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W te piękne święta życzymy aby wszyscy znaleźli swoje miejsce przy świątecznym stole,
by spełniły się Państwa najskrytsze marzenia,
aby każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy od poprzedniego.
Obyśmy byli dla siebie bardziej serdeczni,
patrzyli na to co dobre a nie na to co nas dzieli.
Wszystkiego najlepszego na Boże Narodzenie i Nowy Rok.
Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Stara Biała

Wojciech Żółtowski

Sławomir Wawrzyński

Pierwsza sesja nowej rady
Inauguracyjna sesja Rady Gminy Stara Biała VII
kadencji samorządu odbyła się 1 grudnia. Rozpoczęła się
od mszy świętej w kościele w Starej Białej, koncelebrowanej
przez wszystkich księży proboszczów z terenu naszej gminy.
W homilii wygłoszonej przez ks. kan. Henryka Lipkę
mogliśmy usłyszeć, że mimo, iż jeszcze nie minęła radość
po wygranych wyborach, to jednak szybko trzeba zakasać
rękawy, bo bycie radnym, wójtem to służba społeczeństwu
i zawsze jest co zrobić. Na koniec mszy wójt Sławomir
Wawrzyński zawierzył pracę całego samorządu św. Michałowi
Archaniołowi.
Natomiast o godzinie 11 już w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy rozpoczęła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Gminy
Stara Biała. Obrady otworzyła i poprowadziła Marianna
Stawicka jako radna seniorka (właśnie takie rozwiązanie,
dopóki rada nie wybierze ze swojego grona przewodniczącego
nakłada ustawa). Dzięki doświadczeniu nabytemu w trzech
kadencjach Pani Marianna poradzia sobie świetnie z rolą
przewodniczącego obrad I sesji VII kadencji samorządu.

Małgorzata Popławska wręczyła zaświadczenie Sławomirowi
Wawrzyńskiemu o wyborze na wójta , a wójt podobnie jak
radni złożył uroczyste ślubowanie.
Po tej części przyszła pora na przyjęcie porządku obrad.
Na pierwszej radzie ten porządek zwyczajowo obejmuje
tylko wybór przewodniczącego rady oraz jego zastępcę.
Wybrano więc komisje uchwał i wniosków, która zajęła
się przygotowaniem wyboru przewodniczącego. Przyszedł
czas na zgłaszanie kandydatów. Zgłoszono dwóch –
Marka Moderackiego i Wojciecha Żółtowskiego. Komisja
przygotowała karty do głosowania (wybór przewodniczącego
odbywa się w głosowaniu tajnym), po czym każdy z radnych
wrzucał swój głos do urny. W wyniku głosowania okazało się,
że oddano jeden głos nieważny, a obaj kandydaci uzyskali po
7 głosów. Przy takim rozstrzygnięciu trzeba było powtórzyć
wybory. Tym razem wszystkie głosy były ważne. Po ich
przeliczeniu okazało się, że przewodniczącym Rady Gminy
został Wojciech Żółtowski w stosunku głosów 8:7.

Po hymnie państwowym powitała wszystkich zaproszonych
gości i oddała głos Małgorzacie Popławskiej – przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej, która przedstawiła szczegółowe
wyniki wyborów w naszej gminie w poszczególnych okręgach.
Następnie wręczyła wszystkim nowo wybranym radnym
zaświadczenie o wyborze. Oficjalnie więc wybrani radni
mogli już złożyć ślubowanie. W ich imieniu takie ślubowanie
złożył najmłodszy z radnych – Sławomir Trzciński. Następnie

Teraz nastąpiła pora na wybór zastępcy przewodniczącego.
Zgłoszono dwóch kandydatów – Mariusza Downarowicza
oraz Huberta Murawskiego. I podobnie jak w przypadku
wyboru przewodniczącego sam wybór miał charakter tajny.
W wyniku głosowania zastępcą przewodniczącego został
Mariusz Downarowicz stosunkiem głosów 10:5.
Na tym pierwsze posiedzenie zakończono, a radnym
pozostało tylko zrobić sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie
i zadeklarować chęć pracy w poszczególnych komisjach.
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj. mazowieckie,
tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 14-16, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania interesantów:
I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław 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.
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42, tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8, 10, 12, 16.
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.

Turniej Orlika

Centrum
Sportowe
„Wierzbica”
w
Nowych
Proboszczewicach było areną gminnych eliminacji
V Turnieju Orlika, które odbyły się 16 września.
Do rywalizacji stanęły drużyny chłopców w kategoriach
wiekowych rocznik 2003/2004 oraz rocznik 2001/2002.
W sumie w każdej z kategorii zagrały po cztery zespoły.
Mecze rozegrano systemem „każdy z każdym”. W obu
kategoriach zwyciężyły drużyny z Zespołu Szkół w Starych
Proboszczewicach.
W grupie młodszej drugie miejsce zajęła drużyna
z SP w Starej Białej, trzecie z SP Proboszczewice II, a czwarte
ekipa z SP w Maszewie Dużym. W starszej grupie druga
lokata przypadła zespołowi z ZS w Maszewie Dużym, trzecia
ZS Proboszczewice II, a czwarta SP Zągoty.
Na etapie wojewódzkim rozgrywek młodsza drużyna
zajęła piąte miejsce, a starsza trzecie.

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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Wybraliśmy samorząd

Wybory samorządowe w gminie Stara Biała nieco
odbiegały od tych w pozostałych gminach powiatu
płockiego. A to dlatego, że był tylko jeden kandydat na
wójta, a dwóch radnych było pewnych mandatów jeszcze
przed wyborami.
Tych dwóch radnych to Mariusz Downarowicz i Jacek
Portalski. Obaj startowali z KWW Stara Biała 2014. Mandaty
uzyskali ponieważ byli jedynymi kandydatami w okręgach
– Mariusz Downarowicz w okręgu nr 1 (sołectwo Brwilno),
a Jacek Portalski w okręgu nr 9 (sołectwa Stara Biała
i Kamionki). W tym przypadku, w tych okręgach nie doszło
do głosowania. Obaj panowie w nowej kadencji ponownie
sprawują mandat radnego gminy Stara Biała.
Nie licząc już zwycięskich radnych o pozostałe 13
mandatów ubiegało się 35 osób. W gminie zarejestrowanych
było 10 komitetów wyborczych. Żaden z nich nie
wystawił kandydatów w każdym z 15 okręgów. Najwięcej,
bo 14 kandydatów wystawił KWW Stara Biała 2014.
13 kandydatów wystawił Komitet Wyborczy PSL. Największa
liczba kandydatów, po czterech, starła się o mandat w okręgach
nr 2 (sołectwo Maszewo) i nr 6 (sołectwa Kobierniki,
Ulaszewo, Wyszyna). Ostatecznie w Radzie Gminy obecnej
kadencji jest siedmiu nowych radnych.
Jeśli chodzi o wybory wójta gminy to jedynym zgłoszonym
kandydatem był piastujący tę funkcję Sławomir Wawrzyński.
Podczas wyborów z 16 listopada wyborcy decydowali
o poparciu jego osoby. Został wybrany bowiem uzyskał
więcej niż połowę ważnych, oddanych głosów. Ostatecznie
w wyborach głosów ważnych w przypadku głosowania na
wójta oddano 3974. Sławomir Wawrzyński uzyskał poparcie
2874 osób, czyli 72,32 proc. Wyborców.
Wyniki wyborów na radnych w poszczególnych okręgach:
• Okręg nr 1 (głosowania nie przeprowadzono
DOWNAROWICZ Mariusz Jan (KWW Stara Biała 2014)
• Okręg nr 2 – głosów ważnych 222
FIGIEL–BĘTLEJEWSKA Grażyna Ewa (KW PSL) - 42
TRZCIŃSKI Sławomir Wiesław (KWW Stara Biała 2014) - 76
WIĘCKOWSKI Stanisław Wiesław (KWW Stanisława-Wiesława
Więckowskiego) - 47
CIEŚLIŃSKI Dominik (KWW „Nasze Maszewo”) - 57
• Okręg nr 3 – głosów ważnych 273
MURAWSKI Hubert Marek (KW PSL) - 154
WRZEŚNIEWSKI Jan (KWW Stara Biała 2014) - 119
• Okręg nr 4 – głosów ważnych 287
NOWAKOWSKA Ewelina (KW PSL) - 86
KRAJEWSKI Marek (KWW Stara Biała 2014) - 201
• Okręg nr 5 – głosów ważnych 230
JEZIÓRSKI Piotr (KW PSL) - 74
MODERACKI Marek (KWW Stara Biała 2014) - 156
• Okręg nr 6 – głosów ważnych 392
WIŚNIEWSKI Stanisław Krzysztof (KW PSL) - 102
PRZYBYLSKI Marek Hipolit (Koalicyjny Komitet Wyborczy
SLD–Lewica Razem) - 45
MAJEWSKI Andrzej (KWW Stara Biała 2014) - 81
MAJCZYNA Leszek Andrzej (KWW Nasz powiat, nasza
gmina) - 164
• Okręg nr 7 – głosów ważnych 213
SZUNIEWICZ Alina Anna (KW PSL) - 45
PARADOWSKI Krzysztof (KWW Stara Biała 2014) - 92
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PIELACH Krzysztof (KWW Nasz powiat, nasza gmina) - 76

