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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Jako Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała na Państwa ręce składam
sprawozdanie z pracy Rady za lata 2014-2018.
21 października wybierzemy się do urn wyborczych decydując kto w kolejnej 5 –
letniej kadencji otrzyma mandat Radnego i będzie pełnił różne funkcje w samorządzie.
To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że mogłem przewodniczyć Radzie
Gminy Stara Biała.
Mieszkańcom gminy Stara Biała dziękuję za współpracę, obdarzenie mnie
wysokim zaufaniem i wsparciem. Dokładałem wszelkich starań, aby współpraca
z poszczególnymi Radnymi i całą Radą Gminy układała się dobrze zgodnie
z przysłowiem zgoda buduje, a niezgoda rujnuje co miało przełożenie w ogólnej
realizacji tworzenia dobra wspólnego jakim jest nasza gmina. Podsumowując
czteroletni okres kadencji stwierdzam, że był to okres intensywnej i efektywnej pracy,
której sprzyjała dobra atmosfera oraz dobra współpraca w Radzie Gminy. Pragnę
podziękować Radnej i Radnym Gminy Stara Biała oraz wszystkim za współpracę
w pracach na rzecz naszej gminy. Jako organ, który stanowi prawo w tym czasie
podjęliśmy wiele trafnych decyzji w formie uchwał, które będą przyczyniać się
do rozwoju naszej gminy oraz polepszenia warunków życia mieszkańców. Jestem
przekonany, że mieszkańcy naszej gminy odczuwają zmiany. Zdaję sobie sprawę,
że nie wszyscy są zadowoleni i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Dziękuję
i przepraszam za wszelkie niedociągnięcia z mojej strony. Liczę na to, że w następnej kadencji nastąpi kontynuacja rozpoczętych
inwestycji oraz rozpoczęcie nowych, ponieważ sukces polega na działaniu długofalowym i systemowym. To można zapewnić tylko
ciężką pracą nie patrząc na sprawy gminy przez pryzmat osobistych interesów. Kadencja ta kończy się stabilizacją finansową co jest
dobrym przygotowaniem na przyszłość i rosnącym zaangażowaniem naszych mieszkańców w budowie dobra wspólnego jakim jest
nasza Gmina Stara Biała.
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w wyborach samorządowych, wybierzmy osoby, które będą nas reprezentować
w następnej kadencji 2018-2023, to jest nasz obywatelski obowiązek. Pozdrawiam. Życzę Państwu mądrych wyborów.
Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała

Wojciech Mieczysław Żółtowski

Rada Gminy Stara Biała VII kadencji
Stoją od lewej: Leszek Majczyna, Krzysztof Paradowski, Sławomir Trzciński, Sławomir Masztakowski, Hubert Murawski, Sławomir
Dąbrowski, Jan Sieradzki, Jacek Portalski, Marek Krajewski, Marek Moderacki, Władysław Mikołajczyk, Stanisław Antoszkiewicz.
Siedzą od lewej: Zofia Jarzyńska (ówczesna skarbnik gminy), Aleksandra Cylińska (sekretarz gminy), Sławomir Wawrzyński (wójt
gminy), Wojciech Żółtowski (przewodniczący rady), Marianna Stawicka, Mariusz Downarowicz (vice przewodniczący rady).

