może cieszyć się z każdej kolejnej rocznicy urodzin.

Turniej na Bank
4. czerwca 2014r. na stadionie Centrum Sportowego
”Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach odbył się II tuniej
o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej
w piłce nożnej.
W rozgrywkach wzięło udział ok. 100 dziewcząt i chłopców z klas IV-VI szkół podstawowych. Sześć drużyn chłopców
zostało podzielonych na dwie grupy, natomiast cztery zespoły
dziewcząt grały systemem każdy z każdym. Mecze dostarczyły
dużą dawkę emocji, do ostatniego pojedynku w obu kategoriach
wygrana była sprawą otwartą. Okazałe puchary za pierwsze
miejsca zdobyły dziewczęta z Mochowa, a wśród chłopców drużyna gospodarzy, czyli SP ze Starych Proboszczewic.
Ostateczna kolejność przedstawiała się następująco: chłopcy - 1. Stare Proboszczewice,
2. Maszewo Duże, 3. Mochowo, 4. Stara Biała, 5. Stare Proboszczewice II, 6. Wyszyna, dziewczęta - 1. Mochowo, 2. Maszewo Duże, 3. Stare Proboszczewice, 4. Stara Biała.
Statuetkę dla najlepszej zawodniczki turnieju przyznano
Justynie Zawadzkiej z Mochowa, a w kategorii chłopców najlepszym zawodnikiem wybrano Marcina Kralskiego ze Starych

Proboszczewic. Oficjalnego zamknięcia turnieju dokonał prezes
Banku Spółdzielczego w Starej Białej pan Marcin Łukasik wręczając puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci piłek.

Mazovia Cup na szóstkę
Już po raz siódmy, w dniach 12 i 13 czerwca na boiskach
Legionowa, Jabłonnej, Wieliszewa i Nieporętu odbyły się mistrzostwa samorządowców woj. mazowieckiego w piłce nożnej. Szósty raz w turnieju wystartowała reprezentacja gminy Stara Biała. W pierwszym dniu na boisku w Legionowie
rozgrywaliśmy mecze w grupie A. Turniej rozpoczęliśmy pechowo od porażki z gospodarzami drużyną z Legionowa. Ale
potem było już znacznie lepiej ponieważ wygraliśmy swoje
mecze z reprezentacją mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, gminą Klembów i drużyną Gaz Systemu i zajęliśmy
pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej.
W drugim dniu wygraliśmy z drużyną Zarządu TransporNasza Gmina - nr 2(11)/2014

tu Miejskiego z Warszawy i Węgrowem ale potem niestety przegraliśmy pechowo bo 4:3 z Serockiem i 2:1 z Górą
Kalwarią zajmując ostatecznie trzecie miejsce w grupie dające prawo gry o piąte miejsce w turnieju. Niestety już trochę
zmęczeni nie daliśmy rady drużynie Gaz Systemu i zajęliśmy
ostatecznie szóste miejsce w turnieju. Wśród 25 drużyn z całego województwa to całkiem przyzwoity wynik.
Reprezentacja gminy wystąpiła w turnieju w składzie:
Machowski Jarosław, Gołębiewski Piotr, Petera Radosław,
Koperek Rajmund, Matlęga Łukasz, Muszyński Marek, Majchrzak Arkadiusz, Bielicki Daniel, Woliński Jakub, Sochalewski Łukasz, Żakowski Marek i Wawrzyński Sławomir.
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Szkoły w ruchu
Czteromiesięczne starania dwóch Zespołów Szkół
w Maszewie Dużym oraz w Starych Proboszczewicach
prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego zostały zwieńczone sukcesem. Szkoły zdobyły tytuł „Szkoły
w ruchu” przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Aby uzyskać status „Szkoły w ruchu” ZS musiały spełnić
minimum trzy z dziewięciu obszarów. Zarówno podstawówka
jak i gimnazjum wykonały wszystkie zadania, które następ-

nie pomyślnie przeszły weryfikację. Te dziewięć obszarów
obejmowały zagadnienia ruchy w szkole, czyli wychowanie
fizyczne – zajęcia edukacyjne, wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć, edukacja zdrowotna, kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli wf, pozalekcyjne zajęcia
sportowe oraz ruch poza szkołą, czyli zajęcia zorganizowane
i niezorganizowane, aktywność z udziałem rodziny, aktywny
wypoczynek.

Strażackie święto
Tradycyjnie w Nowych Proboszczewicach odbyły się
uroczystości związane z Gminnym Dniem Strażaka. Było
to też święto parafii św. Floriana.
Strażackie święto rozpoczęło się od przemarszu pocztów sztandarowych, strażackich pododdziałów i gości spod
domu strażaka do kościoła. Po mszy uroczystości przeniosły
się na nowo wyremontowany plac przed Domem Strażaka.
Tam uroczystego poświęcenia placu oraz pobliskiego, świeżo
oddanego do użytku parku dokonał proboszcz parafii – ksiądz
prałat Kazimierz Dziadak.

– Spotykamy się w szczególnym czasie. Tydzień temu
nasz wielki rodak rodak Jan Paweł II został świętym. Wczoraj
mieliśmy Dzień Flagi, dzisiaj święto Konstytucji 3 Maja. Natomiast 1 maja obchodziliśmy 10 rocznicę wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Różnie się ta data kojarzy, ale bez wątpienia jest ona ważna w naszej historii. I odnosi się do miejsca
w którym jesteśmy. Ten plac przed remizą, park kosztowały
ok. 900 tys. zł. Z czego unijna dotacja wyniosła ponad 400
tys. zł, To namacalny wkład Unii Europejskiej w nasze działania. Myślę, ze mieszkańcy Proboszczewic mogą być z ostatnich lat zadowoleni. Jeszcze w tym roku powinniśmy być
świadkami otwarcia budynku, który stoi tutaj obok, a w którym będzie przedszkole. Co prawda był u mnie mieszkaniec
z Nowych Proboszczewic, który wyraził niezadowolenie, że
nie budujemy dróg tylko takie place. Powiedziałem mu, że na
taki plac mogliśmy pozyskać środki unijne, których wkrótce nie będzie, a z własnego budżetu pewnie nie zostałby on
wykonany. Nie wiem czy tego mieszkańca przekonałem, ale
mam nadzieje, że to była odosobniona opinia – mówił wójt
Sławomir Wawrzyński.
Strażakom w dniu ich święta dziękował i życzył więcej
okazji do świętowania niż prezentowania swoich umiejętnoStrona 6

ści. Dziękował też radnym, którzy widzą potrzeby strażaków
i nie szczędzą pieniędzy z budżetu gminy, a dzięki temu jest
szansa na pozyskanie środków zewnętrznych na wyposażenie
jednostek.
Gośćmi uroczystości byli m.in. poseł Julia Pitera, powiatowy radny Lech Dąbrowski, gminni radni na czele z wiceprzewodniczącym Rady Gminy Włodzimierzem Kajkowskim, szef gminnych struktur OSP Stanisław Wiśniewski,
prezes OSP Proboszczewice Leszek Łabędzki. Były poczty
sztandarowe i przedstawiciele jednostek OSP z całej gminy,
a nawet sąsiedzi z OSP Zągoty.
Uroczystość była okazją do uhonorowania strażaków za
długoletnia służbę. Odznaczeni zostali: Ryszard Mikołajczyk
(za 55 lat służby), Ryszard Dziubliński i Sławomir Gorsiak
(40 lat służby), Grzegorz Glonkowski i Andrzej Kosieliński
(35 lat służby), Bogusław Jędrzejewski, Dariusz Pawłowski, Kazimierz Nowak, Artur Seroka, Albina Dziublińska,
Kazimiera Pawłowska, Krystyna Dąbrowska, Wiesława Łabędzka, Adrian Bentlejewski, Mateusz Bońkowski, Dariusz
Dąbrowski, Kamil Gorzelany, Marcin Nowak, Adam Wiśniewski i Tomasz Zdanowicz.

