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Fundusze na inwestycje

Gdyby nie pieniądze z zewnątrz, głównie ze środków
unijnych, wielu inwestycji nie udało by się zrealizować.
Nawet w takiej gminie jak nasza, która uważana jest za
zamożną. Możliwe, że zabrakłoby drobnych przedsięwzięć, ułatwiających życie mieszkańcom.

W latach 2007-12 na terenie naszej gminy zrealizowano 21 inwestycji przy udziale środków zewnętrznych.
W sumie kosztowały ponad 21,6 mln zł. Dofinansowanie wyniosło blisko 10,9 mln zł.
Największa inwestycja zrealizowana w ciągu tych
pięciu lat w naszej gminie, to budowa kompleksu sportowego w Nowych Proboszczewicach. Kosztowała prawie 6,6 mln zł. Dofinansowanie wyniosło milion złotych
i pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Przy tej inwestycji gmina musiała wyłożyć najwięcej
środków własnych. Przy innych milionowych przedsięwzięciach środki zewnętrzne były już wyższe. Tak było
w przypadku budowy kanalizacji sanitarnej w Brwilnie.
Ta inwestycja została podzielona na dwa etapy. W sumie
kosztowała ponad 4,5 mln zł. Środki zewnętrzne, które
pozyskała gmina to nieco ponad 2,1 mln zł.
Duże inwestycje to budowa dróg. Budowa drogi
gminnej Srebrna – Kobierniki – droga wojewódzka nr
555 kosztowała ponad 2,5 mln zł, a dofinansowanie wyniosło prawie 1,7 mln zł. Natomiast budowa drogi gminnej Srebrna – Stara Biała pochłonęła ponad 3,2 mln zł.
Środki zewnętrzne to ponad 1,6 mln zł.
Wójt Starej Białej Sławomir Wawrzyński nie ma wąt-

pliwości, że bez pieniędzy z zewnątrz tak dynamiczny
rozwój gminy byłby niemożliwy. - Gmina ma wydatki
stałe, które musi ponosić, a nie są one małe. Bez funduszy zewnętrznych z niektórych inwestycji trzeba byłoby
zrezygnować. Pozostałyby te najważniejsze, jak drogi,
kanalizacja, remonty szkół. Ale już budowa Orlika, placów zabaw czy wiejskich świetlic mogłaby być zagrożona. A to inwestycje ważne ze względów społecznych,
które ułatwiają życie mieszkańcom, a w pewien sposób
wpływają na kreowanie tego życia na terenach wiejskich – mówi Sławomir Wawrzyński.
Wójt dodaje, że rzeczywiście gminie Stara Biała łatwiej jest dołożyć swoją część do środków zewnętrznych. Ale to, że gmina postrzegana jest jako zamożna
nie zawsze pomaga w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. - Często przy rozpatrywaniu wniosków jednym
z kryteriów jest dochód na mieszkańca gminy. U nas jest
on wysoki i wychodzi, że jesteśmy bogatą gminą. Zdarzało się, że z tego powodu, mimo, iż mieliśmy dobre
wnioski nie otrzymaliśmy dofinansowania – mówi.
Jaka będzie przyszłość jeśli chodzi pozyskiwanie
środków zewnętrznych, głównie tych unijnych? Zdaniem wójta Sławomira Wawrzyńskiego środki z Unii
Europejskiej na lata 2014-20 będą w podobnej wysokości jak obecnie. Ale trudniej będzie je zdobyć. - Myślę,
że trudniej będzie o pieniądze na inwestycje typu kanalizacja czy gminne drogi. Moim zdaniem raczej dofinansowywane będą duże projekty, w które zaangażowanych będzie kilka gmin – uważa Sławomir Wawrzyński.

Pieniądze na azbest

W tym roku gmina Stara Biała zrealizowała zadanie
„Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy
Stara Biała”.
W wyniku realizacji tej inwestycji unieszkodliwiono
87,66 Mg wyrobów zawierających azbest. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota przyznanej dotacji - 34 464,53 zł.
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Informator Gminy Stara Biała

Rada Gminy uchwaliła

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, piątek 8-15.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24
364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek i środa 8-16. Filia w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4, tel. 24 367-29-04,
godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
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 26122-27, 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.

Podczas XVI sesji, która odbyła się 18 października, Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013,
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2013,
• w sprawie zmian w Statucie Gminy Stara Biała,
• w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki o nr ewid. 15 we wsi Biała,
gmina Stara Biała,
• w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów,
wicedyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje
kierownicze,
• w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum
w Maszewie Dużym i zmiany nazwy,
• w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym,
• zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2012 rok.
Podczas XVII sesji, która odbyła się 29 listopada, Rada
Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2012-2020,
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
rok 2012,
• w sprawie obwodów głosowania,
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2012 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 r. na obszarze gminy Stara
Biała,
• w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gmny Stara Biała,
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny na lata 2013-2015,
• w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
• w sprawie okręgów wyborczych,
• w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla
Gminy Stara Biała na lata 2012-2016 z perspektywą do
roku 2019,
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nieodpłatnym nabyciem przez Gminę Stara Biała
gruntu położonego w m. Ludwikowo (dz. nr 32/4, nr 32/7
i nr 36/8),
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Srebrna (dz. nr 58/4).
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Wyjątkowe koncerty

W niedzielę 6 stycznia 2013 w święto Trzech Króli w Starej Białej będzie miał miejsce wyjątkowy koncert. O 13.30 w
hali sportowej wystąpi Dziecięcy Zespół Pieśni I Tańca „Dzieci
Płocka”. W programie: najpiękniejsze polskie kolędy oraz tańce i śpiewy ludowe.
Natomiast w czwartek 17 stycznia w Maszewie Dużym wystąpi z recitalem słynna polska aktorka – Anna Seniuk. Szczegóły już wkrótce na www.starabiala.pl
Zapraszamy. Na obie imprezy - WSTĘP WOLNY
Nasza Gmina - nr 4(5)/2012

O Polsko. Święte twe imię

Były wiersze, piosenki, koncert Gminnej Orkiestry Dętej i rycerski pojedynek. Tak w naszej gminie świętowano 94. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Uroczysta wieczornica „O Polsko. Święte twe imię”
odbyła się w hali sportowej SP w Starej Białej, która
szczelnie wypełniła się publicznością. - Wierzę, że młodzież pozwoli nam przypomnieć sobie o tym tak ważnym dla naszego kraju święcie. Pamiętajmy o naszych
dziadach i ojcach, którzy walczyli o niepodległość - mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Przewodniczący Rady
Gminy Jan Wrześniewski stwierdził, że ci, którzy walczyli o wolną Polskę mieli na sztandarach hasło „Bóg,
honor, ojczyzna”. I zastanawiał się czy dzisiaj w naszej

rów nagradzany był gromkimi brawami. Oczywiście nie
zabrakło też bisu.
Końcowym akordem uroczystości był pokaz rycerskiego pojedynku w wykonaniu przedstawicieli bractwa rycerskiego „Wolne rycerstwo księstwa płockiego”. O historii średniowiecznych rycerzy opowiadał
Marcin Chabowski, a najmłodsi uczestnicy wieczornicy
z wypiekami na twarzy obserwowali rycerskie zmagania. - Dziękuje najmłodszym artystom. To już kolejne
pokolenie, które świętuje z nami ten niezwykły dzień stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński.

ojczyźnie kierujemy się tymi słowami.
Wieczornicę rozpoczęło wprowadzenie pocztów
sztandarowych szkoły w Starej Białej i jednostek OSP.
Potem był hymn narodowy w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej. Następnie uczniowie w symboliczny sposób przedstawili daty rozbiorów, które doprowadziły
do upadku Polski. Były też daty zrywów narodowych
w XIX w. W artystycznym programie znalazły się patriotyczne wiersze i piosenki. A na zakończenie występu
uczniowie młodszych klas rozdali wśród publiczności
czerwone i białe goździki. Później swój kunszt pokazała
Gminna Orkiestra Dęta. Każdy z prezentowanych utwoNasza Gmina - nr 4(5)/2012
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Bardzo aktywni seniorzy

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które działa w naszej gminie, jest jednym z największych i najprężniejszych w okręgu, obejmującym północne Mazowsze.