Kolejna, siódma kadencja samorządu gminnego za kilka tygodni przejdzie do
historii. Z pewnością potrzeba kilku miesięcy, aby ją ostatecznie i obiektywnie ocenić
i podsumować. Spróbuję jednak podsumować ją z własnej perspektywy, natomiast
ocena naszych dokonań należy do Państwa. Pozostajemy z nadzieją, że ta ocena będzie
surowa, ale sprawiedliwa. Zrealizowaliśmy wiele potrzebnych inwestycji drogowych
i to zarówno na osiedlach jak i terenach rolniczych. Ulice zostały wybudowane
w Brwilnie, Maszewie, Maszewie Dużym, Mańkowie i w Nowych Proboszczewicach.
Poza obszarami zabudowanymi zostały zrealizowane drogi w Bronowie – Zalesiu,
Nowym Trzepowie, Trzebuniu, Srebrnej, Kamionkach.
Niektóre inwestycje jak droga w Kobiernikach, czy ulice w Ogorzelicach, będą
dopiero rozpoczynane i realizowane w cyklu dwuletnim.
Bardzo istotną inwestycją jest obecnie realizowana budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże, czyli połączenie drogowe Nowej Białej
z Maszewem Dużym. Efekty tej inwestycji będziemy mogli zobaczyć dopiero
w przyszłym roku, ponieważ jest to inwestycja dwuletnia, ale już w tym roku będziemy
mogli korzystać z ulic wybudowanych wokół hali sportowej. Koszt tej inwestycji to
8 mln zł z czego udało się nam uzyskać dotację z Rządowego Programu Na Rzecz
Rozwoju Oraz Konkurencyjności Regionów Poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości prawie 2,5 mln zł.
Łącznie wydatki na inwestycje drogowe już poniesione i te, które wynikają z podpisanych umów wyniosą w tej kadencji 28 mln zł,
w tym 12,5 mln zł to wydatki poniesione na drogi osiedlowe, a 5,2 mln zł to wydatki na pozostałe drogi. Warto zaznaczyć, że z tych
wydatków ponad 2 mln zł zostało przekazane jako dotacja dla Powiatu Płockiego na modernizację dróg powiatowych. W ramach tej
dotacji wykonano między innymi przebudowę mostu na Wierzbicy w Dziarnowie i budowę ronda im. ks. Stanisława Bornińskiego
w Starym Draganiu.
Tych inwestycji jest bardzo dużo, ale potrzeby i oczekiwania mieszkańców są jeszcze większe. Jakość dróg jest najważniejszym
czynnikiem, który decyduje o jakości naszego życia. W dalszym ciągu mieszkańcy wielu miejscowości oczekują na budowę dróg
do swoich nieruchomości. Te problemy dotyczą zarówno dróg gminnych, ale też powiatowych i wojewódzkich. Szczególnie drogi
wojewódzkie wymagają dużych nakładów w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Jesteśmy przekonani, że
w przyszłym roku dojdzie do długo oczekiwanej modernizacji ulicy Lipnowskiej w Maszewie Dużym przez Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Ale pozostałe drogi wojewódzkie w Maszewie, Brwilnie i Nowych Proboszczewicach wymagają
również modernizacji.
Jak widać jest jeszcze wiele do zrobienia w zakresie modernizacji i budowy dróg, ale tylko konsekwentnym działaniem możemy
te problemy rozwiązywać.
Inwestycje drogowe są bardzo istotnym wydatkiem naszego budżetu, ale nie jedynym. W mijającej kadencji gmina przeznaczy
na inwestycje kwotę ponad 38 mln zł. Wśród naszych inwestycji przeważają oczywiście drogi, ale budowaliśmy również oświetlenie
uliczne, place zabaw w Brwilnie i Bronowie – Zalesiu. W bieżącym roku rozpoczęliśmy realizację programu budowy przydomowych
biologicznych oczyszczalni ścieków. Najważniejszą naszą inwestycją w bieżącej kadencji jest budowa sali sportowej w Maszewie
Dużym, która obecnie jest przygotowywana do odbioru, a koszt jej powstania to kwota ponad 7,5 mln zł. Sala sportowa uzupełni
i tak już bardzo dobra bazę oświatową, na która składają się cztery szkoły podstawowe i dwa przedszkola.
Oświata jest dla każdego samorządu rzeczą bardzo ważną ale też bardzo kosztowną. W mijającej kadencji aby zapewnić
prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli musieliśmy dołożyć ponad 40 mln zł. Jak widać subwencja oświatowa jaką gmina
otrzymuje z budżetu państwa jest daleko niewystarczająca.
Chcąc zapewnić naszym młodym mieszkańcom edukację na wysokim poziomie, finansujemy ze środków własnych dodatkowe
zajęcia, naukę pływania, wyposażamy pracownie w pomoce naukowe, a także dbamy o sprawność fizyczną uczniów. Z budżetu
gminy fundujemy stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na dynamiczny rozwój gminy jest dobrze funkcjonująca komunikacja publiczna w postaci
ośmiu linii autobusowych. Jest to bardzo wygodny sposób dojazdu do Płocka, jednak koszty funkcjonowania tego transportu są
wysokie i w mijającej kadencji Gmina Stara Biała zapłaciła Komunikacji miejskiej w Płocku blisko 9 mln zł.
Dobra jakość dróg publicznych, sprawna komunikacja publiczna, funkcjonowanie oświaty na wysokim poziomie, znakomita
baza sportowa, sprawna administracja powoduje, że gmina rozwija się bardzo dobrze. Przybywa mieszkańców i przedsiębiorców,
którzy znajdują tu swoje miejsce do zamieszkania i pracy, a to zobowiązuje do podejmowania kolejnych wyzwań, zamierzeń
inwestycyjnych i realizacji śmiałych pomysłów.
Będziemy dalej modernizować drogi gminne i osiedlowe, zdecydowanie zwiększymy nakłady na budowę ścieżek rowerowych,
które stają się coraz bardziej popularne.
Zwiększymy ilość miejsc w przedszkolach i podejmiemy działania w celu uruchomienia gminnego żłobka, wybudujemy salę
sportową przy szkole w Wyszynie. Zadbamy o nowe place zabaw dla dzieci i miejsca do rekreacji i wypoczynku dla dorosłych.
Szanowni Państwo!
Kończymy udaną kadencję samorządu gminy Stara Biała. Z pewnością ostatnich czterech lat nie zmarnowaliśmy bo dołożyliśmy
kolejne cegiełki do rozwoju naszej małej ojczyzny.
Dziękuję Państwu, mieszkańcom naszej gminy za mobilizowanie do pracy, za wszelkie uwagi, wnioski i zgłaszane postulaty.
Dziękuję również Radzie Gminy za ciężką i solidną pracę, pracownikom samorządowym i wszystkim, którzy wspierali nas w ciągu
ostatnich czterech lat.
Sławomir Wawrzyński

Wójt Gminy Stara Biała

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Stara Biała
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy
Stara Biała podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej w wyborach do Rady Gminy
Stara Biała zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Numer
okręgu
wyborczego
1
Sołectwo Brwilno
2
Sołectwo Maszewo