Po części oficjalnej wystąpiła z krótkim recitalem
Gminna Orkiestra Dęta pod dyrekcją Grzegorza Dębskiego.
A później aktorzy znani z programu satyrycznego „Dziennik
Telewizyjny” – Halina Bednarz, Anna Kwaśniewska-Komorowska, Marlena Miarczyńska, Marzanna Graff oraz Aleksander Mikołajczak. Zaprezentowali program „Wesele od kuchni”, pokazujący z poczuciem humoru kulisy współczesnego
wesela. Następnie do późnych godzin nocnych wszystkich
bawił zespół Sami Swoi.
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Orkiestra na topie
Nasza Gminna Orkiestra Dęta dostarczyła w ostatnim
czasie wielu emocji. Najpierw świętowała swoje 10 urodziny. A dwa tygodnie później potwierdziła dominację w powiecie płockim.
Publiczność owacjami na stojąco dziękowała Gminnej
Orkiestrze Dętej za wspaniały występ. A muzycy dali z siebie
wszystko podczas koncertu z okazji 10-lecia orkiestry. Koncert, który odbył się w sobotę 31 maja, w Szkole Podstawowej w Starej Białej był przede wszystkim okazją do dobrej
zabawy. Kapelmistrz Grzegorz Dębski cały czas zachęcał publiczność do klaskania, a nawet śpiewania. Efekt był taki, że
pod koniec koncertu publiczność ruszyła do tańca.
Występ Gminnej Orkiestry Dętej był głównym punktem
uroczystości, ale nie jedynym. Podczas imprezy można się
było wpisać do księgi pamiątkowej, obejrzeć wystawę fotograficzną z życia orkiestry czy film z prób. Można też było
wspomóc orkiestrę kupując okolicznościowe cegiełki. Uroczystość była okazją do podziękowań i prezentów. Orkiestra
otrzymała od gminy dwa wysokiej klasy saksofony. Urząd
Gminy uhonorował listami gratulacyjnymi członków orkiestry, którzy są w niej od początku. Otrzymali je Ewelina Różycka, Ewa Lewandowska, Piotr Dankowski i Michał Zając.
List był też dla kapelmistrza Grzegorza Dębskiego. Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył listy także członkom orkiestry
szczególnie zaangażowanym w jej życie. Otrzymali je Jolanta
Szulecka, Agata Szulecka, Julita Kamińska, Katarzyna Dziublińska, Adam Stegenta, Kacper Szulecki.
Swoje podziękowania wręczyła orkiestra. Były specjalne
dyplomy dla wójta Sławomira Wawrzyńskiego, okrzykniętego ojcem orkiestry, dyrektor SP w Starej Białej Bożeny Zaręby, za to, że orkiestra może mieć w szkole próby, dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Rolanda Burego, personelu szkoły, opiekunów orkiestry i dla rodziców, że podtrzymują pasję swoich dzieci i cierpliwie znoszą próby w domu.

Członkowie orkiestry dziękowali kapelmistrzowi i przygotowali dla niego specjalny filmik. Podczas uroczystości wspominano także pierwszego kapelmistrza orkiestry Stanisława
Obrębskiego.
Podczas koncertu pojawiły się znane i lubiane przeboje,
np. Eye of the Tiger, Rolling in the Deep, Skrzydlate Ręce,
Piraci z Karaibów czy bardzo trudny do zagrania motyw z filmu Mission Impossible. Była też niespodzianka. Orkiestra
zagrała Marsz Radeckiego. - Jeszcze kilka tygodni temu pytałem kapelmistrza kiedy zagrają ten marsz. Opowiedział, że
jeszcze nie tak szybko, a tutaj proszę, już jest – mówił wójt
Sławomir Wawrzyński. - Kapelmistrz stwierdził, że orkiestra
to moje czwarte dziecko. I muszę przyznać, że to dziecko
z dobrym charakterem i pierwsze przy narodzinach, którego
byłem.
A dwa tygodnie później, 15 czerwca orkiestra potwierdziła swoją supremację w powiecie płockim. Wygrała w Staroźrebach Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. To drugie
z rzędu zwycięstwo w przeglądzie. Poprzednio orkiestra
triumfowała na przeglądzie w Gąbinie, który odbył się we
wrześniu ub.r.
Do Staroźreb przyjechało osiem orkiestr. Wszystkie uroczyście przedefilowały na plac przed halą sportową. To tam
odbyły się konkursowe zmagania. Nasza orkiestra grała jako
druga. Zaczęła od utworu „Kawałek do tańca” zespołu „Poparzeni kawą trzy”. Później była suita z filmu „Piraci z Karaibów”. A na zakończenie swojego występu zagrała temat
z filmu „Mission: Impossible”. Po każdym utworze publiczność gromkimi brawami nagradzała naszych muzyków. Ich
gra znalazła też uznanie w oczach jury.
Cała orkiestra wspólnie z wójtem Sławomirem Wawrzyńskim mogła się cieszyć z wygrania przeglądu. Drugie miejsce
zajął najgroźniejszy konkurent, czyli orkiestra ze Staroźreb.

Wspierają uzdolnienia
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach,
18 czerwca, odbyło się spotkanie dotyczące przyznania
szkole tytułu „Szkoła wspierająca uzdolnienia”.
W spotkaniu wzięła udział komisja ekspertów z MSCDN
w Płocku, przedstawicielka Urzędu Gminy oraz dyrektor Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach Jolanta Trojanowska. Nauczycielki prowadzące lekcje twórczości w szkole
podstawowej i w gimnazjum, zaprezentowały efekty pracy
dzieci i podzieliły się wrażeniami z prowadzonych zajęć.
Komisja przyznała akredytację szkole podstawowej
i gimnazjum.

Przedmiotowa liga
Reprezentanci klas IV-VI SP w Starych Proboszczewicach, 25 kwietnia i 10 maja wzięli udział w Międzyszkolnej Lidze Przedmiotowej z matematyki.
Międzyszkolna Liga Przedmiotowa to konkursy, których
celem jest rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów,
wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie
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ich do nauki w szkołach wyższego szczebla, promowanie
uczniów szczególnie uzdolnionych.
Konkursy w formie pisemnej odbyły się w SP nr 3 w Płocku. Reprezentant szkoły Marcin Kralski zajął drugie miejsce
w klasyfikacji klas VI. Zdobył 15 z 16 punktów. Druga reprezentantka klas VI Lidia Szmytkowska zajęła 7 miejsce.
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Nasi stypendyści
Bardzo miłe uroczystości odbyły się we wszystkich
szkołach w naszej gminie. Na zakończenie roku szkolnego
wójt Sławomir Wawrzyński wręczył uczniom stypendia za
wyniki w nauce i w sporcie w II semestrze roku szkolnego
2013/14.
Stypendium za wyniki w nauce otrzymał uczeń, który
w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę
zachowania. Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 200 zł.
ska, Julia Mioduszewska, Aleksandra Włudarska, Oliwia Turowska; kl. VIb - Miłosz Bukowski, Natan Różycki, Marcin
Kralski, Lidia Szmytkowska, Sebastian Trębiński, Zuzanna
Zelmańska.