Koło istnieje od ponad 20 lat i nosi numer 33. Jego przewodniczącą jest Maria Renata Abramczyk, która podczas
ostatniego zjazdu koła została wybrana na drugą kadencję.
Dzisiaj w kole jest blisko 90 osób, a jeszcze pięć lat temu
było to 20 osób. Do koła należą mieszkańcy m.in. Białej,
Starej Białej, Dziarnowa, Miłodroża, Starych i Nowych
Proboszczewic, Maszewa, Mańkowa.
Członkowie koła spotykają się regularnie co miesiąc.
– Są to przede wszystkim spotkania towarzyskie, podczas których rozmawiamy o zdrowiu, swoich problemach,
o tym, czym będziemy zajmować się w najbliższym czasie – mówi przewodnicząca. Ale są też spotkania przy
zastawionych stołach i muzyce. Tak było np. pod koniec
listopada podczas Dnia Seniora. I jak mówi Maria Renata
Abramczyk na takich spotkaniach do tańca ruszają nawet
80-latkowie.
Na comiesięcznych spotkaniach członkowie koła dowiadują się o pracy zarządu Oddziału Okręgowego w Płocku. Na te spotkania zapraszani są też goście, m.in. wójt,
przewodniczący rady gminy, kierownicy referatów Urzędu Gminy, radca prawny, którzy opowiadają o sprawach
związanych z funkcjonowaniem gminy. – Uczymy się
być społeczeństwem obywatelskim – mówi Maria Renata
Abramczyk.
Ale na tych spotkaniach członkowie koła dowiadują się
również o tym, jak racjonalnie się odżywiać albo jak radzić sobie w nagłych wypadkach np. w przypadku omdleń,
ugryzień i ukąszeń przez owady.

Ale jak mówi przewodnicząca koła najbardziej widocznym elementem działalności są wycieczki. Dzięki nim
seniorzy mają okazję poznać historię i geografię naszego kraju, zabytki architektury, skarby kultury narodowej,
a także zobaczyć najpiękniejsze miejsca w Polsce. Wycieczki organizowane są głównie z funduszy członków
koła, ale wspiera je finansowo przede wszystkim Urząd
Gminy i Bank Spółdzielczy w Starej Białej. Przynajmniej
raz do roku są wycieczki 4-5-dniowe. W tym roku były
nawet dwie – na pomorze zachodnie i na Litwę. Zresztą
członkowie koła ze Starej Białej na Litwie byli po raz drugi. W ciągi roku są też trzy-cztery wycieczki jednodniowe.
Seniorzy chętnie jeżdżą do sanktuariów i miejsc kultu. Biorą też udział w pielgrzymkach organizowanych przez Bractwo Różańcowe. Uczestniczą również w uroczystościach
patriotycznych. Biorą udział w gminnym spotkaniu opłatkowym dla osób starszych i podopiecznych GOPS. Swoje
spotkanie opłatkowe koło ma 6 stycznia. Członkowie koła
odwiedzają też płockie kina. Biorą także udział w imprezach organizowanych przez zarząd okręgu.
Starają się też działać charytatywnie. W 2009 r. zebrali 305 zł na renowację nagrobka ks. K. Starościńskiego,
a w 2010 r. 500 zł dla rodziny z Dobrzykowa, która ucierpiała w powodzi.
Koło współpracuje z Urzędem Gminy, Gminną Biblioteką Publiczną, GOPS-em, ośrodkiem zdrowia, księżmi
Janem Deptułą i Grzegorzem Szlomem z parafii w Starej
Białej, Bractwem Różańcowym, Zgromadzeniem Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia, Muzeum Diecezjalnym w Płocku, Wyższym Seminarium Duchownym.
Fundusze koła to środki ze składek statutowych i dobrowolnych. Koło otrzymuje też dotacje z Urzędu Gminy
i wsparcie od Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

Pielgrzymka koła do sanktuarium w Oborach 2012
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150 lat służby

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w którym żyła i zmarła św. siostra Faustyna Kowalska, pracuje
w 20 placówkach w Polsce i 12 za granicą. Jeden z domów
zakonnych Zgromadzenia jest w Białej. Także w nim świętowano jubileusz 150-lecia istnienia.

W 1801 r. matka Teresa de Lamourous zakłada pierwszy Dom Miłosierdzia we francuskim Bordeaux. Kilkanaście lat później, po pobycie w Bordeaux, matka Teresa
Rondeau, uznawana za współzałożycielkę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zakłada w Laval we
Francji niezależny pod względem prawnym Dom Miłosierdzia. To właśnie w Laval ośmiomiesięczną praktykę odbyła Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina
Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Po powrocie do Polski na zaproszenie
abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego objęła w Warszawie „Dom Schronienia” dla dziewcząt. 1 listopada
1862r. abp Feliński poświęcił kaplicę i dom dla dziewcząt i ten dzień przyjmuje się jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce.
W prowadzonych przez siostry „Domach Miłosierdzia”
schronienie znajdowały dziewczęta i kobiety, które
z własnej woli pragnęły przemiany swego życia.

W 1905 r. 25 sierpnia przychodzi na świat Helenka
Kowalska, która 20 lat później wstępuje do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, by w nim pełnić
wolę Bożą jako Siostra Faustyna. Prorocka misja Siostry
Faustyny rozpoczęła się w płockim domu Zgromadzenia, gdy wieczorem 22 lutego 1931r. ujrzała w swej celi
Pana Jezusa, który polecił jej namalowanie obrazu, dziś
powszechnie znanego jako Obraz Miłosierdzia Bożego.
Początek działalności Zgromadzenia w Płocku to
kwiecień 1899 r. W związku z prężnym rozwojem placówki w Płocku utworzona została filia domu płockiego
w pobliskiej wsi Biała. 30 sierpnia 1928 r. Zgromadzenie zakupiło w Białej 45,5 ha lichej ziemi ze zniszczonymi zabudowaniami, z myślą utworzenia zaplecza
gospodarczego dla klasztoru i zakładu „Anioła Stróża”
w Płocku. Rok później odremontowana kaplica i budynek zostały poświęcone. Zamieszkało w nim 6 sióstr,
które prowadziły gospodarstwo wraz z wychowankami,
dostarczając do Płocka zboże, mleko, mięso i jarzyny.
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W tym czasie dom w Białej był filią domu płockiego.
W latach 1930-1932, przebywając na placówce

w Płocku święta Siostra Faustyna kilkakrotnie przyjeżdżała do domu Zgromadzenia w Białej. Pracowała wówczas w kuchni, a gdy była taka potrzeba pomagała także
w pracy w polu. Czasem zajmowała się ubieraniem kaplicy.
Po likwidacji przez władze komunistyczne klasztoru i Zakładu w Płocku w czerwcu 1950r., część sióstr
z Płocka przeniosło się do Białej. W tym też roku upaństwowiona została ziemia należąca do Zgromadzenia
w Białej. Wówczas dom w Białej, w którego posiadaniu
pozostała niewielka część majątku i zabudowania, stał
się samodzielnym klasztorem.
W drugiej połowie lat 70. rozpoczęto budowę nowego
domu. W miejscu dawnej kaplicy stoi figura Jezusa Miłosiernego, która początkowo znajdowała się w Płocku,
upamiętniając wizję siostry Faustyny z 22 lutego 1931r.
Z dawnego budynku pozostały tylko fundamenty.
22 lutego 1981 r. w Białej oficjalnie otwarto Dom Samotnej Matki. Od 1981 r. w domu w Białej pomoc otrzymało ok. 400 samotnych matek z dziećmi. W 2009 r. na
terenie klasztoru utworzony został punkt przedszkolny,
który od 2011 r. funkcjonuje jako prężnie działające
przedszkole w Białej. Do tej pory z przedszkola skorzystało ok. 100 dzieci.
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Gazowa inwestycja

