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Wschód słońca nad Białą

Nikt się nie nudził w Proboszczewicach
Świetnie bawiono się w Proboszczewicach podczas
III Dożynkowego Pikniku Rodzinnego, który odbył się
15 sierpnia.
Organizatorem Pikniku była parafia św. Floriana
w Proboszczewicach, a współorganizatorem Urząd Gminy
Stara Biała. Wszystko rozpoczęło się od mszy świętej
dziękczynnej za tegoroczne plony. Po nabożeństwie
dożynkowy korowód przeszedł na teren koło domu
parafialnego. Tam został poświęcony dożynkowy wieniec
i chleb. Było też dzielenie się chlebem. Na wszystkich
uczestników pikniku czekało sporo atrakcji kulinarnych. Na
najmłodszych dmuchańce, gry i konkursy, malowanie twarzy,
bańki mydlane XXL, egzotyczne zwierzęta.
Furorę zrobiły wspólne tańce z uczniami z SP w Starych
Proboszczewicach, którzy rozpoczęli pląsy od tańca
„Jeruzalem”. Wśród atrakcji była także loteria „Dożynkowego
puchar rodzinnego”, czy wieczorna potańcówka z DJ-em.

Zmiany w budżecie, podatki i dopłaty
Na XXVI sesji Rady Gminy Stara Biała, radni jednogłośnie
podjęli decyzję m.in. o zmianach w budżecie gminy. Tym
samym zdecydowali np. o zwiększeniu wydatków na drogi
o ponad 900 tys. zł. Natomiast na XXVII sesji zaakceptowali
stawki podatku od nieruchomości oraz dopłaty do wody
i ścieków.
Sesja nr 26
XXVI sesja Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
w czwartek, 9 września, rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy
pamięci tragicznie zmarłego starosty płockiego, Mariusza Bieńka.
W trakcie sesji radni zajmowali się głównie uchwałami
związanymi z finansami gminy i wyrażeniem zgody na przejęcie
przez gminę gruntów w kilku miejscowościach.
Jeśli chodzi o sprawy finansowe to radni zdecydowali
o zmianach w budżecie na ten rok. Zgodzili się na propozycję
wójta, aby m.in. zwiększyć o 600 tys. zł środki przeznaczone na
rozbudowę drogi gminnej w miejscowościach Bronowo - Zalesie
i Nowe Trzepowo. Teraz ta inwestycja zamknie się kwotą nieco
ponad 2,5 mln zł. Radni zdecydowali także o dołożeniu 150 tys. zł
na budowę pętli autobusowej w Mańkowie. Po tej zmianie
inwestycja będzie kosztować ponad 320 tys. zł. – Musieliśmy
zwiększyć środki na te inwestycje, bo te, które planowaliśmy
pierwotnie okazały się zbyt niskie w postępowaniach
przetargowych. Niestety prace związane z budową dróg
i infrastruktury drogowej znacznie w ostatnim czasie zdrożały.
Aby znalazł się wykonawca naszych inwestycji musieliśmy dołożyć
pieniędzy – tłumaczy wójt Sławomir Wawrzyński.
Radni zdecydowali również o przeznaczeniu 100 tys. zł na
budowę drogi gminnej w Maszewie, a także 70 tys. zł na poprawę
bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla
pieszych w Nowej Białej. Chodzi o przejścia na skrzyżowaniu
dróg Nowa Biała-Mańkowo i Nowa Biała-Maszewo Duże. Na
to przedsięwzięcie gminie udało się zdobyć dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości
ponad 43 tys. zł. Natomiast o 200 tys. zł radni zwiększyli kwotę
na wydatki przeznaczone na odszkodowania wypłacane na
rzecz osób fizycznych z tytułu przejęcia gruntów pod budowę
dróg gminnych.
Radni podjęli także aż sześć uchwał związanych z przejęciem
przez gminę gruntów. Chodzi o grunty w Maszewie, Maszewie
Dużym, Nowej Białej, Starych Proboszczewicach, Wyszynie.
W zdecydowanej większości chodzi o przejęcie przez gminę
gruntów pod drogi.
Sesja nr 27
XXVII sesja Rady Gminy Stara Biała odbyła się w hali
w Maszewie Dużym, w czwartek, 30 września. Obecnych na
niej 13 radnych zagłosowało za uchwałą w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Stara Biała w roku 2022. – Zgodnie z przepisami co
roku minister finansów wydaje rozporządzenie, w którym
określa maksymalne stawki dotyczące podatków lokalnych. My
w większości przypadków zrezygnowaliśmy z tych maksymalnych
stawek – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Jeśli chodzi o grunty pod zabudowę mieszkalną to stawka
podatku w przyszłym roku wyniesie 34 gr za mkw. powierzchni.
To o 2 gr więcej niż w 2021 r., ale aż o 20 gr mniej od stawki
maksymalnej. W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem
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działalności gospodarczej stawka w 2022 r. to 1,03 zł (99 gr
w 2021 r.).
W przypadku nieruchomości mieszkalnych podatek wyniesie
77 gr za mkw. powierzchni (74 gr w 2021 r.). To o 12 groszy
mniej niż stawka maksymalna. Jeśli chodzi o budynki związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej to w 2022 r. za mkw.
powierzchni trzeba będzie zapłacić 25,74.
Z podatku od nieruchomości zwolnione będą budynki
gospodarcze lub ich części położone na gruntach po byłych
gospodarstwach rolnych, budynki lub ich części oraz grunty
służące ochronie przeciwpożarowej, budynki lub ich części
oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie
kultury i sportu, budynki i grunty służące pomocy społecznej.
- Spodziewamy się, że wpływy do budżetu z podatku od
nieruchomości wzrosną w 2022 r. o ok. 400 tys. zł. Jednocześnie
tych dochodów będzie mniej o prawie 660 tys. zł z powodu nie
zastosowania przez nas stawki maksymalnej podatku – mówi
wójt Sławomir Wawrzyński.
Radni podjęli też decyzję w sprawie dopłat dla odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. W taryfie Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”, która
wchodzi w życie od 1 października cena dostarczenia metra
sześciennego wody wynosi m.in. 5,09 zł dla gospodarstwa
domowego, a 11 zł za odbiór ścieków. Ale dzięki dopłatom
mieszkańcy zapłacą znacznie mniej. Za wodę będzie to 3,75
zł, a za ścieki 6 zł. W sumie gmina na dopłaty do dostarczania
wody i odbiór ścieków wyda blisko 2 mln zł.
Gościem sesji był p.o. dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich, Tomasz Dąbrowski, który
w Maszewie Dużym pojawił się na zaproszenie przewodniczącej
Rady Gminy Stara Biała, Małgorzaty Lewandowskiej.
Poinformował radnych, że będą rozbudowywane drogi
wojewódzkie 540 (Proboszczewice) i 562 (Maszewo, Brwilno).
Na zmodernizowanych drogach będą chodniki, ścieżki pieszorowerowe, lewoskręty, porządne skrzyżowania. Rozpoczęcie
prac przy drodze 540 planowane jest na 2023 rok, natomiast
rozbudowa drogi 562 na lata 2024-2027.
Tomasz Dąbrowski mówił także o drodze 559 w Maszewie
Dużym. – Strona techniczna projektu jest gotowa i na jej
podstawie można by już budować. Ale oprócz projektu
technicznego potrzebne są jeszcze uzgodnienia z różnymi
instytucjami, a tych brakuje, np. z Energą na temat przebiegu
sieci – mówił Tomasz Dąbrowski. Aby dopracować szczegóły
na początku października mają się odbyć spotkania m.in.
z Energą.
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Nowe tereny rekreacyjne i oświetlenie
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Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w czwartek w godz. 15.-16.30, pokój nr 16
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,
godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 8-18.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asmed” Adrianna Maria Fułek
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 7, tel. 24 366 10 11;
733 624 731, godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 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.
Kierownik Hanna Smardzewska
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor Roland Bury.
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Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 262-09-60,
niedzielne msze św. godz. 9:30, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