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami za
wyniki w nauce w Szkole podstawowej zostali: kl. IVa - Angelika Falacińska, Nadia Kołodziejska, Karolina Kraśniewska, Natalia Lesiuk, Alicja Lewandowska, Patryk Lisiecki,
Eryk Murawski, Wiktoria Świder, Kornelia Wierzbicka,
Agata Wochowska; kl. IVb - Agata Czerwińska, Monika Filarska, Mikołaj Kaczorowski, Natalia Korzeniewska, Maja
Łukaszewska, Jolanta Koprowicz, Michał Pryciak, Julia Sobolewska, Maria Umińska; kl. V - Bartłomiej Bodal, Wiktor
Dudkiewicz, Oliwia Felczak, Natalia Garbaszewska, Marta
Krzesicka, Kamil Malinowski; kl. VIa – Kamila Bąk, Julia
Maciakiewicz, Aleksandra Różycka, Alicja Zalewska; kl. VIb
- Michał Dutkiewicz, Kamila Kalinowska, Julia Kożuszek,
Jakub Rutkowski.

Natomiast za osiągnięcia sportowe: kl. IVb – Jakub Wójcik; kl. Vb – Zuzanna Budnicka, Agata Goc; kl. VIb – Marcin
Kralski, Piotr Szwech, Sebastian Trębiński, Gabriel Ners, Łukasz Pyrzak, Patryk Piszcz, Maja Pietrzak, Lidia Szmytkowska.

Natomiast w gimnazjum: kl. Ia - Sylwia Kopaczewska,
Grzegorz Nowak, Weronika Stępkowska, Martyna Sobczak;
kl. Ib - Piotr Bonkowski, Michał Dołębski, Aneta Lisicka, Julia Mikołajewska, Sara Ostrzycka; kl. IIa - Agata Kowalska,
Karolina Załęgowska, Weronika Załęgowska; kl. IIc - Klaudia Salamon, Dominika Stegent; kl. IIIa - Marcin Gretkowski;
kl. IIIb - Sabina Firlej, Klaudia Łyzińska; kl. IIIc – Sebastian
Cecelski, Kamil Chmielecki, Patrycja Kowalska.
Stypendia sportowe otrzymali: SP – kl. VIa - Kamila Bąk,
Agnieszka Gradowska, Zuzanna Jankowska, Julia Maciakiewicz, Justyna Rudzka, Martyna Sawicka, Julia Stańczak, Agata Wojtycka, Alicja Zalewska; kl. VIb - Kamila Kalinowska.
W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach spośród
uczniów podstawówki ze stypendiów za wyniki w nauce cieszyli się: kl. IVa – Julia Cendlewska, Patryk Chyżyński, Jakub
Kulesza; kl. IVb – Dominik Kordyzon, Jakub Wójcik, Adam
Przybyliński, Szymon Wierciński; kl. Va - Agnieszka Jarzyńska, Natalia Markowska; kl. Vb - Zuzanna Gołębiewska, Patrycja Trębińska, Jędrzej Jankowski, Natalia Lisowska, Piotr
Skrzypek, Aleksandra Betkowska; kl. VIa - Dominika Kikol-

Gimnazjum za wyniki w nauce stypendia otrzymali:
kl. Ia – Katarzyna Gorczyca, Edyta Gadomska, Julia Piotrowska; kl. Ib – Kacper Wierciński, Agata Kaczorowska, Emilia Tomaszewska, Aleksandra Rzepecka, Klaudia Wójcik;
kl IIa – Karolina Goćkowska, Natalia Kopczyńska, Paulina
Kowalska, Katarzyna Radzikowska, Karolina Jędrzejewska,
Klaudia Jarzyńska; kl. IIb – Paulina Piszcz; kl. IIIa – Patrycja Kopczyńska, Aleksandra Przybysz; kl. IIIb – Magdalena
Adamczyk, Marlena Broniszewska, Aldona Kalinowska; kl.
IIIc – Justyna Brudzyńska, Kamil Wójcik, Martyna Sztupecka, Ewelina Rutkowska.
A za wyniki sportowe: kl. Ib – Patrycja Jabłońska; kl. IIb
– Piotr Dalka; kl. IIc – Paulina Fijałkowska, Mateusz Goc,
Alicja Więcińska; kl. IIIb – Magdalena Adamczyk; kl. IIIc
– Marta Brudzyńska, Justyna Brudzyńska, Daria Nowak, Damian Jabłoński, Tobiasz Roczniak, Kamil Wójcik, Krystian
Tomaszewski.
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W Szkole Podstawowej w Starej Białej stypendystami
zostali: klasa IV: Oliwia Andrychowicz, Małgorzata Kalbarczyk, Krzysztof Kukowski, Mateusz Kamiński, Nina Jeziórska, Mateusz Piotrowski, Alicja Sporczyk; klasa V: Aleksandra Kalata, Jakub Ogieniewski, Maria Lisicka, Dominik

Bielski; kl. VI: Aneta Nowakowska, Agata Wójcik, Paweł
Paluszewski, Michał Drzewicz, Gabriela Budnicka.
Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymali: Łukasz
Brudzyński, Jakub Portalski, Jakub Ogieniewski, Wiktor
Szpiek.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie za wyniki w nauce zostali wyróżnieni: kl. IV – Szymon Brzozowski, Otylia Januszewska, Julia Szczałuba, Jan Skierski, Paulina Bętlewska, Martyna Czubak, Julia Pieńkos; kl. V – Laura
Przybylska; kl. VI – Maja Malanowska, Bartosz Szelągowski.

Matematyka dla najmłodszych
W SP w Starych Proboszczewicach, 13 maja odbył się
gminny konkurs matematyczny dla uczniów klas II i III.
W gronie trzecioklasistów zwyciężył Bartosz Tchorek
z SP w Maszewie Dużym. Drugie miejsce zajął Sebastian
Miszczak z SP w Starych Proboszczewicach, a trzecie Wiktor
Dworak z SP w Maszewie Dużym.

Wśród drugoklasistów triumfował Adam Królikowski
z SP w Maszewie Dużym. Drugie miejsce zajął Mateusz Dudkiewicz z SP w Starych Proboszczewicach, a trzecie Mateusz Karaszewski z SP w Maszewie Dużym. Organizatorami
przedsięwzięcia były Wiesława Chrzanowska i Agnieszka
Skalska.