Na terenie naszej gminy trwa budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn. Inwestycja prowadzona jest przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Gazociąg relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn o
średnicy 700 mm ma łącznie 176 km długości. Trasa
gazociągu zlokalizowana jest na terenie województwa
mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Odcinek budowany na terenie gminy Stara Biała będzie miał długość ok. 13 km i przebiega przez Stare i Nowe Draganie,
Nowe Bronowo, Bronowo-Zalesie, Kobierniki, Srebrną,
Mańkowo, Białą.
Na terenie naszej gminy zostało ukończone spisywanie protokołów z opisu zagospodarowania nieruchomości, obecnie trwa odhumusowanie gruntów i rozwózka
rur na plac budowy, następnie planowane jest rozpoczęcie prac spawalniczych, prac ziemnych oraz ułożenie
samego gazociągu.

Szacunkowa wartość gazociągu to 668 mln złotych,
z czego 121,6 mln zł stanowi dofinansowanie z unijnego
Programu Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to lipiec 2014 r. Budowa gazociągu, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi, jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu.
Każda gmina, przez którą będzie przebiegał gazociąg
corocznie będzie otrzymywać od GAZ-SYSTEM S.A.
podatek od nieruchomości w wysokości 2 proc. wartości
początkowej odcinka i obiektów gazowniczych zlokalizowanych na terenie gminy. Inwestycja jest również ujmowana w strategicznych planach rozwoju gmin i daje
realne korzyści rozwoju na przyszłość.
Właściciele nieruchomości otrzymają odszkodowania z tytułu wybudowania na ich gruntach gazociągu.
Organem właściwym do ustalenia wysokości i wypłaty
odszkodowań jest wojewoda mazowiecki. Wykonawca
robót budowlanych ma obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. uporządkowania
terenu.
Pracownicy spółki GAZ-SYSTEM S.A. i przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego telefonicznie udzielają informacji dotyczących inwestycji
m.in. na temat odszkodowań. Urząd Wojewódzki: Małgorzata Kamińska, Kierownik Oddziału Nieruchomości Drogowych tel. 22 695-68-11, Rafał Korzeniowski
tel. 22 695-64-90, Mariusz Maciołek tel. 22 695-62-80,
Ewelina Olszewska tel. 22 695-63-72, Marcin Gołaj tel.
22 695-62-80, Maciej Sarek tel. 22 695-62-73, Konrad
Cyran tel. 22 695-62-70. GAZ-SYSTEM S.A.: Katarzyna Ropek, Koordynator ds. Administracyjnych e-mail:
katarzyna.ropek@gaz-system.pl, tel. 22 767 09 10.

Jubileusz podstawówki w Maszewie Dużym

Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym rozpoczęła
świętowanie 20. rocznicy powstania. Na razie m.in. odsłonięto pamiątkową tablicę. Zwieńczeniem jubileuszu
będzie uroczystość nadania szkole imienia Władysława
Reymonta.

Ta uroczystość zaplanowana jest pod koniec maja
przyszłego roku. Teraz zaczęły się obchody jubileuszu
szkoły. Rozpoczęła je msza święta w kościele w Maszewie Dużym. Później uroczystości przeniosły się do
szkoły. Przy samym wejściu na gości czekała pamiątkowa księga z okazji 20-lecia. Ale były też szkolne kroniki
z dawnych lat. W tych najwcześniejszych można było
zobaczyć zdjęcia jak nauczyciele, rodzice i uczniowie
porządkują budynek przed pierwszym dzwonkiem w
1992 r.
Przy wejściu do szkoły została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca właśnie 20. rocznicę jej
powstania. Ufundowała ją Rada Rodziców. A już na
sali gimnastycznej dyrektor szkoły Małgorzata Bartos-Piątkowska powitała zaproszonych gości i oczywiście
całą rzeszę uczniów. – 20 lat dla naszych najmłodszych
uczniów to niewyobrażalny szmat czasu. Dla ich rodziców być może pół życia. Dla innych zaledwie niewielki
skrawek życia. Historia naszej szkoły to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzyli. Bez ich zaangażowania,
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trudu i serca trudno sobie wyobrazić istnienie tego miejsca – mówiła Małgorzata Bartos-Piątkowska.
Uroczystość była okazją do uhonorowania specjalnymi statuetkami osoby zasłużone dla historii i rozwoju szkoły. Otrzymały je poprzednie dyrektorki szkoły
Marianna Wójcik oraz Danuta Jasińska. Powędrowały również w ręce nauczycieli i pracowników obsługi.
Otrzymali je ks. Henryk Lipka, Bogumiła Budek, Maria
Fortas, Krystyna Kucicka, Kordula Maksymiuk, Małgorzata Matyaszek, Irena Milczarek, Maria Podolska,
Beata Rękawek, Agnieszka Salamon, Joanna Świderska.
Statuetki trafiły również do osób wspierających szkołę: Włodzimierza Żeberkiewicza, Mariusza DownaNasza Gmina - nr 4(5)/2012

rowicza, Małgorzaty Wiśniewskiej – Klimczewskiej.
Uhonorowani zostali również pracownicy Urzędu Gminy. Ze szczególnymi słowami podziękowania statuetkę
wręczono wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu oraz
Michalinie Gołębiewskiej, Aleksandrze Cylińskiej i Zofii Jarzyńskiej.

Podczas uroczystości nie zapomniano o rodzicach.
- Bez ich pomocy wiele naszych przedsięwzięć byłoby trudno zrealizować. Rada Rodziców, na której czele w kolejnych kadencjach stali pan Kazimierz Janiak,
pani Alicja Tarka, pan Grzegorz Górski, pan Grzegorz
Lewandowski, pani Grażyna Figiel – Bętlejewska oraz
obecnie pani Marzena Królikowska zawsze wspierała
nasze działania. Dzisiejsza uroczystość także przygotowywana była z dużym zaangażowaniem rodziców. Pragnę podziękować państwu Wrutniak, państwu Sobczak,
panu Tchorkowi, panu Moderackiemu – mówiła Małgorzata Bartos-Piątkowska.

Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, że 20 lat temu
nie było na świecie ani jednego ucznia, który dzisiaj
uczęszcza do szkoły w Maszewie Dużym. - Te 20 lat
szybko minęły. Ale pamiętam jak podczas budowy szkoły byłem tutaj z ówczesnym dyrektorem Mazowieckich
Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych (MZRiP).
W budynku nie było jeszcze okien, a ja przekonywałem
go do dalszego wykładania pieniędzy na szkołę – mówił.
Zaznaczył, że gdy szkoła powstawała był to wtedy
olbrzymi sukces i olbrzymi budynek, a dziś trzeba się
zastanowić nad rozbudową, bo przybywa dzieci. Dodał,
że tak jak wszyscy tak i gmina boryka się z finansowymi
problemami, ale zapewnił, iż gmina dołoży wszelkich
starań, aby edukacja była na jak najwyższym poziomie.
Dziękował nauczycielom, pracownikom szkoły, rodziNasza Gmina - nr 4(5)/2012

com, uczniom, to to oni tworzą szkołę. Szczególnie Danucie Jasińskiej, która przez długie lata była dyrektorem
szkoły.
Jan Wrześniewski, przewodniczący Rady Gminy, zaznaczył, że należy pamiętać o radnych. - To ich decyzje
mają zasadniczy wpływ na rozwój szkoły, na wielkość
środków, która jest na nią przekazywana – stwierdził.
Odczytał też uchwały Rady Gminy nadające podstawówce i gimnazjum imię Władysława Reymonta.

Radni powiatowi Lech Dąbrowski i Zbigniew Kisielewski gratulowali szkole sukcesów i życzyli kolejnych.
Był też list gratulacyjny od płockiej delegatury kuratorium.
Po części oficjalnej swoje artystyczne umiejętności
zaprezentowali uczniowie. A końcowym akordem było
dzielenie wielkiego, specjalnie na tę okazję przygotowanego, urodzinowego tortu.
Nauka w podstawówce w Maszewie Dużym rozpoczęła się 2 listopada 1992 r. Wcześniej dzieci uczyły
się w ciasnym budynku płockiej SP 15 przy ul. Zglenickiego. Ale zanim ruszyły lekcje w Maszewie Dużym,
cztery lata wcześniej rozpoczęła się budowa szkoły
z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Szkoły.
Stan surowy budynku szkoły w pełni sfinansowały ówczesne MZRiP. W 1993 r. uczniowie mogli cieszyć się
z oddania do użytku sali gimnastycznej z zapleczem.
Pięć lat później doczekali się kompleksu boisk. 1 września 1999 r. w Maszewie Dużym rozpoczął działalność
Zespół Szkół, czyli podstawówka i gimnazjum. Dwa
lata temu szkoła wzbogaciła się o „Orlika” i plac zabaw. W październiku tego roku radni podjęli decyzję, że
podstawówka i gimnazjum będą nosić imię Władysława
Reymonta. Dziś Zespół Szkół w Maszewie Dużym to
400 uczniów, 45 nauczycieli i 11 pracowników obsługi
i administracji.
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Wielowyznaniowa gmina

Wyznanie. Dla każdego z nas, jest sprawą bardzo ważną, a zarazem osobistą. Większość z mieszkańców naszej
gminy stanowi monolit wyznaniowy, należący do jednego
kościoła, rzymskokatolickiego. W dzisiejszych czasach,
jest to dla nas normalne i oczywiste. Niemniej jednak,
jeszcze kilkadziesiąt lat temu, określenie, że jest się osobą
wierzącą, nie oznaczało postawienia znaku równości z kościołem watykańskim.
Ogólnie rzecz biorąc, II Rzeczpospolita była krajem wielonarodowym, gdzie Polacy stanowili 65 proc. ludności oraz
wielowyznaniowym, w którym katolicy stanowili 62 proc.
Bardzo podobne proporcje występowały również w gminie
Stara Biała (dawnej Brwilno). W tamtych czasach na terenach
naszej gminy, funkcjonowały cztery wyznania: trzy związane
z kościołem chrześcijańskim oraz jedno, z judaistycznym. Posiadaliśmy również wiele kaplic, domów modlitewnych oraz
kościołów. Dziś pozostały jedynie świątynie katolickie, a po
reszcie wspomnienia lub stare fotografie.
Największą społeczność, podobnie jak dzisiaj, stanowili
katolicy, posiadający swe kościoły i cmentarze parafialne
w Starej Białej, Brwilnie, Starych Proboszczewicach oraz
Trzepowie. Należy zaznaczyć, że przed wojną nie istniał kościół oraz cmentarz katolicki w Maszewie Dużym, ale o tym
później…
Drugimi, pod względem wielkości wyznawcami chrześcijaństwa byli protestanci, należący do kościoła ewangelicko
- augsburskiego. Wiernymi tego kościoła, byli koloniści niemieccy, którzy przybyli do naszej gminy na przełomie XVIII
i XIX wieku. Utworzyli oni jedną z największych na północnym Mazowszu kolonii o nazwie Schröttersdorf, której cen-

Kantorat zu Bronowo mit Betsaal

trum kulturalno – religijne powstało w Maszewie Dużym.
Protestanci posiadali kilka domów modlitewnych oraz kaplic, które na co dzień były szkołami, remizami lub innymi
obiektami użyteczności zarówno publicznej jak i prywatnej.
Takie niewielkie świątynie znajdowały się we wsiach: Powsino, Biała, Maszewo Duże (na miejscu dzisiejszego kościoła)
oraz w Bronowie. Według informacji jakie zebrałem, w 1948r.
w niewyjaśnionych okolicznościach, spłonął wraz z przyległymi budynkami, kościół luterański (prawdopodobnie zbudowany na początku 1930r.), znajdujący się na skrzyżowaniu
dzisiejszych ulic Łukasiewicza i Zglenickiego.
Do dnia dzisiejszego, na naszym terenie, znajduje się również kilka ewangelickich cmentarzy. Niestety wszystkie są
zdewastowane i opuszczone. Największy z nich, położony
jest we wsi Kruszczewo. Podobny jest także cmentarz, znajdujący się w nieistniejącej już wsi, Powsino.
Kolejną, prawie w całości zniszczoną nekropolią, jest
cmentarz w Starych Proboszczewicach, mylnie nazywany
przez lokalną społeczność Kirkutem. W Maszewie Dużym,
na terenie dawnego cmentarza protestanckiego, funkcjonuje
aktualnie kościół oraz cmentarz katolicki. Teren ten został
w latach 80. XX wieku odkupiony od ewangelików.
Kolejną grupą wyznaniową zamieszkującą naszą gminę
byli Bracia Morawscy, inaczej nazywani Ewangelicką Jednotą Braterską. Są oni luterańską społecznością, która podczas
prześladowań ewangelików w Czechach, w XVII wieku, wyemigrowała do Niemiec, a następnie m.in. do Polski. Kilka
rodzin zamieszkało w Maszewie Dużym. „Bracia” posiadali
swój pokój (kaplicę) modlitw, która istniała jeszcze do połowy
lat 90. XX wieku. Dziś na jej miejscu stoi dom jednorodzinny.
Ostatnią, najmniejszą grupę, stanowili Żydzi. Według informacji, jakie widnieją w zapisach pokontrolnych diecezji
płockiej z 1817r., na terenie gminy odnotowano kilkanaście
rodzin wyznania mojżeszowego. Nigdzie w dokumentach i
materiałach archiwalnych nie znalazłem zapisu, mówiącego
o posiadaniu w obrębie naszej gminy, synagogi lub cmentarza
(kirkutu).
Kończąc, zastanawiam się, jak bardzo tolerancyjnym krajem, była niegdyś Rzeczpospolita. Obok siebie, bez żadnych
barier czy większych animozji, żyły różne religie, stały różne
kościoły. Mieszkańcy potrafili żyć w symbiozie, z często odległymi wyznaniowo i kulturowo sąsiadami, co nie przeszkadzało we wzajemnym szacunku, wspieraniu, a niejednokrotnie zakładaniu rodziny.
Michał Umiński

Nasza gmina w literaturze

Przeglądając różne zapiski i materiały na temat naszej
gminy, natrafiłem na ciekawą powieść „Upiór spod Płocka”, autorstwa Stefana Majchrowskiego.
Książka jest typowym thrillerem, który powstał na początku lat 70. XX wieku. Fabuła osadzona jest u schyłku XVIII
wieku. Przedstawia romans, tajemniczą śmierć, lokalne obyczaje oraz wierzenia związane z duchami i upiorami. Akcja
kryminału, dzieje się w dużej mierze na terenach naszej gminy. Historia opisana w książce oparta jest na autentycznym
materiale źródłowym. To XVIII-wieczne rękopisy księdza
Bagińskiego, który bardzo ciekawie i literacko przedstawia
zarówno krajobraz naszej gminy, jak również wierzenia.
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Książkę, można kupić wyłącznie
z tzw. drugiego obiegu. Można ją
znaleźć w większości serwisów akcyjnych, w cenie 5-10 zł.
Wszystkim miłośnikom historii, lokalnej tradycji oraz każdemu
mieszkańcowi naszej gminy, gorąco
polecam tą lekturę.

