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Mimo tego trudnego czasu, wszystkim Mieszkańcom Gminy Stara Biała, 

życzymy spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech w ten magiczny czas nadzieja i radość zapukają do Państwa drzwi. 

A Nowy Rok przyniesie pomyślność, 

szczęście i piękny uśmiech każdego dnia.
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Wójt Sławomir Wawrzyński, 15 listopada, odebrał 
symboliczny czek opiewający na 5 mln zł, przeznaczone 
na przebudowę ul. Łącznej. Czek wręczył wiceminister 
aktywów państwowych, Maciej Małecki, a pieniądze 
pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych.

Przekazanie symbolicznych czeków odbyła się w Gąbinie. 
Oprócz czeku na 5 mln zł na ul. Łączną, wójt Sławomir 
Wawrzyński, jako członek zarządu Związku Gmin Regionu 
Płockiego, był jednym z odbierających czek na kolejne 5 mln 
zł, tym razem na zakup niskoemisyjnych autobusów i busów. 
Ten wniosek został złożony przez Związek Gmin Regionu 
Płockiego w imieniu czterech gmin z powiatu płockiego – 
Miasta i Gminy Gąbin, gmin Stara Biała, Nowy Duninów 
i Radzanowo. – Planujemy zakup dziewięcioosobowego busa 
do przewozu uczniów niepełnosprawnych oraz zakup dwóch 
autobusów, 30- i 40-osobowego – poinformował wójt. 

- Pozyskanie pieniędzy na przebudowę ul. Łącznej to 
dla nas bardzo dobra informacja. To bardzo kosztowna 
inwestycja, a  dzięki dofinansowaniu nie będziemy obciążać 
naszego budżetu. Zostanie w nim więcej pieniędzy na 
kolejne inwestycje. Mam nadzieję, że przebudowa ul. Łącznej 
rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Obecnie na ukończeniu 
jest dokumentacja techniczna inwestycji – mówi wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Ulica Łączna jest jedną ze strategicznych dróg w naszej 
gminie. Łączy bowiem drogi wojewódzkie 559 i 562 oraz 
Maszewo Duże z Maszewem. Co prawda droga jest asfaltowa 
i nie jest w najgorszym stanie technicznym, ale asfalt został 

położono blisko 30 lat temu i ul. Łączna nie spełnia już 
dzisiejszych norm.

W ramach inwestycji na długości 1406 metrów pojawi się 
nowy asfalt. Ulica zostanie poszerzona do 5,5 metra. Pojawią 
się także dwa sięgacze z kostki betonowej (długości 252 m 
i 157 m i szerokości 5 m). Ponadto w ramach inwestycji 
wybudowany zostanie chodnik na długości 1406 m i szerokości 
1,5 m oraz ścieżka rowerowa o długości 1406 m i szerokości 
2 m. Dodatkowo zostaną wybudowane zjazdy na posesje 
oraz oświetlenie uliczne. W celu odwodnienia drogi zostaną 
wykonane skrzynki rozsączające oraz odwodnienie w postaci 
rowów.

Przebudowa ul. Łącznej ma istotne znaczenie dla poprawy 
bezpieczeństwa jej użytkowników i rozwoju obszarów wiejskich 
naszej gminy. Inwestycja w zasadniczy sposób wzmocni 
potencjał rozwojowy miejscowości takich jak Maszewo Duże, 
Maszewo, Nowa Biała, Mańkowo, Brwilno. Poprawa powiązań 
infrastrukturalnych usprawni funkcjonowanie transportu 
publicznego, zwiększy możliwości równomiernego rozwoju 
gospodarczego oraz zwiększy atrakcyjność inwestycyjną 
terenów przyległych do drogi i pozwoli na efektywniejsze ich 
wykorzystanie. 

Na naszym terenie będą realizowane również inne zadania, 
które otrzymały dofinansowanie w ramach funduszu Polski 
Ład. Jednym z nich będzie budowa ronda na niebezpiecznym 
skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej, na które powiat 
płocki pozyskał ponad 5,2 mln zł. Natomiast Płock dostał 
pieniądze na modernizację ul. Łukasiewicza m.in. od ronda do 
ul. Zglenickiego.