Aktor w szkole
W Zespole Szkół w Maszewie Dużym, 27 maja, gościł Mariusz Pogonowski, aktor Teatru Dramatycznego
im. J. Szaniawskiego w Płocku.
Mariusz Pogonowski zagrał także w serialach: „Na dobre
i na złe”, „Prawo Agaty”, „Hotel 52”, „Czas honoru”, „Niania”. Aktor ciekawie i spontanicznie opowiadał koleje swojego losu. Mówił o swoim dzieciństwie, szkole, początkach
aktorskich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV-VI
i gimnazjum. Mieli okazję przekonać się, że warto mieć marzenia, realizować je, ale należy pamiętać również o tym, że
dopełnieniem tych pragnień jest często ciężka, solidna praca
i odrobina szczęścia.
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Powitanie
Lata
28 czerwca odbyła się kolejna edycja „Powitanie lata” Główną atrakcją był niewątpliwie wspólny koncert
Gminnej Orkiestry Dętej wraz z Pawłem Kukizem. Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała „Zośkę”,
„Helę” czy „Całuj mnie”. Oczywiście
nie obyło się bez bisu. Oprócz koncertu miał miejsce także mecz o Superpuchar Wójta Gminy Stara Biała w piłkę nożną pomiędzy dwoma naszymi
drużynami – Amatorem Maszewo
i Startem Proboszczewice. Niestety zawodnikom z Proboszczewic nie udało
się w tym roku obronić pucharu gdyż
ulegli kolegom z Maszewa 1:3.
Na sportowo było też w godzinach
przedpołudniowych. Podobnie jak
w roku ubiegłym tak i teraz odbył się
Nordic Walking & Jogging ,,Brwileńska Ostoja” Trekking. W tegorocznej
edycji udział wzięło blisko 70 osób
w różnym wieku a wśród wszystkich
zawodników, którzy ukończyli bieg
rozlosowano nagrody.
Zanim wszystkich bawił zespół
„Certus Band” na scenie zaprezentowali się najmłodsi artyści – dzieci
w oddziału przedszkolnego oraz z klas
I-III miejscowej szkoły w Maszewie
Dużym.

Rok 1920 w naszej gminie
O obronie Płocka w 1920 r. powstało kilka obszernych
publikacji. Chciałbym jednak przedstawić wydarzenia
oraz walki, które toczyły się na terenie naszej gminy, na
chwilę przed wkroczeniem bolszewików do Płocka. Przedstawiam też swoje badania z tego okresu oraz związane
z nimi hipotezy i odkrycia.
W wojnie polsko - bolszewickiej w 1920 roku Płock odegrał ważną rolę. Walki o miasto toczyły się w 18 i 19 sierpnia,
zaraz po Bitwie Warszawskiej. Bolszewicy chcąc zaatakować
tyły wojsk polskich, postanowili uderzyć na Płock. Natarcie miał przeprowadzić III Korpus Kawalerii, Gaja Chana
Bżyszkiana wraz z osławionymi swym okrucieństwem Czerwonymi Kozakami. Plan najeźdźcy zakładał zajęcie miasta,
a następnie uderzenie na tyły naszych wojsk, znajdujących się
pod Warszawą. Jednak atak na Płock obył się już po Bitwie
Warszawskiej, nazwanej z czasem Cudem nad Wisłą.
Pierwsze walki pod
Płockiem rozpoczęły się
nad ranem. Lewe skrzydło
natarcia na Trzepowo, miało być osłaniane przez dwa
szwadrony Tatarów z Pułku Ułanów im. płk. Mustafy Achmatowicza, pod
ogólnym dowództwem rotmistrza Boryckiego, czasowo przydzielonego do
ułanów. Oddział w liczbie
60 żołnierzy, dysponujący
jednym ciężkim karabinem maszynowym, otrzymał następujące rozkazy:
Gaj Chan Bżyszkian.
„wyruszyć z Płocka szosą
dobrzyńską, dojść do Chełpowa, po czym zmienić kierunek
wprost na północ, tak aby osłaniać lewe skrzydło batalionu
6-go pułku piechoty, prowadzić rozpoznanie w kierunku na
Bielsk i rozpraszać znajdujące się tam niewielkie patrole bolszewickie”.
Krwawe starcia
W 1933 roku w swojej publikacji ,,Zarys historii wojennej Tatarskiego pułku ułanów imienia pułkownika Mustafy
Achmatowicz”, Veli Bek Jedigar, opisywał tamte wydarzenia
w następujący sposób: „Natarcie dowódcy batalionu 6 pułku
piechoty rozpoczęło się o 6 rano. Silny ostrzał artylerii przeciwnika bardzo spowolniło natarcie i dopiero około godziny 10
przekroczyło Trzepowo, jednak sam folwark bronił się bardzo
zaciekle. Ułani, którzy obrali pozycje pomiędzy Trzepowem
a kolonią Powsin, około południa zauważyli w rejonie kolonii
Maszewa jakieś konne oddziały, jednak mylnie sądząc, że są
to własne, osłaniające natarcie. Po wysłaniu patrolu plutonowego Dębińskiego stwierdzono kawalerię przeciwnika, gdyż
patrol ten już po odejściu 300-400 metrów zapadł i otworzył
ogień domniemanych konnych Tatarów. Jeszcze parę minut
i cały horyzont pokrył się jeźdźcami przeciwnika.
Artyleria jego rozpoczęła gwałtowny ogień, było to czoło
III konnego korpusu czerwonych, idących na tyły naszego natarcia. Widząc ogromną przewagę przeciwnika, szwadron na
rozkaz swego dowódcy rozpoczął odwrót wespół z batalionem 6-go pułku piechoty legionów. Skupiony dokoła podchoStrona 12

Inscenizacja obrony Płocka 1920.