Zmiana godzin pracy PSZOK
Od 1 października zmieniły się godziny otwarcia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowanego w miejscowości Ogorzelice ul. Bielska 11.
Godziny otwarcia PSZOK:
• wtorek: 11:00 – 17:00
• środa: 11:00 – 17:00
• czwartek: 8:00 – 16:00
• piątek: 11:00 – 17:00
• sobota: 7:00 – 13:00

Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem
terenów rekreacyjnych w naszej gminie oraz budową nowego
oświetlenia. Powstały dwa place zabaw i dwie siłownie
zewnętrze oraz pojawiły się 43 nowe latarnie. W sumie te
inwestycje kosztowały ponad 605 tys. zł. Od samorządu
Mazowsza gmina otrzymała na te zadania dotację w wysokości
50 tys. zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
W przypadku terenów rekreacyjnych chodzi o tereny w Nowej
Białej, Kobiernikach i Brwilnie. Całość powstania placów zabaw
i siłowni zewnętrznych kosztowało ponad 212 tys. zł.
W Nowej Białej powstał plac zabaw, na którym są m.in.
zjeżdżalnie, huśtawki, bujaki, piaskownica wielomodułowa.
Powstała też siłownia zewnętrzna. Ponadto zamontowany został
stół betonowy z ławkami, ławkę betonową, stojak na rowery, kosz
na śmieci, tablica informacyjna. Wyposażenie terenu rekreacyjnowypoczynkowego w Nowej Białej zostało dofinansowane
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw
kwotą 10 tys. zł.
W Kobiernikach powstał plac zabaw ze zjeżdżalniami,
huśtawkami, bujakami. Ponadto utwardzono teren o nawierzchni
z kostki betonowej o powierzchni 15 mkw. oraz pojawiła się

nawierzchnia z piasku o powierzchni 110 mkw. Natomiast
w Brwilnie powstała siłownia zewnętrzna.
Jeśli chodzi o oświetlenie to nowe lampy pojawiły się
w Wyszynie (8 sztuk), Białej (16), Mańkowie (4), Maszewie
Dużym (15). Koszt ich montażu sięgnął prawie 393 tys. zł. Na
montaż oświetlenia gmina otrzymała w sumie 40 tys. zł dotacji
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Jubileuszowy koncert

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej zaprasza
na specjalne wydarzenie. A będzie nim jubileuszowy koncert
płockich bardów – Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka. Koncert
odbędzie się w sobotę, 23 października w hali w Maszewie
Dużym. Początek o godz. 19.00.
Dwóch płockich nauczycieli (Paweł Wójcik – nauczyciel
historii z „Małachowianki” oraz Tomasz Sarniak – nauczyciel
muzyki z SP 12) świętuje w tym roku 10 lat współpracy. Przez
ten czas zostali laureatami licznych festiwali i przeglądów
piosenek autorskich (m.in. Ogólnopolskie Spotkania
z Piosenką Kabaretową; OPPA 2013 - XXXI Międzynarodowy
Festiwal Bardów; IX Festiwalu Piosenki Poetyckiej im. Jacka
Kaczmarskiego „Nadzieja”). Wydali kilka płyt i dali niezliczoną
ilość koncertów.
Pora więc na koncert jubileuszowy. Będzie to specjalne
wydarzenie, na które Panowie postanowili zaprosić na scenę

swoich przyjaciół. Duetowi będzie więc towarzyszyć nie tylko
„normalny” zespół muzyczny, ale także chór i… orkiestra dęta.
Bilety na koncert (30 zł w przedsprzedaży; 40 zł w dniu
koncertu można kupić:
• Sklep Sportowy „Dagna” (Płock, ul. Jachowicza 49)
• Sklep muzyczny Jacek Kamiński (Płock, ul. Królewiecka 25,
paw. 3-4)
• Bileteria (Płock, ul. Jakubowskiego 10)
• GOKiS Stara Biała (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
• Hala sportowo-widowiskowa (Maszewo Duże, ul. Sportowa
7A; płatność tylko gotówką)
• portal www.kupbilecik.pl
Bilety można też kupić przez internet wysyłając maila na
adres bilety@starabiala.pl

Pieniądze na azbest i fotowoltaikę

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku
zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo
dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych
ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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W Gąbinie 13 września podpisano umowy na
dofinansowanie programu usuwania wyrobów azbestowych
na terenie naszej gminy i na montaż paneli fotowoltaicznych
na strażnicy OSP w Proboszczewicach.
Dofinansowanie pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gośćmi
podpisania umów byli m.in. poseł i wiceminister aktywów
państwowych, Maciej Małecki, prezes WFOŚiGW w Warszawie,
Marek Ryszka.
Umowę na dofinansowanie usuwania wyrobów azbestowych
podpisali wójt Sławomir Wawrzyński oraz skarbnik Joanna
Turalska. Umowa przewiduje, że gmina otrzyma 16 486,80 zł
z WFOŚiGW. To kolejna edycja programy usuwania wyrobów
azbestowych w naszej gminie. Całość będzie kosztowała
nieco ponad 42 tys. zł. Usuniętych zostanie blisko 100 ton
wyrobów azbestowych.
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Natomiast prezes OSP Proboszczewice, Leszek Łabędzki,
podpisał umowę na dofinansowanie montażu paneli
fotowoltaicznych na strażnicy jednostki. Dotacja wynosi 28,8 tys. zł.
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Sztandar dla harcerzy
2 października 2021 r. przejdzie do historii Bractwa
Harcerskiej Bandery „Białe Wilki” z Maszewa Dużego. Właśnie
tego dnia BHB otrzymało sztandar, a jego komandor Krzysztof
Nowacki został mianowany harcmistrzem.

Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w hali w Maszewie
Dużym i była jednym z głównych punktów 1 Ogólnopolskiego
Zlotu Organizacji Harcerskich. Chrzestnymi sztandaru zostali
Magdalena Adamowicz i Roman Kanafoyski. Wśród gości
uroczystości byli m.in. przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała
Małgorzata Lewandowska, wójt Sławomir Wawrzyński. – To wielki
zaszczyt móc brać udział w tak podniosłej uroczystości. Sztandar
dla każdej organizacji sztandar to niezwykle ważny element –
mówi wójt Sławomir Wawrzyński. Przewodnicząca Małgorzata
Lewandowska dodała, że sztandar powinien być drogowskazem
dla harcerzy, wypełniającym płynące z niego wartości.
Po części oficjalnej przyszła pora na część muzyczną, podczas
której wystąpili harcerski zespół „Z perspektywy” i grupa Janusz
i Przyjaciele.
Bractwo Harcerskiej Bandery jest organizacją harcerską
działającą nieformalnie od 2014 roku, a formalnie od maja
2015 r. Pierwotnie była to grupa instruktorów ZHR działająca
w ramach Kręgu Starszoharcerskiego Watacha, a później już jako
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Źródło” im. Św. Jadwigi
Królowej Polski, które zostało powołane z inicjatywy phm.
Krzysztofa Nowackiego i staraniem instruktorów Kręgu Wachta.
Jego zadaniem była opieka nad 1 Maszewską Drużyną Harcerzy
ZHR „ Białe Wilki”, działającą pierwotnie w strukturach ZHR .
Historia Bractwa Harcerskiej Bandery nieodłącznie wiąże
z historią drużyny harcerskiej „Białe Wilki” z Maszewa
Dużego. Początkowe działania Stowarzyszenia ograniczały się
do pozyskania środków finansowych na prowadzenie działań
i rozwój drużyny. W tym czasie zapoczątkowany i realizowany
do dzisiaj jest projekt edukacyjny „Maszewskie majsterklepki”,
w ramach którego prowadzone są zajęcia praktyczno-techniczne
z majsterkowania. W czasie realizacji programu zawiązał się
pierwszy zastęp kadrowy Maszewskiej Drużyny Harcerzy, by we
wrześniu 2015 r. rozkazem Płockiego Hufcowego ZHR powołana
została 1 Próbna Drużyna Harcerzy „Białe Wilki”.
Również w ramach tego projektu młodzi harcerze rozpoczęli
zimą 2014 roku budowę swojej pierwszej tratwy, którą w okresie
wakacyjnym 2015 roku pierwszy raz spłynęli Wisłą z Płocka
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Uczciliśmy Cud nad Wisłą

do Malborka. Tak zapoczątkowany został kolejny program
wychowawczo-szkoleniowy „Wodna szkoła życia”. W 2018 r.,
kadra drużyny rozpoczęła starania o oficjalną zmianę mundurów
zielonych na granatowe mundury żeglarskie. Jednak wówczas
w strukturach ZHR praktycznie już nie funkcjonował pion
wodny, co bardzo utrudniało tę operację. Dlatego w ramach
Stowarzyszenia zaczęto przygotowania do prowadzenia
harcerskiej działalności żeglarskiej i wodnej. Rozpoczęły się
prace nad nowym statutem i regulaminami. Jesienią 2018 r.
zrodził się pomysł powołania i zarejestrowania własnej niezależnej
Organizacji Harcerskiej pod nazwą „Bractwo Harcerskiej
Bandery”. Prace nad nowym statutem i regulaminami zakończyły
się w grudniu 2020 roku. W marcu 2021 r. nowy statut został
złożony w sądzie rejestrowym, a zatwierdzony został w czerwcu
2021 r.
Przez działająca od 2014 r. 1 Wodną Drużynę Harcerzy „Białe
Wilki” i Gromadę Zuchową „Bractwo Białego Wilka” przewinęło
się ponad 300 dzieci i młodzieży ze szkół w Maszewie Dużym,
Starej Białej, Wyszynie, Proboszczewicach i Siecieniu.

Przez te ponad siedem lat harcerze zbudowali trzy tratwy,
było siedem wakacyjnych spływów i pokonali ponad 6 tys.
kilometrów polskimi rzekami, jeziorami i kanałami.
Bractwo zostało wyróżnione wieloma nagrodami
i wyróżnieniami za swoją działalność. W 2020 r. przez premiera
Mateusza Morawieckiego - Flagą Niepodległości. Dwukrotnie
przez Harcerskie Centrum Wyszkolenia Morskiego nagrodą
za „Najlepszy Harcerski Śródlądowy Rejs Roku” (2019 i 2020).
Trzykrotnie przez Polski Związek Żeglarski wyróżnieniem
„Błękitny Spinaker” za „Najlepszy Śródlądowy Rejs Roku”
(2018, 2019 i 2020).
Od 2019 r. dzięki życzliwości strażaków z OSP Maszewo i wójta
Gminy Stara Biała, Sławomira Wawrzyńskiego, harcerze mają
harcówkę w remizie OSP Maszewie. W tym roku w Wyszynie,
na terenie udostępnionym nam przez komandora Bractwa,
Krzysztofa Nowackiego, rozpoczęła się budowa nowej
szkutni, której baza sprzętowa pozwoli jeszcze lepiej zadbać
o sprzęt pływający.
Za dwa lata nasi harcerze chcą dotrzeć na swoich tratwach
lub pod żaglami na spotkanie z papieżem w Lizbonie w ramach
Światowych Dni Młodzieży. W planach jest też pływanie
po Bałtyku.
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Kwiaty i znicze pojawiły się 13 sierpnia w miejscach
upamiętniających w naszej gminie poległych w wojnie
z bolszewikami w 1920 r.
Z okazji 101. rocznicy Cudu nad Wisłą, czyli zwycięstwa
polskiej armii nad bolszewikami, wójt Sławomir Wawrzyński
złożył kwiaty i zapalił znicze pod tablicą, która znajduje się na
fasadzie kościoła w Starej Białej. Kwiaty i znicze pojawiły się także
w innych miejscach upamiętniających poległych w wojnie 1920
r. – na cmentarzu parafialnym w Nowym Trzepowie i pomniku
w Niegłosach.

Jest w orkiestrach moc
Ci, którzy pojawili się w 26 września, w hali w Maszewie
Dużym na VII konkursie na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim,
na pewno nie żałują. 12 orkiestr, które wystąpiło na scenie,
zaprezentowało bardzo różnorodny repertuar i to na wysokim
poziomie. Najlepsza okazała się Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Kaski (gm. Baranów) i w nagrodę otrzymała czek
na 8 tys. zł.