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

Granice okręgu wyborczego

Sołectwo Maszewo Duże, w tym: ul. Akacjowa, ul. Brwileńska, ul. Brzozowa, ul.
Bukowa, ul. Cedrowa, ul. Chabrowa (nr 9, od nr 11 do nr 17), ul. Dębowa, ul.
Działkowa, ul. Głogowa, ul. Grabowa, ul. Jaśminowa, ul. Jaworowa, ul. Jesionowa,
ul. Juliusza Słowackiego (nr 84, nr 86, nr 90, nr 93, nr 95, nr 97, nr 99), ul. Klonowa,
ul. Leśna, ul. Liliowa, ul. Lipnowska (nr. nieparzyste od nr 1 do nr 245), ul. Lipowa,
ul. Łączna, ul. Różana (od nr 11 do nr 18), ul. Wiązowa, ul. Wierzbowa, ul. Wycinki
Sołectwo Maszewo Duże, w tym: ul. Adama Asnyka, ul. Adama Mickiewicza, ul.
Agrestowa, ul. Bolesława Prusa, ul. Jana Brzechwy, ul. Chabrowa, ul. Cisowa, ul.
Cyprysowa, ul. Janusza Korczaka, ul. Jarzębinowa, ul. Jodłowa, ul. Juliana Tuwima,
ul. Juliusza Słowackiego, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, ul. Kornela
Makuszyńskiego, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ul. Lipnowska (nr. parzyste
od nr 4 do nr 154), ul. Malinowa, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Reja, ul.
Miła, ul. Modrzewiowa, ul. Morelowa, ul. Piękna, ul. Różana, ul. Sosnowa, ul.
Sportowa, ul. Szkolna, ul. Śliwkowa, ul. Świerkowa, ul. Wesoła, ul. Wiśniowa, ul.
Władysława Broniewskiego
Sołectwo Mańkowo, Sołectwo Nowa Biała
Sołectwo Wyszyna, Sołectwo Ulaszewo, w tym miejscowość Ludwikowo
Sołectwo Kobierniki, Sołectwo Srebrna
Sołectwo Kowalewko, Sołectwo Stara Biała
Sołectwo Biała
Sołectwo Nowe Draganie, w tym miejscowość Stare Draganie, Sołectwo
Dziarnowo, Sołectwo Kamionki
Sołectwo Nowe Trzepowo, Sołectwo Bronowo-Zalesie
Sołectwo Bronowo Kmiece, w tym miejscowość Nowe Bronowo, Sołectwo
Kruszczewo, Sołectwo Ogorzelice
Sołectwo Nowe Proboszczewice, w tym: ul. Azaliowa, ul. Bielska, ul. Chabrowa,
ul. Irysowa, ul. Jaśminowa, ul. Józefa Poniatowskiego, ul. Liliowa, ul.
Modrzewiowa, ul. Płocka, ul. Różana, ul. Stokrotkowa, ul. Świerkowa, ul. Ułańska
Sołectwo Nowe Proboszczewice, w tym: ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Cisowa,
ul. Dębowa, ul. Floriańska, ul. Jodłowa, ul. Klonowa, ul. Marii Konopnickiej, ul.
Nad Jarem, ul. Parkowa, ul. Polna, ul. Romualda Miaśkiewicza, ul. Stefana
Mazowieckiego, ul. Witolda Bunikiewicza, ul. Władysława Hermana, ul.
Zbigniewa Szacherskiego
Sołectwo Stare Proboszczewice, Sołectwo Miłodróż, Sołectwo Włoczewo,
Sołectwo Trzebuń

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Starej Białej mieści się w budynku Urzędu Gminy Stara Biała, pokój Nr 16,
tel. (24) 366 87 10.

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

Wybory samorządowe

W niedzielę, 21 października, wybierzemy władze
samorządowe naszej gminy. Oprócz wójta i gminnych radnych
będziemy też wybierać radnych powiatowych i wojewódzkich.
Jeśli chodzi o wybór wójta gminy Stara Biała, to teraz jest dwóch
pretendentów: obecny wójt Sławomir Wawrzyński reprezentujący
Komitet Wyborczy Wyborców Stara Biała 2018 (nie należy do
żadnej partii) i Adam Pawłowski – Komitet Wyborczy Wyborców
Adam Pawłowski Razem Zmieniamy Gminę (członek Polskiego
Stronnictwa Ludowego).
W obecnych wyborach o 15 miejsc w radzie gminy rywalizuje
39 kandydatów w 15 okręgach wyborczych. W naszej gminie
zostało zarejestrowanych 10 komitetów wyborczych. Ale tylko dwa
wystawiają większą liczbę kandydatów. 15 osób wystawia komitet
KWW Stara Biała 2018, a 14 KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę. Trzech kandydatów startuje z Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. Pozostałe komitety
wystawiają po jednym kandydacie.
W wyborczą niedzielę, 21 października lokale wyborcze będą
czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Każdy z wyborców otrzyma
cztery karty do głosowania z nazwiskami kandydatów na wójta,
radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Aby nasz głos był
ważny na każdej z kart można postawić TYLKO JEDEN znak „X” (co
najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku
osoby na którą chcemy głosować.
Lista kandydatów na radnych (porządek alfabetyczny)
okręg nr 1
DOWNAROWICZ Mariusz Jan – KWW Stara Biała 2018
KUŹNICKA Justyna Edyta – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
okręg nr 2
LEWANDOWSKA Małgorzata Edyta – KWW Adam Pawłowski –
Razem Zmieniamy Gminę
TRZCIŃSKI Sławomir Wiesław – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 3
MURAWSKI Hubert Marek – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
WRZEŚNIEWSKI Jan – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 4
KRAJEWSKI Marek – KWW Stara Biała 2018
TROJANOWSKA Bożena – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
okręg nr 5
MALANOWSKA Agnieszka Wioletta – KWW Adam Pawłowski –
Razem Zmieniamy Gminę
MODERACKI Marek – KWW Stara Biała 2018
Okręg nr 6
BĘTLEJEWSKI Tomasz – KWW Stara Biała 2018
GOZDANEK Jarosław – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę

okręg nr 7
KRASKA Iwona Beata – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
MAJEWSKI Andrzej – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 8
PARADOWSKI Krzysztof – KWW Krzysztofa Paradowskiego
PORTALSKI Jacek Józef – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 9
GĄSECKA Dagmara – KWW Adam Pawłowski – Razem Zmieniamy
Gminę
WOJTALEWICZ Mirosława Grażyna – KWW Stara Biała 2018
ŻÓŁTOWSKI Wojciech Mieczysław – KWW Wojciecha Mieczysława
Żółtowskiego
okręg nr 10
MASZTAKOWSKI Sławomir – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
PORTALSKI Krzysztof – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 11
PRZYCZKA Monika Margarita – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
RUTKOWSKI Piotr Jarosław – KWW Piotra Jarosława Rutkowskiego
STAWICKA Marianna – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 12
ANTOSZKIEWICZ Stanisław Marian – KKW SLD–Lewica Razem
NOWAKOWSKA Agata – KWW Adam Pawłowski – Razem
Zmieniamy Gminę
TRUCHLEWSKI Zbigniew – KWW Stara Biała 2018
okręg nr 13
DĄBROWSKI Sławomir – KWW Stara Biała 2018
KOZŁOWSKI Jan Ryszard – KKW SLD Lewica Razem
LISIECKI Paweł – KW Prawo i Sprawiedliwość
PAWŁOWSKI Adam – KWW Adam Pawłowski – Razem Zmieniamy
Gminę
okręg nr 14
DĄBROWSKI Jarosław – KWW Stara Biała 2018
DZIUBLIŃSKI Ryszard Andrzej – KWW Ryszarda Dziublińskiego
JARZYŃSKI Wojciech Zygmunt – KKW SLD Lewica Razem
MIKOŁAJCZYK Władysław – KWW Władysława Mikołajczyka
TUROWSKA–BURCZYŃSKA Monika – KWW Adam Pawłowski –
Razem Zmieniamy Gminę
okręg nr 15
CHYLIŃSKI Jacek – KWW Adam Pawłowski – Razem Zmieniamy
Gminę
KĘDZIERSKA Dorota Edyta – KWW Stara Biała 2018
SIERADZKI Jan – KWW Jana Sieradzkiego

Warto sprawdzić, gdzie 21 października będziemy mogli
oddać swój głos w wyborach samorządowych.
Obwodowe komisje wyborcze na terenie naszej gminy będą
pracowały:
• komisja nr 1 SP w Maszewie Dużym (granice obwodu
Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała);
• komisja nr 2 SP w Starych Proboszczewicach (granice
obwodu Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare
Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo);
• komisja nr 3 SP w Starej Białej (granice obwodu Biała,
Dziarnowo, Kamionki, Kowalewko, Nowe Draganie, Stara
Biała, Stare Draganie - lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych);

• komisja nr 4 świetlica wiejska w Bronowie-Zalesiu (granice
obwodu Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo,
Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo - lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych);
• komisja nr 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie
(granice obwodu Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna,
Ulaszewo, Wyszyna - lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych );
• komisja nr 6 remiza OSP w Maszewie (granice obwodu
Brwilno, Maszewo);
• komisja nr 7 DPS w Brwilnie (granice obwodu głosowania
DPS w Brwilnie).

Gdzie głosować?

Nasza Gmina - nr 3(28)/2018

strona 5

Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa sali sportowej w miejscowości Maszewo Duże
Realizacja 2016-2018
Wartość: 7 520 610,32 zł

Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno
Realizacja 2018
Wartość: 2 357 458,82 zł

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Wyszynie
(projekt pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała”)
Realizacja 2017-2018
Wartość: 340 350,00 zł
Dofinansowanie: 272 280,00 zł
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Oś priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju
Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałanie 10.1.4 „Edukacja przedszkolna”

Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe
Proboszczewice
Realizacja 2018
Wartość: 1 434 284,89 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
w miejscowości Bronowo-Zalesie
Realizacja 2018
Wartość: 298 275,00 zł
Dotacja – 10 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2018”

Budowa drogi w miejscowości Srebrna
Realizacja 2018
Wartość: 861 311,65 zł
Dotacja 100 000,00 zł ze środków finansowych budżetu
Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji
dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże
Realizacja 2018 -2019
Wartość: 7 978 800,00 zł
Dofinansowanie – 2 474 088,00 zł z rządowego „Programu
na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”

Budowa ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym
Realizacja 2018
Wartość: 889 230,00 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno
Realizacja 2018
Wartość: 185 500,00 zł

Budowa ulicy Agrestowej w Maszewie Dużym
Realizacja 2018
Wartość: 416 790,00 zł

Doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy
- SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach,
SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie
Realizacja 2018-2019
Wartość: 500 562,50 zł
Dofinansowanie: 469 762,50 zł
Projekt będzie dofinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 Oś priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”,
Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”,
Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych)” oraz ze środków Budżetu Państwa.

Budowa ulicy Bukowej w Maszewie Dużym
Realizacja 2018
Wartość: 492 320,00 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł
Budowa ulicy Morelowej w Maszewie Dużym
Realizacja 2018
Wartość: 578 500,00 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Stara Biała
Realizacja 2018
Wartość: 848 515,50 zł
Dotacja w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska

Budowa drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach
Realizacja 2018
Wartość: 1 024 292,28 zł
50 000,00 zł dofinansowanie ze Skarbu Państwa – Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Płock

Modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia
usług oraz poprawa jakości obsługi klienta w pięciu jednostkach
samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego
Realizacja 2017-2018
Wartość: 1 192 900,80 zł
Dofinansowanie: 1 005 376,80 zł dla całego projektu
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych
w Białej
Realizacja 2017
Wartość: 99 500,00 zł

Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami
katastrofalnymi
Realizacja 2016-2018
Wartość: 470 765,63 zł
Wkład Gminy Stara Biała: 18.319,13 zł
Projekt realizowany w ramach Priorytetu V Gospodarka
przyjazna środowisku Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian
klimatu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