rążego Skindera, unosząc ciężko rannego swego dowódcę,
szwadron odchodził krok za krokiem, skutecznie odpierając
liczne szarże czerwonego kozactwa. Położenie stawało się
krytyczne amunicja była już na wyczerpaniu, padł ostatni
strzał i osaczony szwadron stoczył swą ostatnią walkę na kolby i bagnety.
Padł zarąbany ranny porucznik Lisiecki, odebrał sobie
życie ostatnim nabojem swego pistoletu podchorąży Skinder,
szwadron zaś został prawie w całości zniesiony na szaszkach
(szablach) sowieckich. Do miasta, którego północna część
już dawno była opanowana przez przeciwnika, zdołało się
przedrzeć kilkunastu ułanów. W tym czasie konne szwadrony
pułku po przekroczeniu rogatki dobrzyńskiej otrzymują silny
ogień ciężkich karabinów maszynowych z Maszewa i Chełpowa. Wysłane patrole oficerskie meldują o silnej obsadzie
tych miejscowości i o obecności kawalerii z dużą ilością taczanek. Po wysłaniu meldunku i nawiązaniu łączności z kompanią alarmową 10-go pułku piechoty, osłaniającą z tej strony
miasto, szwadrony nacierają, jednak wobec silnego ognia maszynowego i artyleryjskiego natarcie załamuje się. O godzinie 11 przeciwnik wsparty silnym ogniem artylerii naciera,
równocześnie wraca z patrolu porucznik Achmatowicz meldując o ruchu dużej kolumny kawalerii nieprzyjaciela wzdłuż
brzegu Wisły w kierunku na miasto. Wszystkie te wiadomości mkną przez oficera do majora Mościckiego. Jeszcze parę
chwil i z Maszewa wyłaniają się liczne ławy przeciwnika,
kierujące się na kolonię Powsino - są to nacierające jednostki
Gaja: 15-a dywizja kawalerii na Płock, a 10-a dywizja kawalerii na tyły naszego natarcia na Trzepowo”.
Zniszczony majątek
Podczas natarcia na Płock oddziały kozackie mordowały
ludność cywilną. W kościele w Starej Białej możemy znaleźć
tablicę upamiętniającą śmierć 11 mieszkańców naszej gminy,
którzy zginęli z rąk bolszewików w wojnie w 1920 roku. Bolszewicy, jako wrogów klasowych, mordowali również okolicznych przedstawicieli ziemiaństwa.
W sierpniu 1920 roku rozegrały się tragiczne wydarzenia
w pałacyku w Srebrnej. Oddział kozaków przybył na teren
majątku w celu aresztowania jego właściciela Konstantego
Zielińskiego, znanego konesera sztuki oraz działacza społecznego. Po przeszukaniu majątku nie znaleźli dziedzica, a jedynie kilku chłopów. Wśród nich, przebrany za parobka, był ów
dziedzic. Niestety został wydany przez jednego z robotników
folwarcznych. Po aresztowaniu przewieziono go do Wieczfni
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koło Mławy, gdzie wraz z innymi, okolicznymi obywatelami ziemskimi, został zamordowany. Wraz z Konstantym
Zielińskim, bolszewicy aresztowali również pracowników
majątku Srebrna, a wśród nich Jana Glonka, rządcę majątku,
Bolesława Bocheńskiego, gorzelanego majątku oraz Błażeja
Majewskiego, karbowego. Sam majątek, podczas wojny polsko-bolszewickiej bardzo ucierpiał, a jego remont rozpoczęto
po zakończeniu działań wojennych.
Nieznana mogiła
W ostatniej części mojej publikacji, chciałbym przedstawić Państwu historię, którą badam od kilku lat. Podczas jednej z moich wypraw historycznych, poznałem człowieka, który opowiedział mi o nieznanym grobie w brwileńskim lesie.
Według jego wiedzy ma to być mogiła rosyjskiego żołnierza
z I wojny światowej. Wraz z moimi przyjaciółmi ze stowarzyszenia Tradytor, przeprowadziliśmy długie i wnikliwe śledztwo, w wyniku którego postawiliśmy tezę, iż ów poległy był
polskim ułanem. Przemawia ku temu kilka przesłanek.
Gospodarz, który wskazał miejsce przypuszczalnego pochówku, opowiedział mi historię, którą przekazali mu jego
rodzice. A brzmiała ona następująco: Mój dziadek, zaprzyjaźnił się z jednym żołnierzem, który podczas konnego patrolu przez las odwiedzał go wielokrotnie. Wojsko rozbijało się
na polanie, a on sam przychodził do nas na kolacje, a czasem
pograć w karty. Łączyła ich miłość do koni, często rozmawiali też o polowaniach. Nikt się go nie bał, a wręcz przeciwnie,
moja mama, która była małą dziewczynką, lgnęła do niego
i lubiła się z nim bawić. Niestety podczas jednego z patroli,
ktoś z ukrycia, strzelił do niego, raniąc go przy tym śmiertelnie. Natychmiast zarządzono odwrót żołnierzy, a jego zastępca nakazał pochować swego dowódcę. Mój dziadek zbił
drewnianą trumnę i zakopał w miejscu gdzie stracił życie”.
I tu historia ma swój koniec, a śledztwo początek. Pierwszym tropem, na jaki wpadliśmy, była data urodzin matki
naszego rozmówcy. Była to jesień 1918 roku. Według opowieści mojego rozmówcy, mała dziewczynka lubiła bawić się
z żołnierzem. Fakty wskazują, że dziewczynka była wówczas
co najmniej półtorarocznym dzieckiem. Ponadto z informacji zebranych na podstawie opisu Veli Bek Jedigar, wiemy, iż
rozlokowanie wojsk polskich tuż przed bitwą płocką na tym
odcinku wyglądało następująco: na odcinku Wisły od Wyszogrodu do Dobrzynia znajduje się dywizjon pułku w składzie
1-go, 2-go i technicznego szwadronów z zadaniem dozorowania rzeki, bronienia przepraw i utrzymania łączności.
Las brwileński znajduje się na trasie patrolu. Ponadto jest
naturalnym schronieniem oraz miejscem odpoczynku dla dużego oddziału konnego. Wszystkie zebrane informacje oraz
hipotezy wskazują na 1920 rok oraz prawdopodobnie na jed-

Mogiła żołnierza.

nego z żołnierzy Tatarskiego Pułku Ułanów. Ponadto rozkaz
pochowania zastrzelonego dowódcy, w miejscu jego śmierci,
wskazuje na działania w stanie najwyższej gotowości bojowej.
Dzięki wskazówkom mojego rozmówcy, odszukałem
prawie niewidoczną już mogiłę. Po odkryciu wierzchniej
darni, wokół grobu odnalazłem kamienną opaskę, potwierdzającą istnienie mogiły. Wraz z Tradytorem oraz uczniami
płockiego ,,Elektryka”, oczyściliśmy pieczarę, postawiliśmy
żelazny krzyż, imitujący brzozę, na którym znajduje się tabliczka z inskrypcją ,,Tu spoczywa nieznany żołnierz poległy
w 1920 roku”. Poświęcenie mogiły odbyło się 11 listopada
2012 roku z udziałem księdza Grzegorza Radziszewskiego
oraz okolicznych mieszkańców. Mowę nad żołnierską mogiłą
wygłosiła pani dr Elżbieta Zając.
Michał Umiński
Szanowni Państwo, ponownie apeluję, jeśli posiadacie
jakiekolwiek informacje, poszlaki na temat innych mogił,
miejsc egzekucji oraz zapomnianych historii związanych
z naszą gminą, bardzo proszę o kontakt na adres poczty elektronicznej m.uminski@interia.eu lub z redakcją.

Laureaci Olimpusa
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie Dużym od kilku lat biorą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Olimpus. W roku szkolnym 2013/2014
uczestniczyli w sesji wiosennej.
Rozwiązywali testy z matematyki, języka polskiego,
historii, geografii, biologii, przyrody, języka angielskiego,
fizyki i chemii. Musieli wykazać się wiedzą, wykraczającą ponad standardowe umiejętności. Młodzi naukowcy
wypełniali testy wielokrotnego wyboru, uzyskując punkty dodatnie (za prawidłowe odpowiedzi) bądź ujemne (za
błędne odpowiedzi).
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Laureatami zostali: szkołą podstawowa – język polski
Angelika Falacińska (IVa), Jolanta Koprowicz (IVb), język angielski Wiktor Dudkiewicz (V), matematyka Jolanta
Koprowicz (IVb), Wiktor Dudkiewicz (V), przyroda Julia Maciakiewicz (VIa), Kamila Kalinowska (VIb), Jakub
Rutkowski (VI b); gimnazjum – biologia Klaudia Łyzińska
(IIIb), Marcin Gretkowski (IIIa), historia Grzegorz Nowak
(Ia), język Kamil Chmielecki (IIIc), Patrycja Kowalska
(IIIc), Klaudia Łyzińska (IIIb).
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Kanonizacja Jana Pawła II
„Do Was, Młodych, należy przyszłość.
Do Was należy odpowiedzialność za to,
co kiedyś stanie się z teraźniejszością
wraz z Wami…”
Jan Paweł II
To szczególne przesłanie, kierowane przez Ojca Świętego Jana Pawła II do młodzieży, zostało wyryte na kamieniu
upamiętniającym kanonizację Patrona Szkoły Podstawowej
w Starej Białej.
Uroczystość dziękczynną za dar kanonizacji społeczność szkolna obchodziła 18 maja 2014 roku, w dniu urodzin
Papieża. W Mszy Świętej, którą celebrowali ksiądz kanonik
Jan Deptuła- proboszcz parafii oraz gościnnie ksiądz kanonik
Edmund Makowski, brała licznie udział społeczność lokalna.
Poczet Sztandarowy Szkoły oraz wszystkich uczestników, na miejsce tego wzniosłego wydarzenia, poprowadziła
Gminna Orkiestra Dęta. Przed szkołą Ksiądz Proboszcz poświęcił granitowy kamień upamiętniający dzień kanonizacji.
Na symbolicznym pomniku umieszczone zostały znamienne
słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z Listu do Młodych PARATI SEMPER, kierowanego z okazji Międzynarodowego
Roku Młodzieży 1985. Umieszczona na granitowym cokole,
wśród biało czerwonych kwiatów, skała ma przypominać ten