Michał Umiński
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Judocy z Wyszyny

Chociaż zawodnicy z grupy judo działającej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie, trenują od niedawna mają już na swoim koncie starty w zawodach i to
z sukcesami. Niedawno brali udział w VI ogólnopolskim
turnieju judo dzieci (rocznik 2000-05), który odbył się
w Płocku.

Turniej rozegrany został w Orlen Arenie. Zawodnicy z Wyszyny wspólnie z judokami klubu Eljot Płock
stworzyli wspólną 10-osobową drużynę. Wyszynianie
wypadli bardzo dobrze. Tamara Nowicka zajęła trzecie
miejsce, a piąte lokaty wywalczyli Jan Skierski, Mateusz Bodal i Otylia Januszewska.
Te miejsca są sukcesem, bo grupa judo w Wyszynie
powstała zaledwie nieco ponad rok temu. Dzisiaj trenuje
16 osób. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod
okiem instruktora Leszka Januszewskiego z UKS Eljot
w Płocku. Dotychczas zawodnicy z Wyszyny uczestniczyli w zawodach w Płocku, Ostródzie, Grodzisku

Obecna grupa treningowa w sezonie 2012/2013

Mazowieckim i Kromieriż w Czechach. Ponadto trójka
z nich Julian Zieliński, Aneta Kraska i Grzegorz Wodnicki, podczas wakacji wzięła udział w konsultacji szkoleniowej w Łebie.

O sołeckich funduszach

Sołectwo Ulaszewo – Ludwikowo zorganizowało spotkanie na temat „Fundusze sołeckie szansą dla gmin”.
Było to spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w ramach akcji „Masz
głos. Masz wybór”. W czasie spotkania, eksperci zaprezentowali główne założenia i możliwości, jakie daje fundusz sołecki. Przedstawili korzyści płynące z przyjęcia funduszu sołeckiego oraz możliwości jego wydatkowania. O funduszach
sołeckich mówili Dariusz Kraszewski, ekspert związany

z portalem www.funduszesoleckie.pl oraz koordynatorka akcji „Masz głos. Masz wybór” Magdalena Pieczyńska.
W spotkaniu uczestniczył wójt Sławomir Wawrzyński,
przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi oraz rady sołeckie.
Na stronie internetowej sołectwa Ulaszewo-Ludwikowo
(www.ulaszewoludwikowo.strefa.pl) można znaleźć wszystkie materiały zdjęciowe i filmowe wykonane podczas spotkania.

Pierwszy taki rajd

Po raz pierwszy w naszej gminie odbył się Rajd Miejscami Pamięci Narodowej „Brwileńska ostoja”. Wystartowały cztery drużyny, a najlepsza okazał się ekipa dziewcząt z Maszewa Dużego.

Chociaż pogoda nie zachęcała zbytnio do pieszych wędrówek, bo siąpił nieprzyjemny deszcz, to wszyscy uczestnicy
rajdu do leśniczówki w Brwilnie dotarli w dobrych humorach.
Tutaj czekała na nich gorąca herbata i pachnące kiełbaski. Na
trasie takich rarytasów nie było.
Rajd miał za zadanie popularyzację historii regionu oraz
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propagowanie aktywnego wypoczynku na łonie przyrody. Na
taką formę spędzenia wolnego czasu zdecydowały się cztery
drużyny: dziewczęta z Maszewa Dużego, chłopcy z Maszewa
Dużego, łączona ekipa sołectwa Ulaszewo-Ludwikowo i Stowarzyszenia „Tradytor” oraz Orły Wyszyna (szkoła). 12 kilometrowa trasa rajdu wiodła po ścieżkach brwileńskiego lasu.
Każda z drużyn zdobywała punkty. Jedne przyznawano za jak
najszybsze przejście trasy, kolejne za najlepsze rozwiązanie
quizu. Ten dotyczył miejsc pamięci narodowej, które piechurzy napotkali na trasie. Były np. pytania ile krzyży znajduje
się na grobie studentów albo jak brzmi łaciński napis na pamiątkowej tablicy.
Po zakończeniu części pieszej okazało się, że zespoły dziewcząt i chłopców z Maszewa mają identyczny czas. O tym kto
zajmie pierwsze miejsce decydował quiz. I tutaj dziewczyny
okazały się bezkonkurencyjne. Zdobyły najwięcej punktów
i wygrały cały rajd. Chłopcy zajęli drugie miejsce, trzecie
przypadło w udziale sołectwu Ulaszewo-Ludwikowo z „Tradytorem”, a czwarte Orłom z Wyszyny. Każda z drużyn dostała
dyplom i książkową nagrodę ufundowaną przez „Tradytora”,
a trzy pierwsze ekipy puchary od Urzędu Gminy. - Chciałbym
podziękować organizatorom rajdu za taka cenną inicjatywę.
Myślę, że ta impreza na stałe wejdzie do kalendarza i dzięki
niej uczestnicy rajdu więcej dowiedzą się o historii naszego
regionu - stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński.
Organizatorami rajdu byli Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Starej Białej przy współudziale Nadleśnictwa
Płock, stowarzyszenia „Tradytor” oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brwilnie.
Fotorelacja na stronie 20.
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Benefis Krzysztofa Kowalewskiego w Starej Białej
Przez blisko półtorej godziny znany aktor Krzysztof Kowalewski bawił publiczność w Starej Białej podczas swojego benefisu.
Do Starej Białej Krzysztof Kowalewski przyjechał z satyrykiem Michałem Ogórkiem. Aktor w tym roku świętuje
swoje 75. urodziny i ponad 50 lat pracy. Krzysztof Kowalewski znany jest z ponad 120 filmowych ról. Zagrał m.in. Onufrego Zagłobę w „Ogniem i mieczem”, Rocha Kowalskiego
w „Potopie”, często grał w komediach Stanisława Barei np.
główną rolę w „Brunecie wieczorową porą” czy filmowego
kierownika produkcji Hochwandera w „Misiu”. Znany jest z
radiowych słuchowisk, chociażby kultowego „Kocham pana,
panie Sułku”, czy ról dubbingowych (bóbr w „Opowieściach
z Narnii”, szeryf w „Autach” czy narrator w „Muminkach”).