Remont drogi do oczyszczalni ścieków w Maszewie
Wartość: Realizacja 2017
273 427,60 zł
Współfinansowanie inwestycji przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o.
w wysokości 136 713,08 zł

Budowa drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń-Dzięgielewo
Realizacja 2017
Wartość: 933 848,24 zł
Dotacja 141 150,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice
Realizacja 2017
Wartość: 620 896,95 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Stare
Proboszczewice, Biała, Ludwikowo, Brwilno
Realizacja 2017
Wartość: 183 270,00 zł

Budowa drogi gminnej Nr 291329W w Nowym Trzepowie
Realizacja 2017
Wartość: 1 185 300,29 zł

Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości
Brwilno
Realizacja 2017
Wartość: 699 808,50 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa części ulic Słowackiego i Różanej w miejscowości
Mańkowo
Realizacja 2017
Wartość: 559 091,73 zł

Budowa przeprawy mostowej na rzece Wierzbicy w miejscowości
Dziarnowo w ciągu drogi powiatowej nr 2918W Biała –
Dziarnowo - Proboszczewice.
Realizacja 2016-2017
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 345 165,87 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22
w miejscowości Mańkowo
Realizacja 2017
Wartość: 263 501,69 zł

Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)
-gr.miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W
Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną
Realizacja 2017-2018
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 882 047,09 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko-Kamionki –
etap I
Realizacja 2017
Wartość: 207 517,00 zł

Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała
Realizacja 2017
Wartość: 62 403,00 zł
Dofinansowanie 43 300,00 zł

Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach
Realizacja 2016
Wartość: 419 636,37 zł

Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie
Realizacja 2016
Wartość: 261 584,13 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa drogi gminnej Mańkowo - Wyszyna - część drogi
nr 291312W
Realizacja 2016
Wartość: 258 927,28 zł
Dotacja 60 000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem
z produkcji gruntów rolnych

Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości
Brwilno
Realizacja 2016
Wartość: 1 101 604,47 zł

Załącznik
do Uchwały Nr 177/XIX/17
Rady Gminy Stara Biała
z dnia 23.02.2017r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stara Biała na lata 2015-2020

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stara Biała na lata
2015 – 2020
Realizacja 2016
Wartość: 30 750,00 zł
Dofinansowanie: 23 062,50 zł.
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

GMINA STARA BIAŁA
POWIAT PŁOCKI
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
ZAMAWIAJĄCY
W YKONAWCA
OPRACOWANIA

GMINA STARA BIAŁA
WESTMOR CONSULTING

STARA BIAŁA 2015

Id: A714CCE9-FD30-464A-BF5F-72C50AAC4D82. Podpisany

Strona 1

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej
w miejscowości Nowe Proboszczewice
Realizacja 2016
Wartość: 47 300,00 zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Remont fragmentu drogi gminnej nr 291312W Nowa BiałaMańkowo-Wyszyna
Realizacja 2016
Wartość: 157 878,35 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo,
Bronowo Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo
Realizacja 2016
Wartość: 145 373,09 zł

Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie
Dużym i Mańkowie - etap II
Realizacja 2015
Wartość: 694 765,50 zł

Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie - etap II
Realizacja 2015
Wartość: 1 461 449,83zł
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Budowa drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu
Realizacja 2015
Wartość: 643 753,28 zł

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami
kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178
w miejscowości Włoczewo
Realizacja 2015
Wartość: 68 790,57 zł

Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi
powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała –
granica Miasta Płocka na długości 360 mb
Realizacja 2015
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 221 600,00 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji
Płock – granica Miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą
gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami
Realizacja 2015
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 79 987,00 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.
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Nasze inwestycje w latach 2015-2018
Wartość zrealizowanych inwestycji: 38 302 354,59 zł

Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2910W
Bronowo – Zalesie – Ciachcin
Realizacja 2015
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 122 192,00 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała
Realizacja 2015
Wartość: 142 557,00 zł

Przebudowa drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń –
Kamionki – Stara Biała – granica miasta Płocka na długości 2 km
Realizacja 2015
Dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego - 418 390,00 zł wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza
dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie
e-administracji i geoinformacji.
Realizacja: 2016 – 2018
Wartość projektu dla Całego Partnerstwa (Gminy i Powiaty woj.
mazowieckiego) - 98 262 303,00 zł
Dofinansowanie dla partnerstwa - 78 609 814,36 zł
Wkład Gminy Stara Biała: 27 320,67 zł
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
w ramach osi priorytetowej II, Działanie 2.1.
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Gigantyczna inwestycja drogowa

W Urzędzie Gminy 21 sierpnia została podpisana
umowa z wykonawcą na budowę układu komunikacyjnego
Nowa Biała – Maszewo Duże. To jedna z największych
inwestycji drogowych realizowanych w gminie w ostatnich
latach. Jej koszt to blisko 8 mln zł.
Inwestycja obejmuje budowę ulic Korczaka, Sportowa,
części Mickiewicza, Słowackiego w Maszewie Dużym
o długości ok. 870 m wraz z kanalizacją deszczową, a także
budowę drogi Nowa Biała – Maszewo Duże oraz części
ulicy Szkolnej o długości 1029 m wraz ze ścieżką rowerową
i chodnikami.
Całość prac ma zakończyć się do końca października
2019 r. Jeśli chodzi o zakres inwestycji dotyczący Maszewa
Dużego to wszystko ma być gotowe do końca listopada jeszcze
tego roku.
Koszt prac związanych z budową układu komunikacyjnego
Nowa Biała – Maszewo Duże to niebagatelna kwota 7 978 800 zł.
Gminie na tę inwestycje udało się zdobyć dotację z budżetu
państwa w wysokości 2 474 088 zł. Pochodzi ona z rządowego
„Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej” – jest
to największy kontrakt jaki gmina Stara Biała podpisała
w ostatnich latach.
- Połączenie drogowe Nowej Białej z Maszewem Dużym jest
od dawna oczekiwaną inwestycją przez naszych mieszkańców
i zdecydowanie usprawni ruch w tej części gminy. Jest to tym