szczególny dzień i szczególne zadania, jakie stawia św. Jan
Paweł II przed młodymi.
Dyrektor Szkoły Bożena Zaręba powitała przybyłych
gości. O spotkaniach Polaków ze Świętym, podczas Jego
pielgrzymek do Polski, wspominał Wójt Gminy Stara Biała
Pan Sławomir Wawrzyński. Wagę nauki oraz nieśmiertelnych
wartości, jakie przekazywał Patron Szkoły, podkreślał także
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Wrześniewski.
Wszystkich zgromadzonych, o swojej miłości do Świętego, wdzięcznie przekonywali uczniowie szkoły oraz najmłodsze dzieci z oddziałów przedszkolnych w przygotowanym
pod kierunkiem nauczycieli, programie artystycznym.
Aby podkreślić radosny nastrój, Gminna Orkiestra Dęta
pod dyrekcją Pana Grzegorza Dębskiego uświetniła uroczystość energetycznym koncertem. Wszyscy zgromadzeni zostali obdarowani kremówkami papieskimi, a także zaproszeni
do dalszej części imprezy. W programie przewidziano dyskotekę dla uczniów, malowanie buziek dziecięcych, kawiarenkę
ze słodkościami, wspólne grillowanie oraz wspaniałą zabawę.
W przygotowanie tego wielkiego święta zaangażowali się wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie,
a także rodzice i społeczność lokalna. Z pewnością był z nami
„Święty Uśmiechnięty” dowodem, czego była m.in. piękna,
słoneczna pogoda.
Dyrektor Szkoły Bożena Zaręba

Rada Gminy uchwaliła
Podczas XXIX sesji, która odbyła się 10 kwietnia 2014 r.,
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna
• w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Nowa Biała
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Maszewo
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała
• w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała
• zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014-2020.
Podczas XXX sesji, która odbyła się 29 maja 2014 r., Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do partnerstwa w ramach realizacji projektu pn:
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•
•
•
•
•
•
•
•

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki
i sposób ich przyznawania
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wyszynie
w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu
w Wyszynie
w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
zmieniającą uchwałę budżetową Gminy Stara Biała na 2014 rok
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2014-2020.

Podczas XXXI sesji, która odbyła się 29 maja 2014 r., Rada
gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
• w sprawie uchylenia Uchwały Nr 243/XXX/14 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo
• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
• w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za
2013 rok.
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Rodzinne pikniki
W Maszewie Dużym i Wyszynie, 7 czerwca odbyły się
rodzinne pikniki. Na obu imprezach doskonale się bawiono. W Maszewie Dużym postawiono na sport. W Wyszynie
zbierano pieniądze na sztandar dla szkoły.
Organizatorem festynu w Maszewie Dużym był Zespół
Szkół. W imprezie aktywnie uczestniczyła dyrekcja i wszyscy
nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Święto rodziny nie mogłoby się odbyć bez zaangażowania Rady Rodziców. Szkolni
nauczyciele wychowania fizycznego byli odpowiedzialni za
zorganizowanie stanowisk sportowych na boisku szkolnym.
Uczestnicy pikniku mogli wziąć udział w skoku wzwyż, grze
w kręgle, przeciąganiu liny, rzucaniu lotkami do tarczy, biegu z
przeszkodami, wyścigu w workach czy też w grze w ping-ponga
i sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacjach rodzinnych.
Dyrektor Małgorzata Bartos – Piątkowska powitała
wszystkich uczestników festynu i gości, wśród których byli
m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady
Gminy Jan Wrześniewski, radny powiatowy Lech Dąbrowski. Uczniowie „zerówki” uświetnili uroczystość piosenkami.
W ramach programu „Szkoła w ruchu” Agnieszka Kowalewska przygotowała występ uczennic z klas szóstych. Po tym
występie Małgorzata Bartos – Piątkowska zaprezentowała
symboliczny dyplom potwierdzający zdobycie przez szkołę
tytułu „Szkoła w ruchu” i serdecznie pogratulowała nauczycielom wychowania fizycznego.
Później były sportowe atrakcje i nie tylko. Nad oprawą muzyczną festynu czuwał Andrzej Bartkowski - pracownik szkoły
i muzyk z zamiłowania. Wszyscy wykonywali skłony, podskoki,
pajacyki czy też bieg w miejscu. Każdy mógł skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Radę Rodziców. Nad wszystkim czuwali Marzena Królikowska oraz Grzegorz Sobczak.
Atrakcją dla najmłodszych była dmuchana zjeżdżalnia.
W samo południe nadszedł czas na gwóźdź programu. Był
nim miniturniej piłki nożnej, w którym wystąpiły drużyny
uczniów, rodziców i nauczycieli. Trybuny zapełniły się kibicami, którzy dopingowali swoich faworytów. Sportowej
rywalizacji towarzyszyła dobra zabawa. Ostatecznie wygrała
drużyna uczniów, drugie miejsce zajęła ekipa rodziców, a na
podium stanęli też nauczyciele.

W Wyszynie teren Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
wzięły we władanie dzieci wraz z całymi rodzinami. Po raz
kolejny obchodzono uroczystość, w której połączone zostały
wszystkie ważne święta Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień
Ojca.
Gości powitała dyrektor Katarzyna Warczachowska. - Organizacja, udział w takiej rodzinnej imprezie świadczy o tym,
że wartości, którymi żyjemy od kilkuset lat, przekazane nam
przez przodków są dla nas wszystkich ważne oraz kultywowane i szanowane – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Na scenę jako pierwsze wkroczyły przedszkolaki. Z wielkim przejęciem recytowali, śpiewali i tańczyli, a ich rodzice i dziadkowie z równie wielkim przejęciem fotografowali
i filmowali swoje pociechy. Potem prowadzący imprezę Julia
Szczałuba i Szymon Brzozowski zaprosili na scenę uczniów.
Były wiersze i piosenki. Zatańczył szkolny zespół „Flesz”.
Brawurowo wystąpiły solistki Maja Malanowska, Julia
Szczałuba oraz Karolina Brudnicka w popisowym numerze
gry na keyboardzie.
Występów gratulował m.in. przewodniczący Rady Gminy
Jan Wrześniewski, który poinformował, że uchwałą Rady Gminy szkole i przedszkolu nadano imię Kornela Makuszyńskiego.
Oprócz występów było mnóstwo dodatkowych atrakcji.
Były dwie zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zainteresowaniem
cieszyły się dmuchane, balonowe zwierzątka. Maluchy chętnie
pozowały do zdjęcia z myszką Miki, najmłodsi zaś opanowali
basen z kulkami oraz chętnie brali udział w zabawach z chustą
animacyjną. Strażacy z OSP Wyszyna zaprezentowali działanie
sprzętu gaśniczego, jak również grillowali smaczne kiełbaski.
Dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na sztandar
szkoły. Na ten szczytny cel podjęto jeszcze wiele innych działań. Rodzice przygotowali i sprzedawali wyśmienite ciasta,
gofry oraz kawę i herbatę. Prowadzili też sprzedaż tzw. „złotych cegiełek”, uczniowie wraz z nauczycielami kwestowali
wśród publiczności. Rodzice prowadzili też licytację gadżetów związanych z klubem Wisła Płock.
fotorelacja str. 20