Podczas benefisu w Starej Białej publiczność mogła obejrzeć fragmenty filmów i sztuk z kreacjami Krzysztofa Kowalewskiego. Posłuchać też anegdot z życia aktora, a także kilku
przeczytanych przez niego tekstów oraz wykonanego wspólnie z Michałem Ogórkiem jednego z odcinków „Kocham pana,
panie Sułku”. - Mój aktorski debiut to „Krzyżacy”. Właściwie
to byłem statystą. Zagrałem jednego z łuczników walczących
w bitwie pod Grunwaldem. Gdy mnie pytają, gdzie jestem na
tym filmie, to odpowiadam, że jest tam taka scena jak lecą
strzały i ta strzała czwarta od góry to moja - opowiadał aktor.
Po spotkaniu Krzysztof Kowalewski podpisywał książkę
„Skarpetka w ręku, czyli rzecz o Krzysztofie Kowalewskim”
autorstwa Romana Dziewońskiego.

Aktor to zawód niebezpieczny

Rozmowa z aktorem Krzysztofem Kowalewskim
Pamięta Pan swoje pierwsze kroki w zawodzie aktora?
Moje pierwsze kroki w zawodzie, to właściwie nie były
kroki. To był lot strzały. Zagrałem w „Krzyżakach” łucznika, właściwie to statystowałem. Byłem wtedy na drugim roku
studiów w szkole teatralnej.
Co Pana skłoniło, żeby zostać aktorem?
Brak pomysłu na siebie. Moi koledzy po maturze wiedzieli
co chcą robić, a ja nie wiedziałem. Ponieważ moja mama była
aktorką to pomyślałem sobie, że może i ja zostanę aktorem.
Nie wiedziałem w co brnę. Bo aktorstwo to bardzo niebezpieczny zawód.

Dlaczego niebezpieczny? Bo, że trudny to wszyscy wiemy.
Niebezpieczny, bo trudny.
Czy jako początkujący aktor miał Pan problemy, np.
z tremą?
Oczywiście. Jako początkujący miałem jakieś sensacje, ale
to trzeba opanować i jechać dalej.
Przez wiele lat swojej aktorskiej kariery pracował Pan
z wieloma reżyserami. Których z nich wspomina Pan dobrze, a których trochę gorzej?
Bardzo niewielu wspominam dobrze. Reżyser to trochę
zagadkowy zawód. Miałem to szczęście, że od ponad 30 lat
pracuje w Teatrze Współczesnym, a tam był dobór reżyserów.
Zresztą dopóki był Erwin Axel to on reżyserował. Teraz jest
Maciej Englert. Czasami są reżyserzy z zewnątrz, ale to się
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rzadko zdarza. Ale miałem okazję pracować z Aleksandrem
Bardinim i w szkole i w teatrze. W sumie w teatrze nie pracowałem z aż tak duża liczbą reżyserów. Więcej ich było raczej
w filmie.
A filmowym planom towarzyszyła miła atmosfera?
To przede wszystkim praca, a reżyserzy, z którymi miałem do czynienia to profesjonaliści. A atmosfera zależała od
osobowości reżysera. Bardzo miła atmosfera jest u Janusza
Majewskiego, bo to bardzo pogodny i zabawowy człowiek.
Miła jest z Jerzym Hoffmanem, ale on od czasu do czasu jest
cholerykiem.
Ma Pan na koncie ponad 120 ról filmowych. Pracuje
Pan w teatrze. Czym się różni gra w teatrze od tej w filmie?
To są zupełnie inne wymagania, inne przeżycia. W teatrze
ma się prawie codzienny kontakt z żywą publicznością. To
inaczej zobowiązuje niż utrwalenie się na taśmie celuloidowej.
Czy po ponad 50 lat pracy aktorskiej odczuwa Pan jeszcze tremę podczas przedstawień?
To nigdy nie przechodzi. Mimo, że powtarza się tę samą
rolę. Może po kilku przedstawieniach nie jest to tak silne jak
na premierze, ale sam fakt wyjścia do publiczności, posługiwania się nie swoimi stanami emocjonalnymi jest mówiąc delikatnie krępujące.
Postawił Pan na teatr, ale widzom jest Pan przede
wszystkim znany z filmów?
To prawda, ale jest to kwestia pewnego mechanizmu. Do
teatru przychodzi co wieczór 400 osób. Publiczność kinowa
czy telewizyjna to setki, jak nie miliony osób.
Kojarzony jest Pan z repertuarem raczej komediowym.
Czy rzeczywiście Krzysztof Kowalewski to aktor komediowy?
Rzeczywiście z konieczności jest taki repertuar. Ci, którzy
mnie nie zatrudnili do poważnych ról wiele stracili.
Znany jest Pan również z radia. Czy pierwsza w pana
radiowej karierze było „Kocham Pana Panie Sułku”?
Nie. Wcześniej były jakieś słuchowiska dla dzieci. Wtedy
jeszcze radio działało i to było widać gołym okiem. Korytarze
i studia były pełne aktorów. Niedawno miałem nagranie radiowe i byliśmy jedyni na wszystkie studia. To było przykre.
Sztandarowa rola radiowa to pan Sułek. Czy podczas
nagrywania kolejnych audycji było równie zabawnie w
studio, jak to później słychać przez głośniki?
Nasza Gmina - nr 4(5)/2012

Czasami było wesoło. O ile dobrze pamiętam to rozpoczynaliśmy audycje od prywatnego omówienia sytuacji politycznej i społecznej i to było najśmieszniejsze. Zdarzało się, że
ktoś się spieszył i wtedy czytaliśmy bez próby. I zdarzało się,
że dojeżdżaliśmy do jakiegoś bardzo śmiesznego fragmentu
i musieliśmy odreagować.

Użycza Pan również swojego głosu w filmach rysunkowych. Lubi Pan tę pracę?
Średnio. Robi się to dla pieniędzy i to w dodatku średnich.
Jak ważna w Pana karierze była współpraca ze Stanisławem Bareją?

Istotna i dobrze się układała. To był bardzo fajny facet.
Przede wszystkim erudyta i hedonista. Nigdy więc się zbytnio
nie przemęczyliśmy przy pracy. Było bardzo fajnie przebywać
w jego towarzystwie, bo wielu rzeczy można było się dowiedzieć. Był bardzo sprawny i szybko robił. Czasem za szybko,
bo był leniwy. Czasami mówiliśmy Stasiu powtórzymy tę sceną, a on odpowiadał nie, ja to zmontuję.
Czy kręcąc „Misia” spodziewaliście się państwo, że stanie się on kultowym filmem?
Absolutnie nie. Tego się nie da przewidzieć.
Czy Pana dziwi, że ten film jest do dzisiaj tak popularny
i śmieszy kolejne pokolenia?
Teraz już nie. Widzę jego ponad czasowe rzeczy. Ten żart,
który tam jest i który dla nas był oczywisty nie tylko jako żart
ale jako rzeczywistość. Dzisiaj dla młodych ludzi, którzy to
oglądają to przeszło w rejon abstrakcji, na tyle silnej, że ich
to bawi.
Zderzenie się z postacią Onufrego Zagłoby w „Ogniem
i mieczem” było dużym wyzwaniem?
Dużym, ale bardzo przyjemnym. Henryk Sienkiewicz to
pisarz od którego inni mogą się uczyć pisania. On tak pisał,
że każda sekwencja, każda scena ma puentę, a to rzadkie bo
puenta jest najważniejsza. W tym filmie było co zagrać.
Jaka rola wymagała od Pana najwięcej pracy, która
była najtrudniejsza?
Myślę, że najtrudniejszą rolę to mam jeszcze przed sobą.
A najwięcej pracy wymaga zła literatura, jak się trafi. Złą literaturę spotyka się najczęściej w serialach, oczywiście nie
wszystkich. Niestety w większości to są bzdury. Pamiętam, że
jak kręciłem „Rodzinę Leśniewskich” to praktycznie zmieniłem sobie cały scenariusz.
Część aktorów z założenia mówi, że nie będzie występować w serialach. Pan w nich grał?
Kłamią. Chętnie by występowali bo chcą zarabiać. Można
okazywać swoją niechęć do seriali, ja zresztą też ją okazuje.
Bo nasze seriale są po prostu do dupy.