• Okręg nr 8 – głosów ważnych 348

PORTALSKI Marek (KW PSL) - 132
ŻÓŁTOWSKI Wojciech Mieczysław (KWW Wojciecha
Mieczysława Żółtowskiego) - 216
• Okręg nr 9 (głosowania nie przeprowadzono)
PORTALSKI Jacek Józef (KWW Stara Biała 2014)
• Okręg nr 10 – głosów ważnych 241
MASZTAKOWSKI Sławomir (KW PSL) - 133
WOJCIECHOWSKI Andrzej (KWW Stara Biała 2014) - 108
• Okręg nr 11 – głosów ważnych 306
RUTKOWSKI Piotr Jarosław (KW PSL) - 112
STAWICKA Marianna (KWW Stara Biała 2014) - 146
PRZYCZKA Monika Margarita (KWW Bronowo – Zalesie) - 48
• Okręg nr 12 – głosów ważnych 200
KOZIŃSKA Marlena (KW PSL) - 12
ANTOSZKIEWICZ Stanisław Marian (Koalicyjny Komitet
Wyborczy SLD–Lewica Razem) - 121
DZIUBLIŃSKI Ryszard Andrzej (KWW Stara Biała 2014) - 67
• Okręg nr 13 – głosów ważnych 239
MIKOŁAJCZYK Władysław (KW PSL) - 114
DĄBROWSKI Jarosław (KWW Stara Biała 2014) - 83
KIKOLSKI Marcin (KWW Marcina Kikolskiego) - 42
• Okręg nr 14 – głosów ważnych 244
TUROWSKA–BURACZYŃSKA Monika (KW PSL) - 111
DĄBROWSKI Sławomir (KWW Stara Biała 2014) - 133
• Okręg nr 15 – głosów ważnych 241
TUROWSKI Krzysztof (KW PSL) - 14
KAJKOWSKI Włodzimierz (KWW Stara Biała 2014) - 84
SIERADZKI Jan (KWW Jana Sieradzkiego) - 143

Most otwarty
Po wielu miesiącach niedogodności i uciążliwych
objazdów wreszcie można pojechać przez most w Srebrnej.
Oficjalna uroczystość otwarcia mostu odbyła się 29
listopada.
W oficjalnym otwarciu wzięli udział m.in. marszałek
województwa Adam Struzik, poseł Piotr Zgorzelski,
powiatowy radny, a obecnie przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski, wójt naszej gminy Sławomir Wawrzyński.
Most w Srebrnej znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 559. Nowa przeprawa jest wykonana w konstrukcji
żelbetowej o rozpiętości 15 m i szerokości całkowitej 11,7 m.
Obiekt posiada odwodnienie, a klasa obciążenia to 50 t. Koszt
wykonania mostu to prawie 1,7 mln zł.
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Wszystkich radnych poprosiliśmy o wypeł nienie ankiety,
w której mogli opowiedzieć kilka słów o sobie. Oto co
napisały poszczególne osoby.
Stanisław ANTOSZKIEWICZ
• Wiek: 65 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona, dwoje
dorosłych dzieci, trójka
wnucząt
• Kariera zawodowa: 10 lat
nauczyciel, w tym trzy lata
dyrektor szkoły rolniczej;
12 lat w doradztwie
rolniczym – kierownik działu ekonomiki Wojewódzkiego
Ośrodka Postępu Rolniczego; 14 lat w gospodarstwie
rolnym Ogorzelice na stanowisku głównego księgowego
i kierownika produkcji
• Cele jako radnego: być blisko wyborców i ich
reprezentować, spełniać ich postulaty
• Marzenia: spełnienie się w realizacji zamierzeń dla
społeczności
• Zainteresowania: otwarty na wszystkie tematy społeczne;
lubię podejmować trudne tematy
Sławomir DĄBROWSKI
• Wiek: 56 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: druga
• Rodzina: żona Krystyna,
synowie Marcin i Dariusz
• Kariera zawodowa: Przez 26
lat pracowałem jako monter
w dawnej Fabryce Maszyn
Żniwnych; od 2002 r. na
stanowisku kontrolera jakości
w New Holland; od 2010 r. pracuję jako lider zespołu
technologicznego
• Cele jako radnego: budowa sieci gazowej w Starych
i Nowych Proboszczewicach; dokończenie budowy dróg
osiedlowych, chodników i oświetlenia; modernizacja drogi
wojewódzkiej nr 540 w Starych i Nowych Proboszczewicach
• Marzenia: spokojne życie w zdrowiu i szczęściu całej
rodziny; aby synowie ukończyli szkołę, mieli pracę i założyli
rodziny
• Zainteresowania: mechanika, rolnictwo, dobry film,
muzyka disco polo, sport
Mariusz DOWNAROWICZ
• Wiek: 47 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: czwarta
• Rodzina: żona i dwoje dzieci
• Kariera zawodowa: Lasy
Państwowe – leśniczy
Leśnictwa Brwilno
• Cele jako radnego: stałe
dążenie do poprawy bytu
mieszkańców
• Zainteresowania: brydż, siatkówka, podróże
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Marek KRAJEWSKI
• Wiek: 46 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: trzecia
• Rodzina: żona, dwie córki
• Kariera zawodowa:
Komunikacja Miejska
Płock – kierowca,
następnie diagnosta;
byłem członkiem
rady nadzorczej jako
przedstawiciel pracowników
• Cele jako radnego: budowa dróg, sieci wodnokanalizacyjnej, bezpieczeństwo, rozwiązywanie problemów
indywidualnych mieszkańców, hala widowiskowo-sportowa
w Maszewie Dużym
• Marzenia: podróże, lotto, motocykl
• Zainteresowania: film, motoryzacja, zwierzęta
Leszek MAJCZYNA
• Wiek: 42 lata
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona Joanna, syn
Mateusz i córka Wiktoria
• Kariera zawodowa: Urząd
Skarbowy w Płocku;
PKN Orlen (helpdesk,
zakładowa straż pożarna,
biuro bezpieczeństwa
i higieny pracy); wiceprezes Stowarzyszenia Sołtysów
Mazowieckich
• Cele jako radnego: zakończenie inwestycji związanej
z budową kanalizacji w Ludwikowie i Wyszynie; dążenie do
zaplanowania i zrealizowania dróg w Wyszynie; integracja
mieszkańców Ludwikowa, Wyszyny, Kobiernik oraz
rozwiązywanie problemów, które nurtują mieszkańców tych
miejscowości; budowanie społeczeństwa informacyjnego,
w którym towarem staje się informacja traktowana jako
szczególne dobro niematerialne
• Marzenia: doczekać dnia, w którym zabiorę wnuki na wspólną
wyprawę; kupić motocykl Yamaha Drag Star XVS 1100 Classic
z wózkiem bocznym i zabrać żonę na zlot motocyklowy
• Zainteresowania: kolekcjonuję zapalniczki i monety;
interesuję się informatyką, a w szczególności wdrażaniem
systemów wspomagania decyzji w pożarnictwie
Sławomir MASZTAKOWSKI
• Wiek: 45 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona, syn i córka
• Kariera zawodowa:
pracuję w firmie Orlen
Koltrans i prowadzę
działalność gospodarczą
• Cele jako radnego: być
dobrym reprezentantem
Gminy Stara Biała oraz wyborców
• Marzenia: pragnąłbym aby wszyscy ludzie, mimo
problemów byli szczęśliwi
• Zainteresowania: w wolnym czasie bardzo lubię oglądać
imprezy sportowe, zwłaszcza te największe
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Władysław MIKOŁAJCZYK
• Wiek: 69 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: trzy
• Rodzina: żona, dwóch synów
• Kariera zawodowa: kółka
rolnicze – 12 lat w kadrze
kierowniczej; FMŻ – 15 lat
jako pracownik techniczny
• Cele jako radnego:
gazyfikacja Nowych
Proboszczewic, infrastruktura drogowa
• Marzenia: w miejscu zamieszkania powiększyć obszar
parkowy i tereny rozrywkowe dla dzieci
• Zainteresowania: wędkarstwo, sport
Marek MODERACKI
• Wiek: 53 lata
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pięć
• Rodzina: żona, córka i syn
• Kariera zawodowa: 19811990 Zakład Energetyczny
Płock; od 1990 r. działalność
gospodarcza
• Cele jako radnego:
inwestycje drogowe w
Mańkowie i Nowej Białej; pętla autobusowa w Mańkowie;
kanalizacja w Mańkowie od strony Wyszyny
• Zainteresowania: piłka nożna, motoryzacja