Czek z największą kwotą i statuetkę za pierwsze miejsce
odebrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Kaski. 6 tys. zł
i statuetkę za drugie miejsce zdobyła Orkiestra OSP Łukowie,
a 4 tys. zł i statuetkę za trzecią pozycję Gminna Orkiestra Dęta
w Staroźrebach.
Nagrody specjalne po 2 tys. zł wywalczyły WarszawskoLubelska Orkiestra Dęta, The OrchestRose Różan i Orkiestra Dęta
Pruszkowianka. Natomiast wyróżnienia po 1 tys. zł wywalczyły
Orkiestra Dęta OSP Dobre, Orkiestra Dęta Gminy Jakubów,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec, Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP Goleszyn, Orkiestra Dęta OSP Bielsk, Orkiestra Dęta
OSP Kozienice.
W przerwie na obrady jury wystąpiła gwiazda konkursu,
triumfator poprzedniej edycji, czyli Gminna Orkiestra Dęta
ze Starej Białej. Zagrała tak żywiołowo, że na parkiecie hali
w Maszewie Dużym ruszono nawet do tańca. Ale zanim
orkiestrowicze zagrali niemal przez cały dzień, jako wolontariusze
opiekowali się uczestnikami konkursu. Organizatorzy dziękują
też dyrekcji SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie
Dużym za pomoc w przeprowadzeniu konkursu.

W organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, a współorganizowanym przez Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Starej Białej, konkursie wystąpiła rekordowa
liczba aż 12 orkiestr. To dlatego, że w ubiegłym roku konkurs
nie odbył się z powodu pandemii.
W hali w Maszewie Dużym przez sześć godzin można
było posłuchać jak grają orkiestry. A repertuar był niezwykle
różnorodny. Była muzyka filmowa, rockowe standardy, marsze,
utwory popowe, muzyka operetkowa, a nawet utwory inspirowane
muzyką ludową.
Zespoły oceniało jury w składzie Marian Chmielewski,
Mirosław Chilmanowicz, Krzysztof Sadowski i Marcin Rzońca.
I wcale nie było mu łatwo wybrać najlepszą orkiestrę. Najlepiej
niech świadczy o tym fakt, że jury zdecydowało o przyznaniu
nagród specjalnych – po raz pierwszy w historii konkursu.
A wszystkie drużyny wyjechały z Maszewa Dużego z nagrodami.
Tradycyjną formułkę o otwarciu konkursu wygłosił wójt
Sławomir Wawrzyński. A na jego zakończenie wręczył
kapelmistrzom drobne upominki od naszej gminy. Natomiast
symboliczne czeki wręczył dyrektor Departamentu Rolnictwa
Urzędu Marszałkowskiego, Radosław Rybicki.
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Nasi pierwszoklasiści

Jubileusz „Złotych godów”

1 września w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Urząd Gminy Stara Biała nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczęło
1330 młodych mieszkańców naszej gminy. 121 uczniów po raz pierwszy zasiadło w szkolnych ławkach.

Klasa I A SP Stare Proboszczewice

Klasa I B SP Stare Proboszczewice

Klasa I SP im. Jana Pawła II Stara Biała
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Klasa I SP im. Kornela Makuszyńskiego Wyszyna
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Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany związane
ze świętowaniem jubileuszu 50-lecia związku małżeńskiego.
W ubiegłym roku nie odbyły się uroczystości „Złotych godów”.
W związku z tym 28 lipca, jubileusz w Urzędzie Gminy Stara
Biała świętowało 10 par, które „Złote gody” obchodziły
w 2019 r.
W sumie Prezydent RP „Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznał 14 parom z terenu naszej gminy, które
w 2019 r. obchodziły „Złote gody”. Na uroczystości w Urzędzie
Gminy odznaczenia odebrało 10 par. Jak wyjaśnił zastępca
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Adrian Portalski,
pozostałe pary ze względów zdrowotnych nie mogły wziąć
udziału w uroczystości i medale zostaną im wręczone
w późniejszym terminie.
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostali
odznaczeni Państwo:
• Maryla i Jan KUŹMIŃSCY
• Danuta i Marek MIKOŁAJCZYK
• Kazimiera i Jan JANKOWSCY
• Barbara i Józef WASZKIEWICZ
• Feliksa i Józef STAWICCY
• Zofia i Stanisław KAJKOWSCY
• Elżbieta i Kazimierz KIKOLSCY
• Irena Wanda i Adam MALINOWSCY
• Jadwiga i Euzebiusz ŚWITKOWSCY
• Elżbieta i Wiesław DUCHEWICZ
• Zenobia i Mieczysław KĄTNIEWSCY
• Anna i Wiesław SIDWA
• Janina i Maciej CHAŁUPCZAK
• Barbara i Kazimierz SKIERSCY
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Tegoroczna oprawa „Złotych godów” miała nieco skromniejszą
oprawę niż zazwyczaj, wszystko ze względów związanych
z pandemią. Ale nie zabrakło gorących życzeń, kwiatów, prezentów,
czyli „tortu” z ręczników i tradycyjnej lampki szampana. Wśród
oficjalnych gości byli przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata
Lewandowska oraz wójt Sławomir Wawrzyński.
- Jubileusz 50-lecia to wyjątkowa okazja. W imieniu Rady
Gminy i własnym chciałam Państwu pogratulować. 50 lat
temu ślubowaliście sobie być razem na dobre i na złe. I z tej
przysięgi doskonale się Państwo wywiązali. Jesteście państwo
przykładem dla innych, także dla mnie, że związek to jest praca,
to są przeciwności, z którymi razem można sobie poradzić.
W imieniu swoim i radnych chciałabym życzyć państwu przede
wszystkim zdrowia – mówiła przewodnicząca Rady Gminy,
Małgorzata Lewandowska.
Wójt Sławomir Wawrzyński zaznaczył, że takie jubileusze są
bardzo podniosłymi chwilami i bardzo radosnymi. – Ostatnio
byłem na ślubie i ksiądz zwracając się do młodych powiedział,
żeby nie świętowali sukcesów tylko rozwiązywanie problemów.
Państwo jesteście mistrzami świata w tej kategorii. Bycie w związku
małżeńskim z jednej strony jest radością, z drugiej potrafi być
trudne. I państwo doskonale o tym wiedzą. Jesteście państwo
wzorem dla innych, jak radzić sobie z przeciwnościami losu, jak
się w związku porozumiewać. Życzę państwu zdrowia, spokoju
i samych pięknych dni – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszła kolej na uhonorowanie
medalami. W imieniu Prezydenta RP wręczył je jubilatom wójt
Sławomir Wawrzyński. Na zakończenie uroczystości był toast
i wspólnie odśpiewane „Sto lat”.
Wszystkim jubilatom składamy gratulacje i życzymy dużo
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.
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Plon nieśliśmy, plon
Tłumy przewinęły się przez „szkółki” w Białej,
gdzie odbyły się 29 sierpnia Gminne Dożynki.
W programie dożynek było mnóstwo atrakcji i każdy
mógł znaleźć coś dla siebie.
Święto plonów w naszej gminie rozpoczęło się od
mszy świętej w kościele w Starej Białej. O muzyczną
oprawę mszy postarała się Gminna Orkiestra Dęta.
Były też poczty sztandarowe z OSP w Starej Białej,
Dziarnowie i Kamionkach. – Dzisiaj to wy, rolnicy
jesteście naszymi bohaterami. Wy dobrze wiecie,
że nie wystarczy wiedza, nawozy, maszyny. Wiecie,
że potrzebne jest coś więcej. Nikt tak jak rolnicy
nie jest tak blisko z Bogiem, który jest stwórcą –
mówił w homilii proboszcz ks. Zbigniew Kaniecki.
Poświęcił także dożynkowe kosze przygotowane
przez mieszkańców Białej i dożynkowy chleb, który
do ołtarza przynieśli starostowie dożynek Ilona
Kamińska i Mariusz Gawarkiewicz.
Na zakończenie nabożeństwa rolnikom za ich
ciężką pracę dziękował wójt Sławomir Wawrzyński.
Po mszy uroczystości przeniosły się na teren
„szkółek” w Białej. Zanim rozpoczęła się oficjalna
część dożynek minutą ciszy uczczono pamięć
tragicznie zmarłego starosty płockiego, Mariusza
Bieńka. Podczas oficjalnej części wójt Sławomir
Wawrzyński oraz przewodnicząca Rady Gminy Stara