Piłkarski Turniej

W sobotę 1 grudnia na Hali w Starej Białej odbył się pierwszy turniej juniorów o puchar wójta gminy Stara Biała. Rywalizacja będzie odbywać się w 4 kategoriach wiekowych
(1994, 1996, 1999, 2001). Co miesiąc zespoły z każdego
z roczników rozegrają turniej. Rozpoczęli najstarsi. W rozgrywkach udział wzięło 8 drużyn z tego rocznika oraz 1
z młodszego (Amator Maszewo), która ostatecznie okazała
się rewelacją turnieju i przegrała dopiero w finale. Oto ostateczne wyniki całego turnieju:

Najlepszym strzelcem turnieju został Maciej Stocki (Skra
Drobin) - 7 goli.
Najlepszym bramkarzem został Bartosz Tomczak (Mazur
Gostynin).

IX miejsce - Lider Włocławek I
VIII miejsce - Lider Włocławek II
VII miejsce - Amator Maszewo I
VI miejsce - Amator Maszewo II
V miejsce - Start Proboszczewice
IV miejsce - Skra Drobin
III miejsce - Wisła Płock
II miejsce - Amator Maszewo 96
I miejsce - Mazur Gostynin
Drużyna Amatoru Maszewo ‘96
Nasza Gmina - nr 4(5)/2012
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Oficjalne otwarcie

To był wyjątkowy dzień dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie. W sobotę, 24 listopada, biskup Roman Marcinkowski poświecił zmodernizowany budynek.
Było też tradycyjne przecięcie wstęgi.

Chociaż w zmodernizowanym budynku, a właściwie
na nowo wybudowanym, uczniowie i przedszkolaki są
już od ponad roku, to właśnie teraz odbyły się oficjalne
uroczystości związane z jego otwarciem. Wszystko zaczęło się od mszy świętej w kościele w Sikorzu, której
przewodniczył Ksiądz Biskup Roman Marcinkowski.
Biskupa kwiatami przywitali wójt gminy Stara Biała
Sławomir Wawrzyński i dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie Katarzyna Warczachowska. Biskup Roman Marcinkowski zrewanżował się
obrazem, a dzieciom, które wręczyły mu po białej róży
rozdał kalendarze z Janem Pawłem II. - Wszyscy czekaliśmy na ten wyjątkowy dzień. Każdy z nas ma takie
trzy domy. Pierwszy to dom rodzinny, drugi to właśnie
szkoła, a trzeci to kościół – mówił Biskup Roman Marcinkowski, który podczas kazania zaprosił do siebie
dzieci i wspólnie z nimi m.in. zaśpiewał piosenkę „Jezus
jest tu”.
Po mszy świętej, podczas której zagrała Gminna Orkiestra Dęta, a uczestniczyły w niej poczty sztandarowe OSP Wyszyna, szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, szkoły podstawowej im. Gustawa
Zielińskiego w Sikorzu, uroczystości przeniosły się do
Wyszyny. Najpierw było przecięcie wstęgi, którego dokonali Biskup Roman Marcinkowski, wójt Sławomir
Wawrzyński, przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski, dyrektor Katarzyna Warczachowska, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Mierzwa i przedszkolak Lidia Wenda, której trzeba było nieco pomóc
w dokonaniu ostatniego cięcia. Później Biskup Roman
Marcinkowski poświęcił budynek i krzyże, które zawisły w lekcyjnych klasach.

W ten wyjątkowy dzień do Wyszyny przybyło wielu znamienitych gości. Byli m.in. proboszcz parafii
w Sikorzu ks. kanonik Zygmunt Ignatowski, proboszcz
parafii w Brwilnie ks. kanonik Henryk Lipka, ks. Mariusz Oryl - dr gimnazjum katolickiego i LO im. Św. St.
Kostki w Sikorzu, proboszcz parafii w Starej Białej ks.
Jan Deptuła, radni powiatowi Marek Moderacki - absolwent szkoły w Wyszynie i Marcin Piotrowski, krewny
założycielki szkoły, czy prezes ZUOK Kobierniki Stefan Kotlewski, gminni radni, dyrektorzy szkół z terenu
gminy Stara Biała i Brudzeń Duży. - Cieszę się, że mogę
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uczestniczyć w tak pięknej uroczystości. Chociaż muszę przyznać, że nie wszystko było takie proste. Toczyły
się dyskusja co do przyszłości szkoły w Wyszynie. Były
pomysły, żeby ją zlikwidować. Na szczęście przeważyła
inna opcja – mówił wójt Sławomir Wrześniewski.
Wspominał, że już na etapie projektowania zakres
remontu znacznie się zmienił. Że modernizacja przeciągnęła się i dzieci z Wyszyny oraz okolic musiały przez
kilka tygodni uczyć się w szkole w Starej Białej, ale
warto było znieść te niedogodności. - Dzisiaj jesteśmy
w pięknej i nowoczesnej szkole. Ale chciałbym zaznaczyć, że nic nie jest dane raz na zawsze. Apeluje do rodziców, którzy niedawno zamieszkali w tych okolicach,
aby posyłali swoje dzieci do szkoły w Wyszynie, a nie
wozili je do Płocka. Zapewniam, że nasze szkoły, także
ta w Wyszynie, są na takim samym poziomie, jak nie
lepszym, jak szkoły płockie. Uczniowie z Wyszyny od
lat uzyskują bardzo dobre wyniki na egzaminie szóstoklasistów – mówił wójt.
Dziękował radnym poprzedniej i obecnej kadencji,
którzy zdecydowali o remoncie szkoły. A także Bogumile Żółtowskiej, która była dyrektorem szkoły w trakcie
gdy trwał remont.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Wrześniewski
przyznał, że kilka lat temu padło pytanie co dalej ze
szkoła w Wyszynie. - Gdy przyjechaliśmy tutaj na tzw.
wizje lokalną, zastaliśmy przeciekający dach, nieszczelne okna, lejąca się do piwnicy wodę, zimno w salach
lekcyjnych. I garstkę dzieci, które można było przenieść do szkoły w Maszewie Dużym. Jednak zwyciężyła
opcja, że nie można burzyć tego, co lokalna społeczność
z takim trudem zbudowała. Dzisiaj mówimy o pięknym
i nowoczesnym budynku szkoły. Nie zapominajmy też o
jej otoczeniu. Kiedyś były tu stajenki z zapadniętymi dachami. Dzisiaj nowoczesne boisko i plac zabaw – mówił
Jan Wrześniewski.
Marek Moderacki ze wzruszeniem wspominał lata
spędzone w szkole. - 45 lat temu postawiłem tu pierwsze kroki. Byłem stremowany, niepewny. Ale pracujący tu nauczyciele szybko sprawili, że poczułem się jak
w domu. Dzisiaj to dla mnie szczególny dzień, bo widzę moją szkołę wyremontowaną i nowoczesną – mówił Marek Moderacki. Marcin Piotrowski, krewny Zofii Piotrowskiej, założycielki i pierwszej kierowniczki
szkoły, gratulował wójtowi i radnym tak okazałego
obiektu. - W mojej rodzinie mówiło się, że ciocia Zosia
nigdy nie wyszła za mąż, bo całe życie poświęciła tej
szkole – stwierdził.
Marek Moderacki i Stanisław Wiśniewski wręczyli
kwiaty obecnym na uroczystości emerytowanym nauczycielom. A później artystycznymi zdolnościami
popisywali się uczniowie i przedszkolaki. Rock’n’roll
w wykonaniu tych ostatnich wzbudził prawdziwe owacje. Końcowym akcentem uroczystości było podpisanie
aktu oficjalnego otwarcia szkoły i jej poświecenia, który
zawisł na szkolnym korytarzu.
Uroczystości towarzyszyła wystawa „Z kart historii
szkoły”, na której można było obejrzeć stare zdjęcia
i szkolne kroniki. Ale był też powiew współczesności,
bo rozdawano pierwszy numer szkolnej gazetki „Szkolniak”, tworzonej przez uczniów z kółka dziennikarskiego, którymi opiekuje się Bogumiła Żółtowska.
Nasza Gmina - nr 4(5)/2012