bardziej ważne, że z terenu Nowej Białej dzieci uczęszczają do
Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym – mówi wójt gminy
Stara Biała, Sławomir Wawrzyński.
Dodatkowo wybudowanie dróg stanowi połączenie drogi
gminnej Nowa Biała – Mańkowo z drogą wojewódzką nr 559
w Maszewie Dużym oraz doskonale uzupełnia ulice dojazdowe
do nowo wybudowanej hali sportowej w Maszewie Dużym.
- Mam nadzieję, że wykonawca robót, którym jest spółka
Hydropol z Gostynina dołoży wszelkich starań, aby mimo
napiętych terminów zadanie zrealizować rzetelnie i w terminie
umownym. Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku
z ograniczeniami z dojazdem do nieruchomości, które pojawią
się podczas realizacji inwestycji – mówi wójt

Moment podpisania umowy.

Edukacyjny projekt

Nasza gmina otrzymała unijne dofinansowanie na
doposażenie szkół podstawowych. Projekt „Wzrost jakości
edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”
jest realizowany od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
We wszystkich szkołach zaplanowano organizację zajęć
rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku
pracy, zajęcia rozwijające umiejętności językowe, warsztaty
z native speakerem, warsztaty przyrodnicze oraz matematyczne
kółka zainteresowań.

W ramach dodatkowego wsparcia przewidziano również
indywidualne zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe, przygotowujące
uczniów do egzaminu ośmioklasisty. We wszystkich szkołach
zostaną zakupione pomoce dydaktyczne do prowadzenia
zajęć dodatkowych, m.in. doposażone zostaną pracownie
przyrodnicze, językowe, matematyczne oraz komputerowe.
Wartość projektu to 500 562,50 zł, a dofinansowanie
wyniosło 469 762,50 zł.

Nowy rok szkolny 2018/2019 w szkołach i przedszkolach
w naszej gminie rozpoczęło 1097 uczniów i 358
przedszkolaków.
W SP Maszewie Dużym wszystkich uczniów jest 467.
Po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiadło 51 dzieci.
Natomiast w trzeciej klasie gimnazjum naukę kontynuuje 46
osób. W oddziale przedszkolnym jest natomiast 37 młodych
mieszkańców naszej gminy.
W SP w Starych Proboszczewicach jest 356 uczniów.
Pierwszoklasistów uczy się 44, a gimnazjalistów jest jeszcze
55. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie uczniów
podstawówki jest 153, a w tym gronie 25 pierwszaków.
W przedszkolu jest natomiast 155 osób. W SP w Starej
Białej po raz pierwszy szkolny dzwonek usłyszało 14
uczniów, a wszystkich w szkole jest 121. W oddziale
przedszkolnym jest 34 dzieci. W Samorządowym Przedszkolu
w Nowych Proboszczewicach nowy rok szkolny powitało 132
przedszkolaków w sześciu grupach.

Dzień adaptacyjny w przedszkolu w Wyszynie.

Nasi uczniowie
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Święto plonów