Czek na ul. Łączną
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Sukcesem zakończył się egzamin na stopień nauczyciela 
mianowanego, który 2 grudnia, zdawała Elwira Piotrowska 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

Elwira Piotrowska jest nauczycielką przyrody, geografii, 
doradztwa zawodowego oraz EDB, opiekunką biblioteki 
szkolnej oraz wychowawcą klasy IV. Akt nadania stopnia 
zawodowego nauczyciela mianowanego wręczył Elwirze 
Piotrowskiej wójt Sławomir Wawrzyński, w obecności dyrektor 
SP im. Jana Pawła II w Starej Białej, Bożeny Zaręby.

Nowo mianowanej nauczycielce serdecznie gratulujemy 
i życzymy samych sukcesów.

Nowa nauczycielka mianowana

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.
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, 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-mail: 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.

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.

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 przy-
padku zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczo-

nych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Znane są propozycje sołectw dotyczące Funduszu 
Sołeckiego na 2022 r. W naszej gminie sołectwa mają 
do rozdysponowania niebagatelną kwotę 960 846,15 zł. 
Propozycje sołectw muszą jeszcze zaakceptować radni 
podczas sesji, na której będą przyjmować budżet na 2022 r.

Zgodnie z przepisami sołtysi przekazali wójtowi, 
informację o tym, na co zostanie przeznaczony fundusz 
sołecki (w formie wniosku o fundusz sołecki wraz z uchwałą 
zebrania wiejskie¬go, protokołem i listą obecności z zebrania). 
Każde z 25 sołectw w naszej gminie ma do rozdysponowania 
od 19 276 zł do 65 789 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego 
dla poszczególnych sołectw zależą w dużej mierze od liczby 
mieszkańców, ale też nie mogą przekroczyć pewnej kwoty 
wynikającej ze wskaźników. W przypadku naszej gminy 
ta maksymalna kwota to 65 789 zł i mogą nią dysponować 
sołectwa Brwilno, Maszewo Duże i Nowe Proboszczewice.

Propozycje sołectw rozdysponowania Funduszu 
Sołeckiego na 2022 r.:
•	 BIAŁA - budowa oświetlenia ulicznego - 50 000 zł; 

rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej (na dz. o nr ewid. 
15) - 14 275,85 zł

•	 BRONOWO – KMIECE - rozbudowa strefy rekreacyjno-
sportowej (uporządkowanie terenu) - 28 223,48 zł

•	 BRONOWO – ZALESIE - remont drogi gminnej 
Nr 291327W - 39 210 zł

•	 BRWILNO - utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej 
- 50 000 zł; budowa oświetlenia terenu wokół świetlicy 
wiejskiej - 15 789 zł

•	 DZIARNOWO - modernizacja i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej (współfinansowanie) - 32 039,24 zł

•	 KAMIONKI - zagospodarowania terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 - 28 618,22 zł

•	 KOBIERNIKI - zagospodarowania strefy rekreacyjno-
wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) - 28 947,16 zł

•	 KOWALEWKO - remont drogi gminnej Nr 291308W (na 
odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała) - 
25 131,40 zł

•	 KRUSZCZEWO - wykonanie prac remontowych na 
drogach gminnych o nawierzchni gruntowej - 8 500 zł; 
opracowanie projektu budowy drogi gminnej (na dz. o nr 
ewid. 48) - 11 236,70 zł

•	 MAŃKOWO - opracowanie dokumentacji budowy drogi 
(dz. o nr ewid. 67/17) - 20 000 zł; zagospodarowania terenu 
rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 (etap 
II) - 30 565,41 zł; montaż lampy oświetleniowej - 2 000 zł

•	 MASZEWO - budowa oświetlenia ulicznego - 54 341,71 zł
•	 MASZEWO DUŻE - opracowanie projektu 

zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego 
(na dz. o nr ewid. 65/1) - 65 789 zł

•	 MIŁODRÓŻ - montaż wiaty przystankowej - 6 000 zł; 
remont drogi gminnej (na dz. 34/4) - 13 276 zł

•	 NOWA BIAŁA - opracowanie projektu budowy drogi 
(dz.  o nr ewid. 45/1, 46/4) - 22 499,77 zł; opracowanie 
projektu budowy oświetlenia ulicznego - 10 000 zł