Sportowa olimpiada
Centrum Sportowe „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach, 30 kwietnia było areną zmagań podczas
gminnej olimpiady sportowej dla uczniów klas I-III.
Olimpiada odbyła się już po raz czwarty.
W konkurencjach indywidualnych, grupowych i drużynowych dzielnie walczyli uczniowie ze wszystkich podstawówek z naszej gminy. Imprezę rozpoczęło odśpiewanie olimpijskiej piosenki przez uczniów klasy IIIa i IIIb
ze szkoły w Starych Proboszczewicach, a zawodnicy z poszczególnych szkół złożyli przysięgę. Następnie rozpoczę-
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ły się zmagania drużyn, które rywalizowały ze sobą m. in.
w skoku w dal, sztafecie, skokach w workach, rzutach do
celu i torze przeszkód. Zmagania były zacięte. Najwięcej
entuzjazmu wśród zawodników, ale również i zgromadzonej na stadionie publiczności wzbudziło przeciąganie liny
i zbieranie cukierków na czas.
IV Gminną Olimpiadę Sportową wygrała drużyna z SP
w Starej Białej. Drugie miejsce zajęła ekipa z SP w Starych
Proboszczewicach, a trzecie SP w Maszewie Dużym.
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Pierwszy Dzień Patrona
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Maszewie Dużym,
14 maja obchodziły po raz pierwszy Dzień Patrona. Rok
temu szkołom nadano imię Władysława Stanisława Reymonta. Te swoiste imieniny postanowiono obchodzić radośnie.
Święto Patrona ma propagować znajomość najważniejszych faktów z życia noblisty, przypominać o wartościach
przez niego wyznawanych oraz promować je wśród młodzieży.
Taki też cel spełniły konkurs wiedzy o patronie i prezentacja
multimedialna. Było też moc atrakcji, konkursów i niespodzianek, mniej lub bardziej kojarzących się z naszym patronem.
Miłym akcentem był ludowy element stroju uczniów i nauczycieli. Zaplanowano różnorodne konkurencje takie jak:
„słowa malowane” , czyli ilustracje do czytanego fragmentu
utworu Reymonta, wyścig w workach, uciekające jabłko, czyli
kto je pierwszy ugryzie, ,,Pij mleko, będziesz wielki”, czyli picie mleka przez słomkę, wyścig z jajem, sadzenie ziemniaków,
plecenie warkocza ze sznurków, rozpoznawanie przypraw,
ubijanie piany oraz układanie obrazu ze świeżych warzyw.

Na koniec zostały ogłoszone wyniki konkursów i wręczone nagrody. Zwyciężyli gimnazjaliści. Konkurs wiedzy
o patronie wygrała klasa III b, otrzymując puchar przechodni,
natomiast zwycięzcą wszystkich konkursów sprawnościowych okazała się klasa III a, otrzymując pamiątkową deskę.
Na wszystkich czekał też specjalny poczęstunek na wiejskim
stole, czyli chleb ze smalcem i ogórki.

Sztafeta i „bojówka”
Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach, 22 czerwca, odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze. Wzięły w nich
udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Tak jak
w ubiegłym roku triumfował zespół OSP Wyszyna.
Organizatorami zawodów byli wójt gminy oraz Zarząd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast gospodarzem tegorocznych zmagań była OSP Kamionki.
Do uczestnictwa w zawodach swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu gminy. Były trzy drużyny kobiece reprezentujące OSP Bronowo-Zalesie, OSP Maszewo
oraz OSP Stara Biała, osiem drużyn męskich, młodzieżowe
drużyny pożarnicze dziewcząt z OSP Proboszczewice oraz
drużyny chłopców z OSP Maszewo, OSP Proboszczewice,
OSP Wyszyna i OSP Stara Biała, a także jedna drużyna mieszana z OSP Bronowo-Zalesie.
Uroczystego otwarcia zawodów, które obserwowała
bardzo liczna grupa kibiców, dokonał wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski oraz
prezes OG ZOSP RP druh Stanisław Wiśniewski. Gośćmi zawodów byli radni powiatu płockiego Lech Dąbrowski oraz
Marek Moderacki, radni gminni, prezesi zarządów poszczególnych jednostek OSP.
Drużyny pożarnicze męskie i kobiece rywalizowały
w ćwiczeniach bojowych oraz sztafeta pożarnicza 7x50m
z przeszkodami. Natomiast młodzieżowe drużyny zmagały się z rozwinięciem bojowym oraz biegiem sztafetowym
400 m z przeszkodami.
W gronie drużyn kobiecych wygrała ekipa OSP Maszewo, przed OSP Stara Biała i OSP Bronowo-Zalesie. W gronie
młodzieżowych drużyn chłopców wygrała drużyna OSP Maszewo, drugie miejsce zajęła OSP Stara Biała, trzecie OSP
Proboszczewice i czwarte OSP Wyszyna.
W rywalizacji drużyn męskich tak jak w ubiegłym roku
zwyciężył zespół z OSP Wyszyna. Kolejne miejsca zajęły ekipy
OSP Maszewo, OSP Dziarnowo, OSP Kamionki, OSP Brwilno,
OSP Bronowo-Zalesie, OSP Stara Biała, OSP Proboszczewice.
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Krzysztof Krawczyk na Dożynki
Tegoroczne Gminne Dożynki jak zwykle odbędą się
w Białej na terenie tzw. „szkółek”. Tym razem zapraszamy wszystkich 24 sierpnia. Główna gwiazdą wieczoru będzie znany i lubiany piosenkarz – Krzysztof Krawczyk.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy.
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Podaruj komuś życie
Po raz piąty odbyła się w naszej gminie akcja „Podaruj
komuś życie”. Tym razem ambulans do poboru krwi stanął
31 maja przed remizą w Nowych Proboszczewicach.
Akcję krwiodastwa zorganizowali klub Honorowych
Dawców Krwi „Druh” działający przy OSP Wyszyna i Gminny
Zarząd OSP w Starej Białej. Tegoroczna akcja dedykowana
była świętemu Janowi Pawłowi II z okazji kanonizacji.
Przez cztery godziny w sumie oddano blisko 10 litrów
krwi. - To bez wątpienia niezwykle potrzebna akcja i cieszę
się, że strażacy z naszej gminy ją kontynuują. Na pewno
takie przedsięwzięcia trzeba popierać i w nich uczestniczyć –
mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

W Maszewie też to robią
Zespół Szkół w Maszewie Dużym bierze udział w akcji
czytania dzieciom, zainicjowanej przez Fundację „ABCXXI
- Program Zdrowia Emocjonalnego”. Jedną z form
realizacji tego programu jest przedsięwzięcie „Starsi czytają
młodszym”.
W tym roku, od 2 do 6 czerwca uczniowie Gimnazjum im.
Władysława Stanisława Reymonta czytali swoim młodszym

kolegom z klas 0-3. Ci z zainteresowaniem słuchali nieznanych
im historyjek i legend polskich. W akcję zaangażowana była
nauczycielka-bibliotekarka Renata Szulborska.
To nie była jednorazowa akcja w ZS w Maszewie Dużym.
W pierwszym półroczu zorganizowany został „Tydzień
z lekturą”, podczas którego nauczyciele czytali uczniom
klas IV-VI i gimnazjum fragmenty lektur szkolnych.