budowa dróg, oświetlenia
• Marzenia: rozwijanie gospodarstwa i mieszkanie w
zadbanej okolicy
• Zainteresowania: hobby to moja praca
Jacek PORTALSKI
• Wiek: 59 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: cztery
• Rodzina: żona Anna,
synowie Michał i Łukasz,
córka Kasia
• Kariera zawodowa:
wykształcenie średnie
rolnicze; w 1982 r.
przejęliśmy z żoną
rodzinne gospodarstwa rolne o powierzchni 27,19 ha i 12
ha; powiększyliśmy je do ok. 60 ha; była w nich hodowla
owiec, trzody chlewnej, sad
• Cele jako radnego: służyć lokalnej społeczności,
reprezentować ją i występować w jej imieniu
• Marzenia: zawsze na pierwszym miejscu szczęście i zdrowie
mojej rodziny i znajomych
• Zainteresowania: pszczelarstwo; wędkowanie, spacery po
okolicy, wycieczki, żeglarstwo po mazurskich jeziorach

Hubert MURAWSKI
• Wiek: 37 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona Izabela,
synowie Eryk 11 lat i Erwin
6 lat
• Kariera zawodowa:
prowadzę działalność
gospodarczą
• Cele jako radnego: być blisko
mieszkańców, co umożliwi mi pracę nad rozwiązywaniem
ich problemów; program bezpieczeństwa dzieci
• Marzenia: aby moja rodzina była szczęśliwa i zawsze
zdrowa
• Zainteresowania: sport – piłka nożna, motocykle

Jan SIERADZKI
• Wiek: 49 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona i troje
dzieci
• Kariera zawodowa: z
krótką przerwą mieszkam
od urodzenia w Starych
Proboszczewicach.
Jestem szczęśliwym
mężem i ojcem trójki dzieci. Mam wykształcenie wyższe
ekonomiczne. Pracuję zawodowo od 1985 r. Od 2011 r.
jestem sołtysem Starych Proboszczewic
• Cele jako radnego: aktywne uczestnictwo w życiu
mieszkańców, poprawa infrastruktury dróg i ulic,
wspieranie rolników w melioracji gruntów, aktywne
uczestnictwo w innych projektach np. gazyfikacja wsi
• Marzenia: być dobrym i uczciwym człowiekiem
• Zainteresowania: jazda rowerem, wędrówki górskie,
rozmowa z drugim człowiekiem

Krzysztof PARADOWSKI
• Wiek: 46 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: druga
• Rodzina: żona, dwóch synów
• Kariera zawodowa:
po ukończeniu szkoły
pomagałem rodzicom w
prowadzeniu gospodarstwa,
które 18 lat temu przejęliśmy
wraz z żoną
• Cele jako radnego:
podniesienie współpracy między ludźmi, rolnikami a
samorządem; od urodzenia mieszkam na wsi i sprawy wsi
są mi bardzo bliskie, widzę tu potrzebę wielu zmian np.