Dane statystyczne Gminy Stara Biała
(źródło www.bip.starabiala.pl, stan na 1 grudnia 2012 r.)
2

Powierzchnia: 111,12 km
Liczba miejscowości: 28
Liczba sołectw: 24
Liczba mieszkańców: 10914 (K: 5475, M: 5439)
2
Gęstość zaludnienia: 98,2 os./km
Średnia wieku mieszkańców: 37 lat, 2 m., 2 d. (13577 dni)
Najstarszy mieszkaniec gminy: 102 lata (ur. 1910-06-26)

KRYTERIUM
POWIERZCHNIA
LUDNOŚĆ
GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA
ŚREDNIA WIEKU MIESZKA ŃCÓW

NAJWIĘKSZA MIEJSCOWOŚĆ
Brwilno (1372 ha)
Maszewo Duże (1806)
2
Maszewo Duże (686,7 os./km )
Srebrna (41 lat, 2 m., 14 d.)

NAJMNIEJSZA MIEJSCOWOŚĆ
Ludwikowo (64 ha)
Nowe Draganie (83)
2
Trzebuń (24,8 os./km )
Ludwikowo (32 lata, 6 m., 24 d.)

Liczba nieruchomości, w których zameldowane są osoby: 2679
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Opracowanie: Magdalena Łabędzka, Roman Gęsiarz
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Strażackie święto w Bronowie-Zalesiu
Niedziela, 14 października, była wyjątkowa dla strażaków z OSP Bronowo-Zalesie i dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Strażacy dostali odnowiony sztandar.
Było też uroczyste otwarcie remizy i świetlicy wiejskiej.
Wszystko zaczęło się od mszy świętej w kościele w
Ciachcinie. To podczas niej proboszcz ks. Andrzej Krajewski poświecił odnowiony sztandar jednostki OSP w Bronowie-Zalesiu. Kościół pękał w szwach, a w głównej nawie stanęły poczty sztandarowe i pododdziały strażaków z jednostek
z terenu naszej gminy, gminy Bielsk i Płocka.
Po mszy uroczystości przeniosły się do Bronowa-Zalesia.
Był przegląd strażackich pododdziałów, wciągnięcie flagi narodowej na maszt przy dźwiękach hymnu zagranego przez
Gminną Orkiestrę Dętą. Później uroczyście przekazano strażakom z Bronowa-Zalesia odnowiony sztandar. Ks. Andrzej
Krajewski poświecił też wyremontowaną remizę i świetlice
wiejską. Ich powstanie było możliwe dzięki odważnej decyzji Rady Gminy, jak to określił wójt Sławomir Wawrzyński
i unijnemu dofinansowaniu. - Dziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że ten obiekt może funkcjonować. Dwa zdarzenia miały wpływ na remont tego obiektu. Pamiętam takie
walne zebranie w Bronowie-Zalesiu, gdzie na zewnątrz było
minus 20 stopni, a w garażu, gdzie było zebranie było zimniej.
Drugie zdarzenie to spotkanie z komendantem powiatowym
OSP Hilarym Januszczykiem, który zapytał mnie czy coś zrobimy z remizą, bo na razie tylko szpeci otoczenie – mówił
wójt Sławomir Wawrzyński.
Strażacy z Bronowa-Zalesia otrzymali mnóstwo listów
gratulacyjnych. Były listy od Waldemara Pawlaka, marszałka Adama Struzika, posła Piotra Zgorzelskiego, starosty Michała Boszki, komendanta miejskiego PSP w Płocku. - Jako
mieszkaniec tej miejscowości chciałem powiedzieć, że całe
W diagramie ujawniono wszystkie spółgłoski R.
Litery uszeregowane od 1 do 11 z prawego, dolnego
rogu utworzą hasło- rozwiązanie zadania.

to przedsięwzięcie jest inicjatywą oddolną. Ale bez pomocy
naszych przyjaciół na różnych szczeblach samorządu nic by
z niej nie wyszło – mówił Lech Dąbrowski, członek zarządu
powiatu płockiego, członek straży w OSP Bronowie-Zalesiu.
Uroczystości były okazją do wręczenia medali. Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa otrzymali” Maciej Chałupczak, Jan Gostomski, Karol Twardowski. Srebrny - Bogdan
Jachimowicz, a brązowy Piotr Majchrzak. Odznaka „Wzorowy strażak” została wręczona Andrzejowi Mazurowi i Rafałowi Mazurowi. Natomiast odznakę za wysługę lat otrzymali
Karol Twardowski (65 lat służby), Maciej Chałupczak (45
lat), Bogdan Jachimowicz (40 lat), Andrzej Mazur (25 lat),
Krzysztof Chałupczak (20 lat), Piotr Majchrzak (15 lat), Rafał
Mazur (15 lat), Mariusz Mazur (10 lat), Piotr Rugieł (10 lat),
Piotr Rutkowski (5 lat).
Natomiast strażacy z Bronowa-Zalesia pamiątkowymi
statuetkami uhonorowali: Zdzisława Lucińskiego, Lecha
Dąbrowskiego, Jana Gostomskiego, Karola Twardowskiego
oraz Przedstawicieli firmy Zal-Gaz.
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.

Jolka

Hasło:

Litery od 1 do 11 z prawego, dolnego rogu utworzą aktualne hasło.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zmniejszenie odporności
fizycznej i psychicznej
człowieka
przyrząd do obliczania
działań matematycznych
rzeka na Płw. Indochińskim
barwne światło wystawy
sklepowej
żołnierz na koniu w wojsku
stos, rumowisko skalne
destan, forma poezji
ludowej wśród narodów
Wschodu
uciążliwe zielsko z rozłogami
długotrwały okres bezdeszczowy
stan w płd.-wsch. części
USA
obraz w cerkwi
grunt księżycowy
uliczne źródło światła

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nauka o działaniu substancji
leczniczych na organizm
szablon, maniera
przyrząd do gaszenia świec
kanał pod torami kolejowymi,
do wymiany osi wagonów
brak przesady powściągliwość
rodzina włoskich lutników
szczęśliwy okres życia,
działania
statek Noego
część roweru, pedały z osią
wpływ wywierany na kogoś
rodzaj utworu scenicznego
obwódka czapki wojskowej
kryty wóz dwukołowy w
Turcji
oskard
gospodarstwo rolne z uprawą
winorośli
kierowca dźwigu, koparki
dolne kończyny człowieka

Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać pocztą na adres: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 31.01.2013 r. Na zwycięzców czekają nagrody
(talony na paliwo wartości 50 zł).

Opracował:
Andrzej Jakubowski Klub Relaks - Płock
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 3(4)/2012: „Pieczone
ziemniaki”
Nagrody wylosowali Hanna Tomkiewicz z Mańkowa oraz Agata
Cepowska. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość)
proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu.
Nasza Gmina - nr 4(5)/2012