Młodzież górą
W nieoficjalnym meczu otwarcia boiska w Białej górą
była drużyna młodzieży. Pokonała zespół oldbojów 4:1.
W spotkaniu, które trwało dwa razy po półgodziny, nie
brakowało waleczności i ciekawych zagrań, chociaż upał
nie sprzyjał wielkiemu wysiłkowi.
W zespole oldbojów zagrali m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, radny Wojciech Żółtowski, były radny Daniel Bielicki, komendant gminny ZOSP RP Marek Żakowski, prezes
Amator Maszewo Jacek Zieliński czy Marek Muszyński.
Po meczu odbyło się integracyjne spotkanie przy grochówce.

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej zakończyła się w ubiegłym roku. Praktycznie powstał nowy
park. Jest nowoczesny plac zabaw dla dzieci, boisko piłkarskie, można też pograć w koszykówkę. Powstał parking, są
nowe drzewa i ławki. Teren został oświetlony. Inwestycja
kosztowała prawie 820 tys. zł. Gminie udało się na nią zdobyć unijne dofinansowanie w wysokości blisko 412 tys. zł.

Recytowały z sukcesami
Trzy uczennice Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach, 17 czerwca wzięły udział w V Regionalnym Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego „Najpiękniejsze
wiersze – wiersze największej nadziei”.
Konkurs zorganizował Specjalny Ośrodek Szkolny – Wychowawczy nr 1 w Płocku. ZS w Starych Proboszczewicach
reprezentowały gimnazjalistki Martyna Kłobukowska i AldoNasza Gmina - nr 2(11)/2014

na Malinowska oraz Justyna Rutkowska z kl. VI a. Komisja
konkursowa doceniła umiejętności artystyczne naszych recytatorek. Justyna Rutkowska zajęła drugie miejsce, a Martyna
Kłobukowska zdobyła wyróżnienie. Recytatorki otrzymały
pamiątkowe plakietki, dyplomy uznania i nagrody książkowe
oraz słodkie upominki.
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Sukcesy gimnazjalistów
Gimnazjaliści z ZS w Starych Proboszczewicach mogą
być zadowoleni z wyników uzyskanych w konkursach
z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
7 marca 22 uczniów klas I, II i III gimnazjum
przystąpiło do Ogólnopolskiej Olimpiady przedmiotowej
z chemii Olimpus sesja wiosenna. Rozwiązywali oni testy
wielokrotnego wyboru. Pod koniec maja były znane wyniki.
W klasach pierwszych wszyscy uczniowie uzyskali wyniki
powyżej średnich. W klasach drugich trzy uczennice miały
wyniki powyżej średnich, pozostali nieznacznie poniżej.
Uczniowie trzecich klas uzyskali wyniki powyżej średnich
lub nieznacznie poniżej średniej wyników uzyskanych przez
innych uczniów.
Uczniowie klas III brali udział w Ogólnopolskim
Konkursie „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”. Po
etapie szkolnym czwórka uczniów przeszło do etapu
parkowego (Martyna Sztupecka, Ewelina Rutkowska,
Justyna Brudzyńska, Kamil Wójcik), w którym rywalizowali

z uczniami z gimnazjum w Brudzeniu Dużym. Nasi uczniowie
wyszli z tej rywalizacji zwycięsko. 3 kwietnia w Pionkach
odbył się etap wojewódzki organizowany przez Kozienicki
Park Krajobrazowy. Nasi uczniowie zajęli piąte miejsce.
W kwietniu obył się szkolny etap XI Gimnazjalnej
Olimpiady Ekologicznej. Brało w nim udział sześcioro uczniów.
Do etapu regionalnego przeszły uczennice z klasy IIIc:
Martyna Sztupecka, Ewelina Rutkowska, Justyna Brudzyńska.
16 maja odbył się etap rejonowy. Brało w nim udział 104
uczniów z kilku powiatów. Ewelina Rutkowska zajęła w nim
trzecie miejsce.
6 marca 11 uczniów z klas III wzięło udział
w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta.
Rozwiązywali oni test jednokrotnego wyboru. Wyróżnienia
w tym konkursie zdobyli Ewelina Rutkowska, Hubert
Woliński, Justyna Brudzyńska, Kamil Wójcik, Martyna
Sztupecka, Patrycja Kopczyńska, Aldona Kalinowska,
Małgorzata Adamczyk.

Sukces w matematycznym konkursie
Marcin Kralski, uczeń ZS w Starych Proboszczewicach
zdobył wyróżnienie w międzynarodowym konkursie
„Kangur matematyczny”.
W tym roku konkurs odbył się po raz 23. Bierze w nim
udział ok. 30 krajów. Jest najpopularniejszym szkolnym
konkursem matematycznym. Obecnie w corocznym konkursie
bierze udział ponad 4 miliony uczniów, w tym ponad 400
tysięcy w Polsce.

Uczniowie ZS w Starych Proboszczewicach również
wzięli w nim udział - troje uczniów klasy piątej oraz sześcioro
uczniów klasy szóstej. Wszyscy pisali konkurs w kategorii
Beniamin. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła
150. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 8 maja. Marcin
Kralski zdobył 120 punktów i został wyróżniony.

Krzyżówka
POZIOMO:
3. Bunt, rewolta; 6. Królestwo bizonów; 7. Stacjonarny w domu;
9. Kawa lub papieros; 10. Ogłoszenie w prasie; 11. Jedzie
w peletonie; 15 Krętacz, oszust; 17. Uczucie leku, obawy;
19. Symbol władzy hetmana; 21. We włosach dziewczynki;
22. Plama na suficie; 23. Żaba szponiasta, drapieżny płaz
afrykański.
PIONOWO:
1. Narzędzie walki; 2. Zgodna z rzeczywistością; 3. Część spłaty
pożyczki; 4. Potocznie o imprezie; 5. Lipcowa solenizantka;
8. Pani z Helsinek; 9. Smaczna część z kurczaka; 12. Autor
nastrojowych wierszy; 13. Zapas, zasób; 14. Kontynent za
Uralem; 16. Włóczęga, powsinoga; 18. Wytrzebiony baran;
19. Punkt oparcia, podstawa; 20 Stulecie.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane poziomo zaznaczone w prawym dolnego rogu utworzą hasło) należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Starej Białej z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 29.08.2014 r. Na zwycięzców
czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1(10)/2014: „Wielkanoc”
Nagrody wylosowali Aneta Bromkie oraz Daniel Bielicki. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu do 29.08.2014.
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Kanonizacja Jana Pawła II
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Pikniki rodzinne w Maszewie Dużym i Wyszynie
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