Marianna STAWICKA
• Wiek: 70 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: czwarta
• Rodzina: troje dzieci
• Kariera zawodowa:
gospodarstwo rolne od
1968 r.; od 1972 r. do
1982 r. w gospodarstwie
pomocniczym przy
Zespole Szkół Rolniczych
w Trzepowie na stanowisku księgowej i magazyniera; od
1993 do 1995 działalność gospodarcza; od 1997 do 2005
prezes kółka rolniczego w Płocku; obecne emerytka
• Cele jako radnego: być zawsze blisko ludzi i ich problemów,
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w trudnych sprawach poszukiwać porozumienia z innymi
radnymi w celu ich rozwiązania dla dobra społecznego
• Marzenia: być zdrową, żyć w prawdzie i zgodzie, pomagać
potrzebującym
• Zainteresowania: programy rozrywkowe, rozwiązywanie
krzyżówek, śledzenie wydarzeń z kraju i zagranicy
Sławomir TRZCIŃSKI
• Wiek: 37 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: pierwsza
• Rodzina: żona i dwoje dzieci
• Kariera zawodowa: od 15
lat funkcjonariusz służb
mundurowych w Płocku
• Cele jako radnego:
modernizacja dróg
osiedlowych i gminnych,
dodatkowe oświetlenie dróg, budowa małego placu zabaw
dla dzieci w Maszewie, zgodność wszystkich radnych w
podejmowanych decyzjach
• Marzenia: żeby wszystkie cele zostały zrealizowane
• Zainteresowania: motoryzacja, książki
Wojciech ŻÓŁTOWSKI
• Wiek: 51 lat
• Liczba kadencji w Radzie
Gminy: trzecia
• Rodzina: żona Ewa –
nauczycielka; syn Michał –
młodszy kapitan PSP
• Kariera zawodowa: urzędnik
administracji rządowosamorządowej – 31 lat pracy
• Cele jako radnego: chcę
służyć mieszkańcom Białej oraz całej gminy i mieć realny
wpływ na podnoszenie jakości ich życia
• Marzenia: moc i siłę sprawczą marzeń pozostawiam Boskiej
Opatrzności, w którą mocno ufam
• Zainteresowania: poświęcać wolny czas na pomoc
potrzebującym, aktywność fizyczną poprzez bieganie i grę
w piłkę nożną
Sławomir WAWRZYŃSKI
• Wiek: 54 lat
• Liczba kadencji bycia
wójtem: siódma
• Rodzina: żona Barbara; troje
dzieci i troje wnuków
• Kariera zawodowa: pracę
zawodową zacząłem w
płockim Mostostalu w
1985 roku i pracowałem
do lipca 1990r. 7 lipca 1990
roku rozpocząłem pracę na
stanowisku wójta Gminy Stara Biała
• Cele jako wójt: ciężka praca na rzecz naszej małej ojczyzny
aby naszym mieszkańcom żyło się coraz lepiej, aby
ustawicznie poprawiać standard naszego życia
• Marzenia: marzę aby być zdrowym i żeby wszyscy
moi najbliżsi byli zdrowi i mieli pracę, która sprawi im
satysfakcję
• Zainteresowania: piłka nożna, historia i niestety polityka
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Certyfikat dla gimnazjum
Gimnazjum w Starych Proboszczewicach otrzymało
certyfikat udziału w programie „Otwarta firma” w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2014, który co
roku przyznaje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Celem projektu było zapoznanie uczniów ze specyfiką
rynku pracy w najbliższej okolicy oraz kształtowanie
umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej
i zawodowej. Realizacja projektu polegała na zorganizowaniu
dla uczniów klasy IIb wycieczki do firmy Opeus w Płocku,
która zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz montażem
elementów stalowych i aluminiowych.
Na wycieczkę gimnazjaliści wyruszyli 19 listopada.
Uczniowie zwiedzali m.in. magazyn, działy zamówień,
projektów, realizacji, kadr i księgowości. Przedstawiciel
firmy Adam Strzeszewski zapoznał uczniów z historią firmy,
opowiedział o roli i zadaniach pracowników będących
na różnych stanowiskach. Gimnazjaliści mieli okazję
zweryfikować swoje wyobrażenia na temat różnych zawodów,
zapytać pracowników o warunki
pracy, ich ścieżkę zawodową.
W zorganizowaniu wycieczki
do firmy Opeus pomogli Marcin
Łukasik, prezes zarządu Banku
Spółdzielczego w Starej Białej
oraz Radosław Dubiel, członek
zarządu firmy Opeus oraz
członek Komisji Rewizyjnej Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego.
Szkolnym koordynatorem projektu
i organizatorem była Zofia Chlebna.

W czołówce powiatu
Powiat płocki podsumował sportową rywalizację w roku
szkolnym 2013/14. Bardzo dobrze wypadła w niej Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum w Starych Proboszczewicach.
W klasyfikacji szkół uczestniczących w rywalizacji
sportowej w ramach XVI Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w powiecie płockim Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Starych Proboszczewicach zajęły wysokie trzecie miejsca.
Konkurencja była bardzo duża bowiem do sportowych zmagań
przystąpiło 36 szkół podstawowych i 24 gimnazjów.

Wolontariusze z prezentami
Przedstawicielki szkolnego koła wolontariatu z ZS
w Maszewie Dużym wraz ze swoją opiekunką odwiedziły
5 grudnia Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku.
Do Płocka w przeddzień Mikołajek wybrały się Martyna
Sobczak, Weronika Stępkowska, Karolina Załęgowska
i Weronika Załęgowska wraz z opiekunką Elżbietą Załęgowską.
Wizytę poprzedziła zorganizowana na terenie szkoły
zbiórka pluszaków. Dyrekcja, pracownicy i podopieczni
Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku bardzo
ucieszyli się z tej wizyty, dlatego planowana jest kolejna - tuż
przed Dniem Dziecka.
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Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2014 r. w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Starej Białej odbyła się uroczystość z okazji 96. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Po mszy św. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Starej Białej przedstawili program artystyczny
pt. „Polska – moja Ojczyzna”. Uczestnicy obchodów
Narodowego Święta Niepodległości mogli posłuchać wierszy
i pieśni patriotycznych, które były wzbogacone o prezentację
multimedialną. Występowi chóru szkolnego towarzyszyła
Gminna Orkiestra Dęta pod batutą p. Grzegorza Dębskiego.
Gościliśmy m.in. pana Sławomira Wawrzyńskiego –
Wójta Gminy Stara Biała oraz pana Jana Wrześniewskiego
– Przewodniczącego Rady Gminy. Uroczystość uświetniły
także poczty sztandarowe: ze Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Wyszynie i z Zespołu Szkół w Maszewie
Dużym.
11 listopada to także dzień św. Marcina z Tours. Parafianie
złożyli ks. Marcinowi Milewskiemu życzenia imieninowe oraz
wręczyli kwiaty. Ksiądz proboszcz Jan Deptuła podziękował

organizatorom i młodym artystom za wspaniałą lekcję historii
i patriotyzmu.
Elżbieta Adamkiewicz

Kulturalne zapowiedzi

Zbliżający się okres świat Bożego Narodzenia i Karnawału
obfitować będzie w ciekawe wydarzenia kulturalne, na które
serdecznie Państwa zapraszamy.
Gmina Orkiestra Dęta
Jak co roku nasza orkiestra uświetni kolędami Pasterkę
w kościele w Starej Białej. Potem będzie można posłuchać
kolęd w wykonaniu naszej orkiestry podczas Mszy Świętych
w Starych Proboszczewicach (4 stycznia, godz. 11.30) oraz
w Maszewie Dużym (6 stycznia, godz. 11.00).
Kapela Góralska „Beskid”
Coroczne kolędowanie w Święto Trzech Króli stało się już
tradycją w naszej gminie. Tym razem zapowiada się wspaniała
uczta kulturalna, gdyż będziemy gościć prawdziwą kapelę
góralską „Beskid” z Bielska-Białej. Kapela już kilka lat temu
nagrała płytę "Hej, malućki, malućki" z najpiękniejszymi
kolędami i pastorałkami góralskimi. Koncert będzie miał
miejsce w Hali Sportowej przy szkole w Starej Białej 6 stycznia
o godz. 13.30. Ale już przedsmak koncertu będzie można
poczuć, tego samego dnia, podczas Mszy Świętej odprawianej
w kościele w Starej Białej o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy.
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Piosenki Anny German
Dzięki emisji serialowi poświęconemu życiu i twórczości
Anny German, piosenki tej znanej i bardzo lubianej artystki
przezywają swoją druga młodość. „Miłość w Portofino”, „Wróć
do Sorrento”, „Katiusza” czy „Tańczące Euredyki” będzie można
posłuchać w wykonaniu Mileny Siembidy (sopran) absolwentki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w klasie
śpiewu solowego. Piosenkarce akompaniować będzie Marek
Stefankiewicz (pianista, wykładowca, kompozytor – m.in.
skomponował muzykę do filmu „Sara”). Koncert Będzie
miał miejsce 30 stycznia (piątek) w sali gimnastycznej szkoły
w Maszewie Dużym o godz. 18.00
Super Duo (Opania-Zborowski)
Dwóch doskonałych aktorów połączyło siły wykonując
teksty Młynarskiego, Wysokiego, Brela przeplatane humorem
żydowskim i warszawskim, wplatając między nie anegdoty zza
kulis oraz z planu filmowego, a także najlepsze dowcipy. Na tę
kulturalna ucztę zapraszamy do Nowych Proboszczewic (Dom
Strażaka) w ostatki 17 lutego na godz. 18.00.
Oczywiście wstęp na wszystkie koncerty - BEZPŁATNY
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Nadanie imienia i ufundowanie sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wyszynie
Nadanie imienia i ufundowanie sztandaru Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wyszynie