Biała, Małgorzata Lewandowska powitali gości. Byli
wśród nich m.in. przewodniczący Rady Powiatu
w Płocku, Lech Dąbrowski czy szef powiatowych
struktur OSP, Hilary Januszczyk, powiatowi i gminni
radni. Specjalne listy przesłali poseł Anna Ewa
Cicholska i marszałek Mazowsza Adam Struzik.
Nowością na dożynkach było poświęcone zboże,
które można było zabrać ze sobą do domu.
Kilka pokaźnych worków ziarna szybko
znalazło swoich amatorów. Tradycyjnie
natomiast było dzielenie się chlebem.
W
części
nieoficjalnej
było sporo atrakcji zarówno
dla
najmłodszych
jak
i nieco starszych. Sporym
zainteresowaniem
cieszył
się pokaz strongmanów
i
organizowane
przez
nich konkursy, a także
miasteczko
„Świadomy
kierowca”, w którym można
było doświadczyć np. efektu
dachowania.
Tradycyjną
popularnością cieszyły się
również stoiska kół gospodyń
wiejskich z naszej gminy.

Dni Startu Proboszczewice

Stacja będzie jak nowa

Drużyny z roczników od 2011 do 2014 zagrały 7 i 8 sierpnia
podczas Dni Startu Proboszczewice. W sumie wystąpiło
blisko 30 zespołów.
Dni Startu odbywały się w Centrum Sportowym „Wierzbica”
w Nowych Proboszczewicach. Miały charakter memoriału, bo
upamiętniały Piotra i Marcina Jagodzińskich, tragicznie zmarłych
piłkarzy Startu Proboszczewice.
W tym roku Dni Startu rozpoczęły zmagania zespołów
złożonych z najmłodszych i najstarszych zawodników, biorących
udział w imprezie. W roczniku 2011 zagrało siedem zespołów,
a w 2014 - sześć. Mecze rozgrywane były aż na czterech boiskach.
W rocznikach 2012 i 2013 w szranki stanęło 18 zespołów.
Dni Startu zostały uroczyście otwarte przez prezesa klubu
z Proboszczewic, Romana Turowskiego. Nie zabrakło prezentacji
drużyn. Ale prawdziwą furorę zrobił pokaz Pawła Skory, mistrza
świata i Europy w piłkarskim freestylu, który wyczyniał z piłką
niesamowite rzeczy.
Ale uczestnicy Dni Startu i ci, którzy odwiedzili „Wierzbicę”
mieli więcej atrakcji niż tylko mecze. Organizatorzy przygotowali
strefę piknikową. Była dmuchana zjeżdżalnia, specjalna dmuchana
bramka, gdzie można było sprawdzić celność swoich strzałów,
smakowite potrawy z grilla, malowanie twarzy czy wata cukrowa.

Spółka Gospodarka Komunalna „Stara Biała” podpisała
26 sierpnia, umowę z wykonawcą rozbudowy Stacji Uzdatniania
Wody w Starych Proboszczewicach. To jedna z największych
inwestycji spółki w ostatnich latach, której koszt wyniesie
ponad 2,5 mln zł netto.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Starych
Proboszczewicach to bardzo istotna inwestycja. Przede wszystkim
ma ona poprawić jakość dostarczanej wody. Inwestycja będzie
obejmować m.in. wymianę filtrów wody wraz z orurowaniem,
powstanie nowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej,
zautomatyzowanie stacji.
Umowę na wykonanie prac Gospodarka Komunalna „Stara
Biała” podpisała z firmą Hydro-Partner z Leszna. Umowa opiewa
na kwotę 2 568 896, 89 zł netto (brutto 3 159 743,17 zł). Nasza
spółka całość inwestycji pokryje z pożyczki, którą otrzymała
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (2 570 651 zł). Pożyczki z NFOŚiGW często są umarzane,
a maksymalna wysokość umorzenia to 30 proc.

Nowe nauczycielki mianowane

Dni Startu Proboszczewice
Na Orliku w Maszewie Dużym, 11 września, bawiono się
podczas Dnia Sportu.
Wszyscy chętni mogli się sprawdzić w konkursie na
„najszybszą piłkę”, a polegało to na tym, że prędkość strzału na
bramkę specjalną piłką smartball mierzyła dedykowana temu
aplikacja. Był też pokazowy trening młodych piłkarzy z Amatora
Maszewo pod okiem licencjonowanego trenera PZPN, Jacka
Gontarka. Natomiast kapitan żeńskiej sekcji piłki nożnej Wisły

Inwestycja w Starych Proboszczewicach ma zakończyć się
do 31 grudnia 2022 r.

Płock, Klaudia Łyzińska zaprezentowała triki, jakie można
wykonać z piłką. Był też turniej piłkarski, grill, cukrowa wata
i mnóstwo nagród i upominków.
A gdy na Orliku trwał Dzień Sportu, to na głównym boisku
swój mecz, w lidze wojewódzkiej rocznika 2007, rozgrywała
ekipa Amatora Maszewo, której przeciwnikiem była drużyna
Drukarza Warszawa. Amator wygrał 2:1.

W połowie lipca odbyły się egzaminy dla nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Do egzaminu przystąpiły nauczycielki zarówno ze szkół
podstawowych jak i z przedszkoli z terenu naszej gminy.
Wszystkie egzaminy zakończyły się sukcesem.