Dożynki w gminie Stara Biała przebiegły w zgodzie
w wieloletnią tradycją. Tradycyjnie rozpoczęły się
od Mszy Św. w kościele parafialnym w Starej Białej.
Tradycyjnie dożynkowe nabożeństwo rozpoczęła procesja
wokół kościoła z wieńcem, w asyście strażackich pocztów
sztandarowych.
– Dzisiaj panu Bogu dziękujemy za plony ziemi – mówił
na początku mszy ks. Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii
w Starej Białej. Dożynkowy wieniec i kosze wypełnione
owocami, warzywami i przetworami przygotowało sołectwo
Srebrna. Dożynkowy bochen chleba do ołtarza zanieśli
starostowie dożynek, Maria i Rafał Daniszewscy.
– Dzisiejsza uroczystość jest nie tylko okazją do
świętowania, podziękowań, ale też do pewnego rodzaju
refleksji, dotyczącej naszej relacji między pracą a religią. Bo
w dzisiejszych czasach często to pracę i wiążący się z nią
dobrobyt stawia się na pierwszym miejscu, zamiast pana Boga
– mówił w homilii ks. Jan Deptuła. Na zakończenie mszy do
tych słów nawiązał wójt Starej Białej, Sławomir Wawrzyński. –
Ta uroczystość przypomina nam, ze nie samym chlebem żyje
człowiek – mówił.
Podczas nabożeństwa został poświęcony dożynkowy
wieniec, a starostowie dożynek i wójt podzielili się chlebem
z uczestnikami mszy. Po nabożeństwie tradycyjnie święto
plonów przeniosło się na teren rekreacyjno-sportowy w Białej.
To tam oficjalnie przywitano gości dożynek, którymi byli m.in.
senator Marek Martynowski, przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski, powiatowi i gminni radni, ks. Zbigniew
Kaniecki, ks. Jan Deptuła, ks. Andrzej Śmigielski, ks. Jacek
Prusiński. – Jeszcze raz życzę rolnikom, aby ich ciężka praca
była doceniana. I żeby pogoda była łaskawsza. Chylimy czoła
przed waszym trudem – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Żółtowski
także dziękował rolnikom za ich trud, za chleb. – W tym
roku obchodzimy 100 rocznice odzyskania przez Polskę
niepodległości. Praca rolników to codzienna walka o Polskę,
o jej bezpieczeństwo żywnościowe – mówił Wojciech Żółtowski.
Senator
Marek
Martynowski
odczytał
list
z podziękowaniami dla rolników od premiera Mateusza
Morawieckiego. Były też listy od posła Macieja Małeckiego
i marszałka Mazowsza, Adama Struzika. Przewodniczący
Rady Powiatu, Lech Dąbrowski stwierdził, że trzeba dobrze
znać wieś, aby wiedzieć jak trudno jest wyprodukować chleb.
– Szacunku do chleba uczyły nas babcie i matki. Wieś to nie
tylko rolnictwo, ale też religia i tradycja. I właśnie tej tradycji
strzegą na wsi kobiety, którym należą się słowa szczególnego
uznania. Bo kobieta na wsi często pracuje nie na dwóch, a na
trzech etatach – mówił Lech Dąbrowski.
Dożynki były okazją do wręczenia medali „Zasłużony
dla powiatu”. Otrzymali je Andrzej Szpiek, Jan Kołodziejski
i Stanisław Wiśniewski. Później było ponowne dzielenie
chlebem, które zakończyło część oficjalną.
Artystyczne występy rozpoczął koncert Gminnej Orkiestry
Dętej. Odbyło się też przedstawienie „Baśń o Wikingu i pięknej
Słowiance” w wykonaniu Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw
Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie”. W przedstawieniu
wystąpiła młodzież z SP w Maszewie Dużym oraz mieszkańcy
gminy. Wydarzeniem była także premierowa prezentacja
hymnu gminy. Muzyczną gwiazdą wieczoru był zespół
Myslovitz. Do tańca zaprosił wszystkich zespół YMAX.
Wśród dożynkowych atrakcji była strefa „Świadomy
kierowca” a w niej m.in. symulator dachowania czy zderzeń.
Nie zabrakło bezpłatnych dmuchańców dla najmłodszych
i darmowej grochówki dla wszystkich uczestników dożynek.

Jubileusze OSP Kamionki i Brwilno
Jednostki OSP Kamionki, Maszewo oraz Brwilno
świętowały jubileusz 90-lecia. W Kamionkach
uroczystości odbyły się 8 lipca, 8 września w Maszewie,
a w Brwilnie 15 września.
Uroczystości w Kamionkach rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele w Starej Białej, później przeniosły się przed remizą
OSP w Kamionkach. Podczas oficjalnej części jednostka
została uhonorowana medalem „Pro Masovia” przez samorząd
województwa, a 11 strażaków otrzymało dyplomy uznania.
Strażakom wręczone zostały odznaki za wysługę lat, m.in.
strażakom seniorom - Mirosławowi Wereszczyńskiemu,
Eugeniuszowi Krzemińskiemu, Kazimierzowi Kuleszy,
Zbigniewowi Bylińskiemu i Januszowi Malanowskiemu. Ten
ostatni otrzymał też medal „Zasłużony dla powiatu płockiego”.
Obchody uroczystości 90-lecia OSP Maszewo rozpoczęły
się od mszy polowej przed remizą. W trakcie części oficjalnej
strażacy z OSP Maszewo zostali uhonorowani przez samorząd
województwa medalem „Pro Masovia” a zasłużeni druhowie
otrzymali odznaczenia strażackie i dyplomy uznania.
W Brwilnie uroczystości także rozpoczęła msza święta,
ale była to msza polowa, bowiem strażacy świętowali na
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Poczty sztandarowe OSP podczas uroczystości w Brwilnie.

terenie leśniczówki. Jak przystało na taki jubileusz nie mogło
zabraknąć medali i gratulacji. Jednostka została uhonorowana
medalem „Pro Masovia”. Od samorządu województwa
otrzymała agrebat prądotwórczy, a od starostwa pilarkę.
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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 środę w godz. 15.30-17, pokój nr 16
Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy
wtorek i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy
urzędu codziennie w godzinach pracy, radca prawny w każdą
środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia:
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
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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. 8:00, 10:00, 12:00, 17:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach, tel. 24 261-22-27,
niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 366-33-60,
262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:00, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

Rada Gminy uchwaliła
Na XXXI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
20 sierpnia, podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025.
• podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową
Gminy Stara Biała na 2018 rok.
• w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Stara Biała do realizacji projektu pn. „Wzrost jakości
edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara
Biała" realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014
-2020, Oś priorytetowa X edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,
poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach
zawodowych).
• w sprawie określenia zasad udzielania, trybu
postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla
spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała.
• podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brwilno na
lata 2011-2018”.
• w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu
przeprowadzenia wyborów samorządowych.
• w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego na
granicy miejscowości Stare Draganie i Nowe Bronowo.
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.