Kolonia Schröttersdorf

Maszewo Duże to miejscowość jakich tysiące w całym
kraju. Jednak jest w niej coś, czego nie powstydziłaby się
żadna inna polska miejscowość. Tym czymś jest historia.
Pierwsza wzmianka na temat osady Maszewo pochodzi
z XII wieku. Była to krótka informacja na temat wsi leżącej
na trasie do parafii Brwilno. Prawdopodobnie dotyczyła
dzisiejszego Maszewa nad Wisłą. Bardziej szczegółowe
wzmianki pochodzą z połowy XV wieku. W wykazie dóbr
zamku w Płocku wymienia się Białą, Draganie, Chełpowo
oraz Maszewo. W tym artykule, jednak chciałbym się głównie
skupić na osadnictwie niemieckim, które rozpoczęło się na
tym terenie na przełomie XVIII i XIX wieku.
Zaczęli od ziemianek
Jedną z pierwszych kolonii niemieckich na naszym terenie
była kolonia Schröttersdorf, która pochodzi z końca XVIII
wieku. Swoją nazwę wzięła od nazwiska ministra prowincji
Nowych Prus Wschodnich, Fryderyka Leopolda barona
von Schröttera. W jej skład wchodziły podpłockie wsie takie
jak Maszewo, Powsino, Chełpowo oraz Biała, w których
zamieszkało kilkaset niemieckich rodzin. Od 1820 r., termin
kolonia Schröttersdorf, zastępowany był nazwą konkretnej
miejscowości, do której dodawano słowo kolonia.
Nowi mieszkańcy w większości pochodzili z Wittenbergii,
Mecklenburgii, Saksonii oraz z Prus Wschodnich i Zachodnich.
Władze pruskie od dłuższego czasu prowadziły poszukiwania
dla nowej kolonii na północnym brzegu Wisły. Po wybraniu
lokalizacji rozpoczęto rekrutację nowych osadników. Władze
zaproponowały opłacenie podróży kolonistów w wysokości:
dodatek za przejechane kilometry wynosił za osobę od mili
2 grosze, 1 grosz za żonę i 6 fenigów oraz grosz za każde dziecko.
Pierwsi osadnicy mieszkali w ziemiankach. Dopiero po
pewnym czasie rozpoczęto budowę domów, które tworzone
były w konstrukcji szkieletowej, z drewna, fugi klejone
z błota i słomy oraz dachu słomianego. Władze niemieckie
przekazywały również osadnikom narzędzia rolne oraz
pieniądze na karczowanie. Wielu kolonistów po przybyciu
na miejsce miało inne spojrzenie na temat nowego domu,
niż te które zostało opisane przez rekruterów w Niemczech.
Konstrukcje niemieckich domów były wykorzystywane
w cieplejszym klimacie. Nowi mieszkańcy narzekali na
okrutne zimno podczas zimy.
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Jeden z Niemców w listach do rodziny pisał, że często patrzą
z tęsknotą na słońce na zachodzie, myśląc o swojej dawnej
ojczyźnie. Pisał również, że rok 1805 był bardzo mokrym
rokiem. W kolonii nie istnieją jeszcze żadne utorowane drogi,
mieszkańcy toną na wiosnę i jesieni w błocie. Z relacji wynika,
że osadnicy byli bardzo zawiedzeni i rozgoryczeni.
Rząd pruski starał się rekompensować im te niedogodności
w zwierzętach, narzędziach. Ze względu na dużą liczbę dzieci
w kolonii, natychmiast ze Śląska ściągnięto nauczyciela
i wybudowano szkołę. Aby osadnicy nie nudzili się wieczorami,
w każdej wsi powstała orkiestra lub chór mieszany. We wsiach
gdzie nie można było wybudować kościoła lub kaplicy,
otwierano pokoje modlitewne znajdujące się przy szkołach.
W samym Maszewie Dużym (dawniej Kolonia
Maszewo) znajdowały się dwa takie miejsca. Jedna kaplica
luterańska, a drugi pokój modlitewny Braci Morawskich.
Szacuje się że w pierwszy okresie kolonia liczyła już około
3 tys. mieszkańców. Gospodarstwa były różnej wielkości.
W największej wsi - Maszewie, funkcjonowało ponad 110
zagród, 13 gospodarzy posiadało 6 ha ziemi, a 97 od 1 do 6 ha.
Tylko trzy gospodarstwa były wielkoobszarowe - Sztajnera
i Rowera po 78 ha oraz 196 ha należące do Szyfera. W każdej
ze wsi znajdowały sklepy, szynki, w samym Maszewie młyn,
dwie olejarnie oraz duży browar produkujący piwo dla Płocka
- słynnego Maszewskiego Portera.
Trudne relacje
W okresie międzywojennym pomiędzy polskimi władzami
a mieszkańcami okolicznych kolonii, wielokrotnie dochodziło
do napięć i animozji. Szkoły niemieckie przekształcano na
polskie. Jedynie w szkole w Maszewie nauczono w dwóch
językach – polskim i niemieckim. W placówce tej nauczycielką
była Filomena Danielewska, która została przeniesiona na
własną prośbę w 1925 r. ze szkoły w Kobiernikach oraz
Ulaszewie i pracowała tam do wybuchu II wojny światowej.
Tuż przed samym jej wybuchem, w lutym 1939 r., władze
polskie postanowiły odwołać dotychczasową dyrektorkę tej
szkoły, Niemkę Melite Drungrwe, a w jej miejsce powołać na
stanowisko kierownika szkoły Filomenę Danielewską.
Dowodem napięć i niechęci do kolonistów może
być artykuł w gazecie inteligencji polskiej ,,Tygodniku
Ilustrowanym” z 1907 r., poświęcony żywiołowi niemieckiemu
zamieszkującemu Maszewo. Można w nim przeczytać, że
,,gdzie niemieccy nasi koloniści nie mogą wprowadzić swojego
własnego języka, starają się przynajmniej podkopać znaczenie
mowy polskiej. W gminach wiejskich z ludnością mieszaną
niemiecką-polską staje się nieprawdopodobieństwem
przeprowadzić uchwały zawieszenia napisów polskich
i prowadzenia ksiąg w naszym języku. W takich razach
Niemcy głosują na rzecz języka państwowego (rosyjskiego).”
Cała publikacja opatrzona była zdjęciami Ł. Dobrzańśkiego
ze znaczącymi podpisami, np. ,,Niemiecki pług na polskiej
ziemi” lub ,,Przy czytaniu niemiecki kolonista u siebie”.
Powyższa niechęć miała swoją genezę w zachowaniu
samych kolonistów. Większość z nich nie uczyła się języka
polskiego, tworząc zamknięte enklawy. Ponadto wielokrotnie
okazywali wyższość nad polskimi sąsiadami wytykając
analfabetyzm, zacofanie technologiczne i światopoglądowe.
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Jednak od tego typu zachowań były wyjątki. Z opowieści
dziadka mojej żony, Jana Zapędowskiego, urodzonego
i mieszkającego na pograniczu wsi Maszewo i Mańkowo,
wyłania się bardzie przyjazny obraz relacji pomiędzy
mieszkańcami kolonii a ich polskimi sąsiadami. Wspominał
on, że wspólnie z Niemcami uczył się w jednej szkole
(przy dzisiejszej ul. Zglenickiego). Na co dzień przyjaźnił
się z Niemczakami (nazewnictwo lokalne) i dzięki tym
relacjom, zarówno polskie jak i niemieckie dzieci stawały się
dwujęzyczne. Ponadto wielu Polaków pracowało u niemieckich
gospodarzy i bardzo sobie cenili wielkość wynagrodzenia
jakie otrzymywali. Wspominał również, że Niemcy u których
pracowali, wymagali bardzo dokładnego wykonywania swoich
obowiązków. Pomimo dobrych relacji, wyczuwalna była
pewien dystans oraz okazywana wyższość przez kolonistów.
Zbrodniarze...
Największe animozje powstały podczas okupacji, kiedy to
większość niemieckich mieszkańców wspierało faszystowskiego
okupanta i bez najmniejszych oporów wpisywało się na
Volkslistę, a kilku z nich należało do zbrodniczej organizacji
SS Totenkopf. Jak wspomina w swojej książce Wiktor
Kaźmierowicz ps. ,,Okoń” historię związaną z budową bunkra
w lesie Brwilno: ,,Najbardziej niebezpieczny do przebycia był
odcinek od Wyszyny do Lasu Brwilno. Jego odległość wynosiła
4 km. Przed wjazdem do Maszewa trzeba było skręcić w prawo
w trakt, prowadzący w głąb do lasu. Cały szkopuł tkwił w tym,
że Maszewo zamieszkane było w całości przez niemieckich
kolonistów, a na dodatek zatwardziałych hitlerowców i trzeba
było w tym miejscu niepostrzeżenie przemknąć, nie zwracając
niczyjej uwagi. Gdyby zatrzymał mnie folksdojcz, to nawet
najgłupszy z nich nie uwierzyłby, że wiozę furę pełną drzewa do
lasu. Na szczęście odbyło się bez kłopotów”.
W niechlubną kartę, poprzez swoją wyjątkową wrogą
postawę, wpisali się w szczególności niejaki Much,
który jeszcze przed wojną został pozbawiony polskiego
obywatelstwa za szpiegostwo. Ogromnym okrucieństwem
wykazał się Andrzej Niewiadomski z Białej, folksdeutsch
i członek NSDAP, który uczestniczył w obławach, zabójstwach
i egzekucjach na Polakach z gminy Brwilno (m.in. Jana
Bartosiewicza z Wyszyny). W maju 1945 roku skazany na
karę śmierci. Wyjątkowym zwyrodnialcem był niemiecki
kolonista Kriszner, stolarz z Powsina oraz były żołnierz Wojska
Polskiego. Po podpisaniu narodowej listy stał się zagorzałym
hitlerowcem. W latach 1943-45 był okrutnym dozorcą
w płockim więzieniu. W 1945 roku skazany na karę śmierci.
Ponadto kierownik powsińskiej szkoły Teodor Getzke, wpisał
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się niechlubnie w dziejach opisywanej koloni. Po wybuchu
wojny został urzędnikiem niemieckiego magistratu. Zasłynął
m.in. jako denuncjator.
...i przyjaciele
Jednak podczas wojny mieszkańcy kolonii również
przejawiali więź z polskimi sąsiadami. Sołtys Maszewa,
przestrzegł rodzinę pani Nadwadowskiej, przed aresztowaniem
jej ojca, udającego rolnika, który w rzeczywistości był
nauczycielem. Wspomina ona również z sympatią
młynarza Gedego, który wielokrotnie przymykał oko na
ponadnormatywne mielenie zboża w jego młynie. Ponadto
sam Gede, w czasie wojny ukrywał polskiego uciekiniera
z przymusowych robót.
Również inne rodziny pochodzenia niemieckiego, zostały
lojalne wobec nowej ojczyzny. Były nimi rodziny Eisellów,
Bartschów, Schulzów, Gundlachów oraz Szyferów. Do takich
przykładów zaliczyć można opisaną powyżej zamianę na
stanowisku kierownika szkoły w Maszewie, gdzie jedna
przyjaciółka (Polka) zamieniła na stanowisku drugą (Niemkę).
Cała historia nie wpłynęła w żaden sposób na przyjaźń obu
kobiet. W takcie okupacji wielokrotnie Melita Drungrwe
potajemnie pomagała swojej przyjaciółce oraz jej rodzinie.
Wspólna historia
Po zakończeniu wojny w 1945 roku koloniści masowo
uciekali wraz wojskami niemieckimi. Tych, którzy zostali
przymusowo usunięto. Wielu z nich zostało uwięzionych
w obozach pracy przymusowej. Kilkoro starców, którzy
mimo nakazu, pozostali w kolonii, UB zabrało na ciężarówki
i wywiozło do lasu Brwilno, na mogiłę pomordowanych
Polaków. Na miejscu nakazano im gołymi rękoma ekshumować
i przeszukiwać rozkładające się ciała.
W 1948 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonął
kościół luterański wraz przyległymi budynkami, który
znajdował się na skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Łukasiewicza
i Zglenickiego. Wykonany był z czerwonej cegły, miał bardzo
wysokie okna, zakończone łukami. Wewnątrz znajdowało się
duże prezbiterium oraz organy Pod koniec lat 40-tych XX
wieku po niemieckich kolonistach w Maszewie nie było śladu.
Od dłuższego czasu wraz z sierpecką grupą Ultima
Thule badam historie związane z niemieckimi kolonistami
zamieszkującymi na ziemiach Mazowsza i Kujaw. Również
razem ze stowarzyszeniem Tradytor, którego jestem członkiem,
nagraliśmy film dokumentalny przedstawiający świątynie
protestanckie na ziemi płockiej. Materiał ten zawiera już
historyczne kadry kościoła w Sadach, który w nieuzasadniony
i bezsensowny sposób został zburzony. Ponadto wspólnie
z Tomkiem Kowalskim z Sierpca oraz proboszczem parafii
ewangelicko-augsburskiej,
nagraliśmy
fabularyzowany
dokument
,,Zapomniani
sąsiedzi”,
opowiadający
o kolonistach niemieckich. Wspomnienia Polaków przeplatają
fabularyzowane sceny z dawnej, niemieckiej wsi Osówka oraz
ewangelickiego kościoła w Wiączeminie Polskim. W ramach
realizacji naszego projektu rozpoczęliśmy współpracę z panią
Jutta Dennerlein, autorką portalu Upstream Vistula, piszącą
i zbierającą informacje na temat kolonistów niemieckich na
ziemiach polskich, która kilkukrotnie gościła w Polsce. Mamy
nadzieje, że nasze działania przyczynią się do ratowania, naszej
wspólnej, trudnej polsko-niemieckiej historii.
Michał Umiński
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Z imieniem i sztandarem