Wójt Sławomir Wawrzyński akty nadania stopnia zawodowego
nauczyciela mianowanego wręczył nauczycielkom wychowania
przedszkolnego z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach:
Marcie Piórkowskiej, Bogumile Kikolskiej, Annie Pietrzak,
Joannie Kaliwodzie, Joannie Krzemińskiej oraz Monice
Kozłowskiej.
Ze szkół podstawowych akty nadania stopnia zawodowego
nauczyciela mianowanego otrzymały: Justyna Portalska,
nauczycielka matematyki i informatyki w SP w Starych
Proboszczewicach, Monika Wiśniewska, nauczycielka
oddziału przedszkolnego w SP im. Władysława Stanisława
Reymonta w Maszewie Dużym, Monika Skrzynecka,
nauczycielka matematyki, informatyki i przyrody w SP im.
Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie oraz Elżbieta Majewska,
nauczycielka wychowania przedszkolnego z Samorządowego
Przedszkola im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie.
Wszystkim nowo mianowanym nauczycielkom serdecznie
gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Złóż deklarację o wymianie pieca
Właściciele nieruchomości zgodnie zapisami nowego
Programu Ochrony Powietrza (art. 18 i 19 uchwały*)
zobowiązani zostali do przekazania wójtowi gminy informacji
o wymianie istniejącego bądź montażu dodatkowego
(kolejnego) źródła ciepła.
Obowiązek ten dotyczy sytuacji, gdy wymiana realizowana jest
przez właściciela nieruchomości z własnych środków finansowych
lub pozyskanych z innych źródeł bez pośrednictwa lub
współfinansowania przez gminę, np. dofinasowanie z WFOŚiGW
program „Czyste Powietrze”, preferencyjne kredyty w bankach.
Informację składa się na określonej przez marszałka Mazowsza
deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł
ciepła dla wszystkich ogrzewanych budynków służących celom
mieszkalnym bądź gospodarczym znajdujących się na terenie
danej nieruchomości.
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Deklarację o wymianie źródła ciepła bądź instalacji
dodatkowych (kolejnych) źródeł ciepła na danej
nieruchomości należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała
w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania nowego
źródła ciepła.
Wzór deklaracji dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu Gminy Stara Biała (www.starabiala.pl, zakładka:
Jakość powietrza) oraz w pokoju nr 1 UG, tel. 24 366-87-15.
* Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 08 września 2020 r. w sprawie programu ochrony
powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe
substancji w powietrzu (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 r. poz.
9595, ogłoszona: 15.09.2020 r.)
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Uroczystości 100-lecia OSP Stara Biała
Chęciński, Paweł Załęski, Piotr Gołębiewski. Odznaki „Strażak
wzorowy” otrzymali Przemysław Małkowski, Marcin Miaśkiewicz,
Marcin Kiełczewski, Piotr Wyrzykowski, Hubert Komar
i Piotr Jarzyński.

Druhny i druhowie z OSP Stara Biała 17 lipca świętowali
100-lecie istnienia jednostki. Było bardzo dostojnie
i uroczyście, nie zabrakło także znamienitych gości. Jednym
z głównych punktów świętowania było oficjalne przekazanie
jednostce średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele w Starej
Białej. Przewodniczył jej diecezjalny duszpasterz strażaków ks.
Andrzej Zakrzewski. – Gromadzimy się dziś w świątyni, aby
podziękować Panu Bogu i ludziom za 100 lat działalności OSP
Stara Biała. Na strażackich sztandarach jest hasło „Bogu na
chwałę, ludziom na pożytek”. Nie jest to martwe hasło, tylko motto
każdego strażaka – mówił w homilii ks. Andrzej Zakrzewski.
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Po odznaczeniach przyszła kolej na oficjalne przekazanie
jednostce OSP Stara Biała średniego samochodu ratowniczogaśniczego. Auto co prawda już od dłuższego czasu służy
strażakom, ale pandemia sprawiła, że dopiero teraz mogło
zostać oficjalne przekazane. Zakup auta był możliwy dzięki
wsparciu wielu instytucji. Ponad 295 tys. zł na zakup
samochodu pochodziło z budżetu Gminy Stara Biała, 270 tys.
z Komendy Głównej PSP, 208 tys. z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 100 tys. z Urzędu
Marszałkowskiego, 77 tys. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Końcowym akordem oficjalnej części świętowania 100-lecia
były życzenia i prezenty dla OSP Stara Biała. Były listy gratulacyjne
m.in. od wiceministra MSWiA, Macieja Wąsika, marszałka
Mazowsza, Adama Struzika, starosty płockiego, Mariusza Bieńka.
A potem w nieco luźniejszej atmosferze wszyscy spotkali się na
strażackim obiedzie.

Po nabożeństwie goście, strażacy, poczty sztandarowe, nie
tylko z naszej gminy, przy dziękach Gminnej Orkiestry Dętej
przemaszerowali do remizy OSP Stara Biała. Tam rozpoczęły się
oficjalne uroczystości. Rozpoczęło je wciągniecie flagi narodowej
na maszt przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego. Potem wójt
Sławomir Wawrzyński przywitał gości. Wśród nich byli m.in.
senator Marek Martynowski, Mazowiecki Komendant PSP,
Jarosław Nowosielski, przedstawiciel Komendanta Głównego PSP,
Jacek Sokołowski, Komendant Miejski PSP w Płocku, Grzegorz
Padzik, prezes Zarządu Powiatowego OSP, Hilary Januszczyk,
przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, prezes
Oddziału Gminnego OSP, Stanisław Wiśniewski, przewodnicząca
Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska oraz radni.
Prezes OSP Stara Biała, Marek Żakowski przybliżył historię
jednostki. Uczestnicy uroczystości mogli się m.in. dowiedzieć,
że pierwsze próby powołania do życia straży były już w 1905 r.,
po wielkim pożarze, który niemal doszczętnie strawił dzisiejszą
Starą Biała. Wtedy jednak na powstanie straży nie zgodził się
rosyjski zaborca. Straż powstała w kwietniu 1921 r. Równie ważną
datą dla OSP Stara Biała jest rok 2000. Wtedy jednostka została
włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jest
jedyną jednostką OSP w naszej gminy, która jest w tym systemie.
100-lecie OSP Stara Biała było okazją do wręczenie strażackich
medali i odznak. Jednostka została uhonorowana złotym
znakiem związku OSP RP. Także złoty znak otrzymał Jan
Kołodziejski. Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”
został odznaczony Wojciech Żółtowski, a brązowymi Zbigniew
Nasza Gmina - nr 4(40)/2021
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Półkolonie w naszej gminie

Na szlaku rajdu „Brwileńska Ostoja”