Zdjęcie z okładki - Park w Nowych Proboszczewicach.
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Aktywne wakacje

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej
to nie tylko organizacja imprez plenerowych (Majówka, Dożynki,
Powitanie Lata itp.) czy kameralnych (Kolędowanie, Ostatki). To
także administrowanie wiejskimi świetlicami i obiektami sportoworekreacyjnymi oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
W tym roku oferta była naprawdę bogata.
Przez cztery tygodnie lipca GOKiS zorganizował półkolonie
dla uczniów naszych szkół. 40 dzieci (z każdej ze szkół w Wyszynie,
Maszewie Dużym, Starej Białej i Starych Proboszczewicach) brało
udział w tygodniowych zajęciach. Każda z grup realizowała ten sam
program. Dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie (Podolanka),
rywalizowały na kręgielni (C.H. Wisła), były w kinie (Helios), cały
dzień spędziły w afrykańskiej wiosce (Sobanice), gdzie m.in. uczyły
się gry na bębnach DUNDUN, zwiedziły wystawę poświęcona
afrykańskim maskom i poczuły się jak Tarzan w afrykańskiej dżungli.
Hitem jednak okazał się wyjazd do pobliskich Radotek, gdzie
w tamtejszym parku Adrenalina Rush miały okazje doświadczyć
prawdziwych biegów terenowych na torze przygotowanym na
eliminacje mistrzostw Europy. Umorusane, a przez to szczęśliwe
pobyt zakończyły w tamtejszym basenie. Całość wypoczynku (bilety
wstępu, posiłki, transport oraz opiekę) sfinansowano ze środków
pochodzących z budżetu gminy, a rodzice partycypowali tylko
w kwocie 10 zł dziennie, przy czym za pieniądze te zostały zakupione
poczęstunki w kinie, na kręgielni itp.
Kolejna inicjatywą finansowaną przez GOKiS były sportowe
półkolonie zorganizowane przez animatorów zatrudnionych na
Orliku w Starych Proboszczewicach. Dzieci i młodzież uczestnicząca
w tygodniowych zajęciach w połowie sierpnia, spędziły czas bardzo
aktywnie – na basenie, w parku linowym, na kręgielni, ale były także
w kinie i na specjalnym pokazie laserowym.
Na drugim z Orlików też sporo się działo. Przez całe wakacje
po raz kolejny miała miejsce Maszewiada – cykl zajęć i zawodów
sportowych w poszczególnych dyscyplinach (piłka nożna, siatkówka,
tenis stołowy, tenis ziemny oraz gry i zabawy). Tu dzięki wsparciu

z publicznych środków udało sfinansować nagrody, medale i dyplomy
dla wszystkich rywalizujących w poszczególnych dyscyplinach.
Drużyna Fair Play wywodziła się z Maszewa Dużego, która
w ogólnokrajowej rywalizacji zajęła pierwsze miejsce (finał odbył się
w Mrągowie w dniach 3-5 sierpnia). W nagrodę pojechała w pierwszej
połowie września na ogólnoeuropejskie finały do Budapesztu, gdzie
już nie brano pod uwagę wyniku sportowego. Gminny Ośrodek
jest dumny z tego, że mógł pomóc w tym niewątpliwym sukcesie
młodzieży z naszej gminy. Wielkie podziękowania należą się
Łukaszowi Rakowskiemu za zaangażowanie i serce włożone w pracę
z młodzieżą.
Czy coś jeszcze? Oczywiście. Już po raz czwarty w przeciągu
ostatnich pięciu lat dzieci i młodzież - zawodnicy LZS Amator
Maszewo mogli doskonalić swoje piłkarskie umiejętności
i przygotowywać się do nowego sezonu na obozie sportowym
w ośrodku „Cztery Korty”. W położonej w sercu Borów Tucholskich
miejscowości Okoniny Nadjeziorne, podopieczni Amatora
spędzili tydzień ciężko trenując oraz odpoczywając nad jeziorem.
Podczas pobytu rozegrali kilka meczów kontrolnych, ale były też
i inne atrakcje - strzelnica sportowa, spływ kajakowy i wycieczki
rowerowe. Z pieniędzy Gminnego Ośrodka sfinansowano cały pobyt,
wynagrodzenie dwóch trenerów oraz lokalny transport uczestników
obozu. Ponadto z ogólnopolskiego programu „Klub 2018” uzyskano
dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł do tego obozu. Mamy nadzieję,
że tak atrakcyjne obozy letnie przełożą się na jeszcze lepsze wyniki
sportowe klubu.
Kolejny raz Gminna Orkiestra Dęta wyjechała na jeden
z zagranicznych festiwali folkowych. Tym razem w dniach 16-24
sierpnia gościli w macedońskim mieście Ohrid. To przepięknie
położone miasto wśród gór Galiczica nad turkusowym jeziorem
Ochrydzkim. Tam, nasza orkiestra koncertowała oraz zwiedzała wciąż
egzotyczną dla nas Macedonię. Całość wyjazdu została pokryta ze
środków pochodzących z budżetu gminy.
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POZIOMO: 3) przysmak ze śliwek, 6) wyspiarski stan w USA,
7) towarzyska gafa, 9) przelotny flirt, 10) książka z mapami,
11) obok klawiatury przy komputerze, 15) nad rzeczką, 17)
jeden z 7 krasnoludków, 19) boli przy anginie, 21) antonim
zwycięstwa, 22) czasem gorzko smakuje, 23) żona Mieszka I.
PIONOWO: 1) karciany dzwonek, 2) okup, 3) brytyjski
pens, 4) ruchoma część wiertarki, 5) środek transportu, 8)
filmowy kochanek, 9) Rzym dla Włocha, 12) myli się tylko
raz, 13) niejedna w bibliotece, 14) może być na świat lub na
podwórze, 16) telewizyjny tasiemiec, 18) śnieg lub deszcz,
19) potocznie o gawronie, 20) miasto nad Nerem.
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”
Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach
czytane poziomo utworzą końcowe hasło) należy przesłać
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej
Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na
adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 16.11.2018.
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(27)/2018:
„Milena”.
Nagrody wylosowali Katarzyna Dankowska oraz Justyna
Dąbrowska. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym
tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury
i Sportu do dnia 16.11.2018.
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