To był historyczny dzień dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
w
Wyszynie.
14
października
Samorządowemu Przedszkolu i Szkole Podstawowej
nadano imię Kornela Makuszyńskiego. Szkoła Podstawowa
otrzymała także sztandar.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele
pod wezwaniem św. Barbary w Sikorzu, którą celebrował
biskup Roman Marcinkowski. W nabożeństwie uczestniczyła
cała społeczność szkolna, poczty sztandarowe sąsiednich
szkół i OSP w Wyszynie oraz zaproszeni goście. Podczas
nabożeństwa został poświęcony sztandar.
Po mszy uroczystość przeniosła się do Wyszyny. Jej
pierwszym akcentem było odsłonięcie i poświęcenie tablicy
upamiętniającej nadanie przedszkolu i szkole imienia Kornela
Makuszyńskiego.
Uroczystą akademię prowadzili Julia Szczałuba uczennica
klasy V i Bartosz Szelągowski absolwent szkoły. To oni poprosili
o wprowadzenie po raz ostatni pocztu flagowego i po raz
pierwszy pocztu sztandarowego. Następnie dyrektor Katarzyna
Warczachowska, przywitała całą rzeszę gości. Dyrektor
w swoim wystąpieniu nawiązała do 66-letniej tradycji szkoły
i okoliczności powstania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
oraz uzasadniła wybór Kornela Makuszyńskiego na patrona
przedszkola i szkoły. Zapewniała, że autorytet i wzorzec
osobowy Kornela Makuszyńskiego pomogą wychowywać
przedszkolaków i uczniów na godnych obywateli i dobrych
ludzi. Praca wychowawcza placówki będzie skupiała się wokół
słów patrona „Mądrym być to wielka sztuka, dobrym – jeszcze
większa”. - Sztandar, który dziś wprowadziliśmy w mury naszej
szkoły, będzie nam nieustannie przypominał, co w życiu
stanowi prawdziwą wartość, pokazując jednocześnie naszą
odrębność, indywidualność i tożsamość – mówiła Katarzyna
Warczachowska.
Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przez
przewodniczącego Rady Gminy Jana Wrześniewskiego uchwał
nadających imię przedszkolu i szkole. Po odczytaniu zostały
one przekazane na ręce dyrektor Katarzyny Warczachowskiej.
Niezwykle ważnym momentem było przekazanie
sztandaru. Rada Rodziców aktem ufundowania sztandaru
przekazała go w ręce wójta Sławomira Wawrzyńskiego.
Ten z kolei, dziękując za tak cenny dar, przekazał sztandar
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.
Katarzyna Warczachowska zapewniła, że sztandar zostanie
otoczony czcią, gdyż jest symbolem wartości, które są i będą
fundamentem pracy wychowawczej szkoły.
Przekazując sztandar szkolnemu pocztowi dyrektor
zwróciła uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej
więzi ze szkołą, gminą i ojczyzną oraz podkreśliła, aby swoją
postawą i nauką rozsławiać dobre imię Szkoły Podstawowej
im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie. Paulina Bętlewska
w imieniu uczniów wyraziła zobowiązanie, że otrzymany
sztandar stanie się dla nich wzorem wytężonej pracy
i symbolem kształtowania serca, umysłu i charakterów oraz
ideałów, do których dążył patron Kornel Makuszyński.
Później była prezentacja sztandaru, a następnie Mariusz
Brzozowski i Joanna Mierzwa z Rady Rodziców dziękowali
fundatorom sztandaru.
W programie artystycznym uczniowie pierwszy klas
mówili wiersze, śpiewali piosenki. W trakcie występu
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pojawiali się bohaterowie znanych i lubianych książek Kornela
Makuszyńskiego.
Podniosłym
momentem
było
złożenie
przez
pierwszoklasistów po raz pierwszy ślubowania na sztandar
szkoły. Przedstawiciele rodziców uczniów z klasy Ia i Ib,
Edyta Malinowska i Dariusz Waszkiewicz, zwrócili się
z prośbą o pasowanie swoich pociech na uczniów Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego. Do tej ceremonii
zaprosili Grażynę Muszyńską - wizytatora Delegatury
w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, wójta Sławomira
Wawrzyńskiego oraz dyrektor szkoły. Dzieci otrzymały na
pamiątkę tego historycznego wydarzenia tarcze szkoły.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Wójt Sławomir
Wawrzyński, podkreślił dynamiczny rozwój placówki, docenił
także jej wpływ na lokalną społeczność. Głos zabrali również
poseł Elżbieta Gapińska, Agnieszka Sulkowska w imieniu
marszałka województwa mazowieckiego, radny powiatu
płockiego Lech Dąbrowski, prezes Gminnego Ogniska ZNP
. Krzysztof Świetlik, radny Gminy Stara Biała Stanisław
Wiśniewski oraz absolwent szkoły i radny powiatowy Marek
Moderacki, a także dyrektorzy szkół.
Końcowym akordem oficjalnej części uroczystości było
odśpiewanie szkolnego hymnu i złożenie, przez przedstawicieli
Rady Rodziców, życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Później goście zostali zaproszeni na spacer po budynku
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i domowy obiad.
Fundatorzy sztandaru
Gmina Stara Biała, Rada Pedagogiczna i pracownicy
Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Rada Pedagogiczna
i pracownicy Samorządowego Przedszkola w Wyszynie, Rada
Rodziców Szkoły Podstawowej w Wyszynie, Rada Rodziców
Samorządowego Przedszkola w Wyszynie, Bank Spółdzielczy
w Starej Białej, Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszynie, Zakład
Utylizacji Odpadów Komunalnych sp. z o. o. Kobierniki,
Wiesław Pomorski Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Henryk
Jastrzębski Kancelaria Radcy Prawnego Płock, CLEAN SERVICE Płock, Bogdan Ziemiński KRYS – BUD Sikórz,
Barbara i Sławomir Wawrzyńscy Biała, Anna i Jan Wrześniewscy
Maszewo Duże, Aleksandra Cylińska Płock, Barbara i Piotr
Wawrzyńscy Biała, Kamila i Bogusław Górzyńscy Ulaszewo,
Bogumiła Zółtowska Biała, Anita i Jacek Zielińscy Srebrna,
Hanna i Stanisław Wiśniewscy Wyszyna, Elżbieta i Andrzej
Majewscy Kobierniki, Joanna i Piotr Mierzwa Ludwikowo,
Katarzyna i Rafał Sowa Biała, Ewa i Marek Przybylscy
Wyszyna, Katarzyna i Grzegorz Szelągowscy Kobierniki,
Monika i Marcin Ludwiccy Ludwikowo.
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Sto lat to za mało