Ponad 200 dzieci z terenu naszej gminy, w lipcu i sierpniu
wzięło udział w półkoloniach organizowanych przez Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu.
Każdy z siedmiu turnusów półkolonii trwał tydzień. W lipcu
poszczególne turnusy przeznaczone były dla uczniów ze
szkół w naszej gminie. Rozpoczęli uczniowie z SP w Starych
Proboszczewicach, potem byli uczniowie z Maszewa Dużego,
Wyszyny, Starej Białej. Ostatnie dwa, sierpniowe turnusy, były
„mieszane”.
Program każdego turnusy był taki sam. Wszystko zaczynało
się w poniedziałek od wizyty w malowniczej „Osadzie młynarza”
w Radotkach, gdzie uczestnicy półkolonii mogli sprawdzić swoje
umiejętności na torze przeszkód, „wilczych dołach” czy popływać
w basenie. Wszystko pod okiem instruktorów i ratownika. Kolejne
punkty to wizyta w Wiosce Afrykańskiej w Sobanicach, wyjście
do kina, wizyta w kręgielni, a półkolonie kończyło spotkanie
z harcerzami i ognisko w leśniczówce w Brwilnie.

Ponad 160 osób wyruszyło 2 października, na trasy X edycji
Rajdu Pieszego do Miejsc Pamięci Narodowej ,,Brwileńska
Ostoja 2021”. Cel rajdu od lat się nie zmienia - to popularyzacja
historii regionu oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.
W tym roku rajd był połączony z 1 Ogólnopolskim Zlotem
Organizacji Harcerskich. Start i meta rajdu była przy leśniczówce
w Brwilnie. Trasy rajdu biegła na terenie lasów Leśnictwa Brwilno.
Rajd był punktowany w dwóch kategoriach: open i har(d)cerska.
Dla każdej kategorii zostały wyznaczone odrębne trasy i zadania.
Trasa open liczyła 3,5 kilometra i wyruszyło na nią sześć drużyn:
ze szkół w Maszewie Dużym, Wyszynie i Starej Białej, ze Szkół
Katolickich w Płocku, drużyna Weteranki i ekipa Czarna Perła,
czyli zuchy z drużyny „Białe Wilki” z Maszewa Dużego.
Na mecie rajdu przedstawiciele każdej z drużyn musieli
odpowiedzieć na kilka pytań, które decydowały o zwycięstwie.
Najlepiej spisała się ekipa z SP w Wyszynie, która zdobyła
puchar za pierwsze miejsce i vouchery do sklepu sportowego
o wartości 400 zł. Drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkół
Katolickich (300 zł), a trzecie SP Stara Biała (200 zł). Pozostałe
ekipy otrzymały dyplomy i vouchery po 100 zł.
Trasa har(d)cerska liczyła 13,5 km i ruszyło na nią dziewięć
patroli harcerskich. . Na trasie rajdu rozstawione były punkty,
przy których przedstawiciele drużyn zaliczali zadania związane
z historią Polski i terenów lokalnych, przyrodą, pierwszą pomocą
przedmedyczną, orientacją w terenie, topografią, umiejętnościami

Zajęcia na ściance
Miłośnicy wspinaczki mogą korzystać z zajęć z instruktorem
na ściance wspinaczkowej w hali w Maszewie Dużym. Takie
zajęcia odbywają się w środy i piątki. Ale można też wspinać
się indywidualnie.
Ścianka w maszewskiej hali ma wysokość 9,8 m, w wysięg
przewieszenia to ok. 170 cm. Ze ścianki można korzystać po
wykupieniu karnetu. Karnet normalny z własną asekuracją,
kosztuje 100 zł i zapewnia 10 wejść. Natomiast karnet ulgowy
(dzieci i młodzież do 18 roku życia) także z własną asekuracją
to 60 zł za 10 wejść.
Możliwe są też indywidualne zajęcia z instruktorem (osobą
asekurującą). Godzina takich zajęć dla jednej osoby to koszt 60
zł, a dla dwóch osób 40 zł od osoby. Natomiast zajęcia grupowe
z instruktorem (małe grupy) to wydatek 100 zł miesięcznie za
półtorej godziny zajęć raz w tygodniu. Terminy zajęć to środy
(godz. 16.00-18.00) i piątki (godz. 17.30-19.30). Kontakt pod
nr tel. 695 202 382.

Medalista mistrzostw Polski z Judo Sensei Stare Proboszczewice

Rada Gminy uchwaliła

Na XXVI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się,
9 września 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2021 – 2030.
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w miejscowości Nowa Biała.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonestrona 16

traperskimi itp. A pytania nie były proste. Np. co oznaczają skróty
AK, NSZ czy WOT, w jakich miejscowościach naszej gminy były
prowadzone walki obronne w 1920 r. czy jakie ptaki i rośliny
są objęte ochroną w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym. Nad
bezpieczeństwem uczestników rajdu na trasie czuwali strażacy
z OSP Brwilno.
Organizatorami rajdu byli Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej, Bractwa Harcerskiej Bandery, Nadleśnictwo
Płock, Brudzeński Park Krajobrazowy, Ochotnicza Straż Pożarna
w Brwilnie, 1 Wodna Drużyna Harcerzy BHB „Białe Wilki”.

go w m. Stare Proboszczewice.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Wyszyna.
• w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego
projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Stara Biała”.
Na XXVII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
30 września 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2022.
• w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
• w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stara Biała.
• w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2025.
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Sebastian Rybicki, reprezentujący barwy UKS Judo Sensei
Stare Proboszczewice, zdobył brązowy medal podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli mistrzostw Polski
juniorów młodszych. To historyczny, bo pierwszy medal
mistrzostw kraju, w barwach klubu z naszej gminy.
Do OMM zakwalifikowali się medaliści Pucharu Polski
oraz zawodnicy, którzy wywalczyli awans podczas eliminacji.
Sebastian Rybicki wywalczył awans już w marcu zdobywając
brązowy medal Pucharu Polski.
OOM odbyła się 24 i 25 czerwca w Łodzi. Sebastian Rybicki
walczył w kategorii 81 kg, w której startowało 24 zawodników.
Stoczył cztery walki, z których wygrał trzy.
Sebastian Rybicki ma 17 lat i jest uczniem I Liceum
Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych
w Płocku. Na co dzień reprezentuje barwy UKS Judo Sensei Stare
Proboszczewice. Przygodę z judo rozpoczął, gdy miał 8 lat. I jak
mówi jego trener, Łukasz Smorzewski, na początku kariery nic
nie wskazywało, że kiedyś zostanie medalistą mistrzostw Polski.
Łukasz Smorzewski trenuje Sebastiana Rybickiego od
dziewięciu lat. Jak zaznacza na wynik pracuje jednak kilku
trenerów m.in. od roku prowadzącym dodatkowe zajęcia
z motoryki trener Paweł Krysiak.
Medal Sebastiana Rybickiego jest 15 krążkiem mistrzostw
Polski zawodników szkoły Sensei i jednocześnie pierwszym,
historycznym medalem w barwach klubu z Gminy Stara Biała.
Łukasz Smorzewski mówi, że ten sukces nie byłby możliwy
gdyby nie wsparcie ze strony władz Gminy Stara Biała, które od
momentu powstania klubu w 2016 r. w Starych Proboszczewicach,
przekazują dotację na rozwój klubu.
Nasza Gmina - nr 4(40)/2021
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Turniej w Proboszczewicach
Na Orliku Centrum Sportowego „Wierzbica” w Nowych
Proboszczewicach odbył się 1 sierpnia, ostatni turniej
eliminacyjny w ramach V ogólnopolskiego turnieju piłki
nożnej Procam Cup 2021. W imprezie wystartowało sześć
zespołów, a najlepsza okazała się ekipa UKS Poncio – 2010
Lidzbark.
Oprócz zwycięzców na proboszczewickim Orliku zagrały
także ekipy Delty Słupno, Zjednoczonych Bulkowo, Orła