Mieszkająca
w
Maszewie
Dużym, Zofia Gozdan, 26 sierpnia
świętowała swoje setne urodziny.
Było mnóstwo gości, gratulacji,
prezentów i życzeń.
Dostojna jubilatka urodziła
się we wsi Modełka niedaleko
Ciechanowa. Tam spędziła wraz
z rodzicami i czworgiem rodzeństwa
dzieciństwo oraz młodość. W 1933
roku wyszła za mąż. Wraz mężem
Antonim prowadzili niewielkie
gospodarstwo przekazane im przez
rodziców. Przeżyli razem trudny
czas przesiedleń podczas II wojny
światowej, a po jej zakończeniu
powrócili do Modełki. Powiększyli
gospodarstwo i zbudowali nowy
dom. Doczekali się trójki dzieci:
córki Marii i synów Krzysztofa
i Mieczysława. W 1975 roku
przekazali
gospodarstwo
młodszemu synowi i synowej,
pomagali im w jego prowadzeniu.
W tym samym roku pani Zofia
została wdową. Od 2002 roku jest
mieszkanką naszej gminy. Mieszka
z córką w Maszewie Dużym.
Doczekała
się
dziewięciorga
wnuków i szesnaściorga prawnuków. Jak sama mówi „długie
lata życia, dobre zdrowie i bystrość umysłu wymodliła sobie
u Boga”.
30 sierpnia w kościele w Maszewie Dużym ks. Henryk
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Lipka i ks. Michał Zadworny
odprawili w intencji jubilatki
mszę
świętą
dziękczynną.
Ksiądz proboszcz odczytał list
gratulacyjny z życzeniami od
biskupa Piotra Libery z udzieleniem
pasterskiego
błogosławieństwa.
Oprócz bardzo licznej rodziny
pani Zofii w mszy uczestniczyli
również przedstawiciele władz
samorządowych naszej gminy
– wójt Sławomir Wawrzyński,
przewodniczący Rady Gminy Jan
Wrześniewski i sekretarz gminy
Aleksandra Cylińska. Obecni byli
również przedstawiciele placówki
terenowej KRUS w Płocku.
Po mszy wszyscy zostaliśmy
zaproszeni na okolicznościowe
przyjęcie. Jubilatka z radością,
wzruszeniem oraz wytrwałością
przyjmowała gratulacje i życzenia
składane przez ok. 80. gości. Był
toast, odśpiewano życzenia 200
lat życia, siostrzenica jubilatki
odczytała
list
gratulacyjny
z życzeniami od premiera Donalda
Tuska, a prawnuczka Milenka
wyrecytowała dla prababci wiersz.
Mimo ogromnego wzruszenia pani Zofia osobiście
dziękowała wszystkim za życzenia, prezenty, kwiaty. Podczas
uroczystości była pogodna, prowadziła rozmowy z gośćmi,
a nawet tańczyła.
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Mikołaj
nie zawiódł
5 grudnia dzieci z trzech przedszkoli w naszej gminie
od samego rana oczekiwały przybycia świętego Mikołaja, którego zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński.
Długo oczekiwany gość i w tym roku nie zawiódł; tak
jak obiecał przyjechał z workiem, w którym był prezent dla każdego przedszkolaka: z Samorządowego
Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie,
z „Miłosierdzia” Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej
i z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy
Ogródek” w Mańkowie. Dzieci podziękowały św. Mikołajowi wierszykami i piosenkami. Oczywiście miły
Gość został bardzo gorąco zaproszony na przyszły rok!