Piknik Rodzinny w Bronowie-Zalesiu

Sypniewo, SP Gołymin – Ośrodek, Wkry Radzanów. W sumie
rozegrano 15 meczów, które trwały 2x7 min. W zespołach grali
chłopcy z rocznika 2010 i młodsi oraz dziewczęta z rocznika
2009 i młodsze.
Impreza w Proboszczewicach była siódmym i ostatnim
turniejem eliminacyjnym Procam Cup 2021. Całe
przedsięwzięcie jest skierowane do zespołów z małych
miasteczek i wsi.

Cyfrowa wypożyczalnia
Za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białej można korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni
Publikacji Naukowych Academica. Dzięki projektowi
czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 3 milionów
pełnotekstowych publikacji, monografii, skryptów,
artykułów oraz całych numerów czasopism.
Zasoby obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe
ze wszystkich dziedzin, w tym najnowsze wydania
podręczników akademickich oraz aktualne numery czasopism
specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę
piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań
naukowych. Tak ogromna baza wiedzy stanie się z pewnością
ważnym narzędziem w nauce, pracy badawczej oraz
dydaktycznej.

Dostęp do systemu Academica możliwy jest wyłącznie
w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej.
Żeby zostać użytkownikiem należy podpisać oświadczenie
i zarejestrować się w systemie. Poza biblioteką można
przeglądać publikacje z domeny publicznej oraz rezerwować
bądź odwoływać rezerwacje wybranych książek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej składając
deklarację przystąpienia do projektu zobowiązała się dbać
o bezpieczeństwo chronionych prawem zasobów Biblioteki
Narodowej znajdujących się w systemie Academica.
Zapewnia udostepnienie pełnej wersji serwisu za pomocą
terminala wyłącznie na komputerze dedykowanym do tego
celu, na którym nie ma dostępu do Internetu oraz systemu
operacyjnego.

Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” zaprosiło
11 września na Piknik Rodzinny do Bronowa-Zalesia. Impreza
odbyła się na odnowionym boisku.
Wśród atrakcji był mecz pomiędzy drużynami rodziców
i dzieci. Oczywiście zmagania zakończyły się remisem,
a wszyscy piłkarze otrzymali pamiątkowe medale. Były
animacje i konkurs z nagrodami dla najmłodszych i dmuchane
zjeżdżalnie, fotobudka, wyplatanie kolorowych warkoczyków
czy festiwal kolorów Holi. Nie zabrakło także grilla i innych
przysmaków. Wśród atrakcji był pokaz strażaków z BronowaZalesia, wystawa prac KGW „Zalesianki”. Podczas pikniku
był też mobilny punkt szczepień przeciwko koronawirusowi.
Współorganizatorem imprezy byli OSP Bronowo-Zalesie
i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej.
Wśród gości pikniku byli m.in. przewodnicząca Rady
Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, wójt Sławomir
Wawrzyński, który był nie tylko oficjalnym gościem, ale też
wcielił się w zawodnika podczas meczu, szef powiatowych
struktur OSP, Hilary Januszczyk.
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Litery w polach w kropką, czytane rzędami utworzą
hasło końcowe. W przypadkowej kolejności:
- zakład, w którym pełno wiórów
- mały mebel w kawiarni
- Daniel Jacob , odtwórca roli Harrego Pottera
- starożytne państwo semickie w Mezopotamii
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Litery w polach w kropką, czytane rzędami utworzą
hasło końcowe.
1. Jarosław, aktor znany m.in. z filmu „Młode Wilki”.
2. Stan kobiety niezamężnej.
3. Osprzęt żaglowy na statku wodnym.
4. Kupno i sprzedaż na targu, kupiectwo.

Rozwiązanie (litery w polach w kropką, czytane rzędami utworzą hasło końcowe) 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 30.11.2021. Prosimy w mailach o podpisywanie się imiennie i nazwiskiem. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy
w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie jolki z NG 2 (39)/2021 „Orlen”.
Nagrody wylosowali Marzenna Siołek z Nowych Proboszczewic oraz Piotr Stobnicki. Odbiór nagród do 30.11.2021 r.
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Spotkania z Mieszkańcami
GMINA STARA BIAŁA

Wójt Gminy Stara Biała zaprasza
na spotkania dotyczące
rozwoju naszej gminy
19.10

dla mieszkańców miejscowości Biała, Stara Biała, Kamionki, Kowalewko
Stara Biała; Dom Strażaka

21.10

dla mieszkańców miejscowości Dziarnowo, Nowe/ Stare Draganie,
Nowe Bronowo, Bronowo Kmiece, Kruszczewo
Dziarnowo; Świetlica Wiejska

26.10

dla mieszkańców miejscowości Nowe/ Stare Proboszczewice,
Ogorzelice
Nowe Proboszczewice; Dom Strażaka

03.11

dla mieszkańców miejscowości Bronowo-Zalesie, Nowe Trzepowo
Bronowo Zalesie; Świetlica Wiejska

09.11

dla mieszkańców miejscowości Maszewo, Brwilno
Brwilno; Świetlica Wiejska

16.11

dla mieszkańców miejscowości Włoczewo, Trzebuń, Miłodróż
Włoczewo; Świetlica Wiejska

18.11

dla mieszkańców miejscowości Wyszyna, Srebrna, Kobierniki,
Ulaszewo, Ludwikowo
Wyszyna; Dom Strażaka

23.11

dla mieszkańców miejscowości Maszewo Duże, Nowa Biała, Mańkowo
Maszewo Duże; Sala widowiskowo-sportowa

Początek wszystkich spotkań godz. 18.00
W spotkaniu uczestniczyć będą:

Wójt Gminy Stara Biała
Pracownicy Urzędu Gminy
Pracownicy Gospodarki Komunalnej „Stara Biała” Sp. z o.o.