Goście z Syberii
Wójt Sławomir Wawrzyński, 13 sierpnia, gościł
34-osobową grupę Polaków z Syberii. To osoby urodzone
i wychowane na Syberii, które reprezentowały sześć
organizacji polonijnych z obwodów Ałtajskiego Kraju,
Autonomicznej Republiki Ałtaju i Omskiego Obwodu.
Do Polski przyjechali na zaproszenie Regionalnego
Stowarzyszenia
Wschód-Zachód.
Odwiedzili
Płock
i okoliczne gminy. Większość z gości to osoby młode, studenci,
młodzież z tamtejszych szkół. Byli wśród nich również lekarz,
dziennikarz, historyk, solistka opery. Wszyscy lepiej lub gorzej
mówią po polsku.
Wielką frajdę sprawił im pobyt na boiskach Centrum
Sportowego „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.

Pisarz z wizytą w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna, 3 października, gościła
Grzegorza Kasdepke - autora ponad 40 książek dla dzieci
i młodzieży, scenarzystę i współautora programów
telewizyjnych.
Pisarz po raz kolejny odwiedził naszą bibliotekę. Swoim
poczuciem humoru szybko nawiązał kontakt z dziećmi
pomimo tego, że już na początku sprawdził wiedzę młodych
czytelników z zakresu znajomości gatunków literackich. Dzieci
wypadły całkiem nieźle. Autor barwnie i dowcipnie opowiadał
o swojej twórczości. Później spotkanie przybrało formę „małej
konferencji prasowej”, podczas której młodzi czytelnicy
zadawali bardzo dociekliwe pytania pisarzowi. Pisarz
zaznaczył, że w trakcie spotkań najbardziej lubi właśnie tę
część, gdy czytelnicy zadają mu pytania. Najciekawsze zapisuje

w swoim notesie, a w rankingu na najśmieszniejsze prowadzi
pytanie „Czy był Pan kiedyś przystojny?”. Dzieci interesowało
niemal wszystko - skąd czerpie pomysły, jakie książki zamierza
napisać, a także, które lubił czytać w dzieciństwie. Było sporo
śmiechu i dobrej zabawy.
W GBP książki autora cieszą się dużym zainteresowaniem,
bowiem napisane są z poczuciem humoru, potrafią rozbawić
największego ponuraka, uczą jak radzić sobie z emocjami,
pomagają rozwikłać wiele dziecięcych problemów.
Na zakończenie każdy mógł zakupić książkę i otrzymać
autograf wraz z dedykacją. Uczestnikami spotkania byli
uczniowie kl. II, III, IVa i IVb Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Starej Białej.

Krzyżówka
2

1

3

4

PIONOWO
3. Młoda klacz; 6. Symbol władzy hetmańskiej; 7. Czarna owca,
zakała; 9. Okres ośmiu dni; 10. San lub Wołga; 11. Największa osada
wioślarska; 15. Blizna; 17. Wysuszona trawa; 19. Dren; 21. Dźwiga
bagaże; 22. Nierealny pomysł; 23. Złośliwa ironia
POZIOMO
1. Składa się z kilku batalionów; 2. Zastój , stagnacja; 3. Poranny
napój; 4. Ukraiński na obiad; 5. Biblijny statek Noego; 8. Sklejka;
9. Pijaczek, moczygęba; 12. Tarcza Zeusa; 13. Uroczysty utwór
muzyczny; 14. Imię Twaina, pisarza amerykańskiego; 16. Głos wielu
żab; 18. Sterta, usypisko; 19.Jednostajny cichy szmer; 20. Historyczna
kraina w Grecji, nad morzem Jońskim
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Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
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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 31.01.2015 r. Na
zwycięzców czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 3(12)/2014: „Mazowsze”
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Nagrody wylosowali Kamila Górzyńska z Ulaszewa oraz Roman
Wiśniewski ze Srebrnej. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym
tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w dniach 07-30.01.2015.

Nasza Gmina - nr 4(13)/2014

Uroczyste ślubowanie

1 września w naszych szkołach naukę rozpoczęło 152 pierwszaków (Maszewo Duże - 55 ; Stara Biała - 20; Stare Proboszczewice – 49; Wyszyna – 28).
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Złoci jubilaci
W Urzędzie Stanu Cywilnego, 22 października, gościło dziewięć par małżeńskich,
które w 2013 roku obchodziły „złote gody”. Otrzymały, przyznane przez prezydenta RP,
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.
Jubilaci pytani o receptę na długi, udany związek, na pierwszym miejscu wymieniają
prawdziwe i szczere uczucie. Zaznaczają, że życiowe doświadczenia nauczyły ich, iż wspólne
życie to nie tylko próba charakterów, to szukanie kompromisów, wrażliwość na drugiego
człowieka, oddanie i zaufanie. Wieloletnim stażem małżeńskim, wzajemnym szacunkiem
i przywiązaniem świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka. Możemy
się uczyć od jubilatów, jak godnie, mimo różnic charakterów i przeciwności losu, wytrwać
w jednym związku pół wieku, bo wiedzą najlepiej, ile miłości, odpowiedzialności, zrozumienia
i wyrzeczeń potrzeba na zgodne i długie pożycie.

Wójt gminy, Sławomir Wawrzyński, w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Jana
Wrześniewskiego i kierownika USC Barbary Kalinowskiej gratulował wszystkim wspaniałego
jubileuszu i odznaczył w imieniu prezydenta RP pary małżeńskie: Apolonię i Zygmunta
Jędrzejewskich z Kowalewka, Celinę i Ludwika Ferszt ze Starej Białej, Zofię i Edwarda
Lubomskich ze Starych Proboszczewic, Helenę i Tadeusza Rybickich ze Starych Proboszczewic,
Lucynę i Józefa Bielskich z Wyszyny, Liliannę i Ludwika Giżyńskich z Włoczewa, Janinę
i Edmunda Klaś z Brwilna, Mieczysławę i Antoniego Piórowiczów z Maszewa Dużego,
Genowefę i Kazimierza Olejniczak z Maszewa Dużego.
Jubilatom towarzyszyły rodziny i znajomi. Były listy gratulacyjne, kwiaty, pamiątkowe
zdjęcia, a po ceremonii toast lampką szampana, tort weselny, wspomnienia i rozmowy przy
muzyce z czasów młodości jubilatów.