•	 NOWE DRAGANIE - budowa drogi gminnej 

w miejscowości Stare Draganie od km 0+008 do km 0+605 
(współfinansowanie zadania) - 24 670,88 zł

•	 NOWE PROBOSZCZEWICE - modernizacja terenu 
zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego - 65 789 zł

•	 NOWE TRZEPOWO - budowa drogi gminnej od km 
0+000 do km 1+133 (współfinansowanie) - 36 183 zł

•	 OGORZELICE - zagospodarowanie terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego (etap I) - 37 105 zł

•	 SREBRNA - budowa oświetlenia ulicznego - 37 894,46 zł
•	 STARA BIAŁA - przebudowa drogi wewnętrznej na działce 

o nr ewid. 182/7, 182/8 (współfinansowanie zadania) - 
39 276,03zł

•	 STARE PROBOSZCZEWICE - budowa ulicy Spółdzielczej 
(współfinansowanie zadania) - 39 341 zł

•	 TRZEBUŃ - remont poboczy wzdłuż drogi gminnej 
Nr 291301W - 20 526,17 zł

•	 ULASZEWO - budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej 
(na dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo) - 49 078,59 zł

•	 WŁOCZEWO - remont drogi gminnej Nr 291315W (na 
dz. o nr ewid. 6) - 20 855,11 zł

•	 WYSZYNA - opracowanie projektu budowy ścieżki 
rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji 
Wyszyna - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki  na odcinku 
w miejscowości Wyszyna - 33 683,97 zł.

Pieniądze na przejścia  
dla pieszych

Wójt Sławomir Wawrzyński podpisał 10 grudnia 
w  Warszawie, umowę na dofinansowanie budowy dwóch 
przejść dla pieszych w Nowej Białej. Kwota dofinansowania 
to 41,6 tys. zł.

Umowa została podpisana w Mazowieckim Urzędzie 
Wojewódzkim z wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim. 
Pieniądze na przejścia w Nowej Białej pochodzą z rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – Przejścia dla Pieszych.

Fundusz sołecki na 2022 rok



strona 6 Nasza Gmina - nr 4(41)/2021

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, przy 
kamieniu-obelisku przed Urzędem Gminy, zostały złożone 
kwiaty i zapalono znicze.

Kwiaty złożyli w samo południe 10 listopada, wójt Sławomir 
Wawrzyński, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska i przewodniczący Rady Gminy poprzedniej 
kadencji, Wojciech Żółtowski, pomysłodawca ustawienia 
kamienia-obelisku przed Urzędem Gminy. W uroczystości 
oprócz pracowników Urzędu Gminy, GOPS-u i GOKiS-u, wzięli 
także udział uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Starej Białej, którzy zapalili znicz przy obelisku.

Zabawki, łóżeczka dziecięce, foteliki samochodowe, 
a nawet drukarka – to wszystko można znaleźć w punkcie 
przedmiotów do ponownego użycia, który działa przy PSZOK 
w Ogorzelicach. A co najważniejsze te przedmioty są dostępne 
za darmo.

Podstawą w zakresie tworzenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym (ang. circular economy) jest założenie, że produkty, 
materiały i surowce mają być wykorzystywane tak długo, jak 
to możliwe, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji 
wytwarzania odpadów. Ważną rolę w tym procesie odgrywają 

punkty przedmiotów do ponownego użycia. W naszej gminie 
taki punkt znajduje się w PSZOK w Ogorzelicach.

Przedmioty nadające się do użytku mieszkańcy mogą 
pozostawić w specjalnie do tego celu przeznaczonym kontenerze. 
Przedmioty takie przyjmowane i wydawane są bezpłatnie. Wykaz 
przedmiotów do ponownego użytku można znaleźć na stronie 
www.starabiala.pl/odpady.

Przedmioty wstępnie są sprawdzane pod względem 
kompletności oraz funkcjonowania. Jeśli są niekompletne lub 
ich przygotowanie do ponownego użycia przewyższa wartość 
produktu, trafiają one do unieszkodliwienia. 

Pozostawione rzeczy muszą być czyste, zadbane, sprawne, 
zdatne do użytkowania lub ewentualnie wymagające niewielkiej 
naprawy. Przedmioty powinny być w dobrym stanie technicznym 
oraz niestwarzające zagrożenia dla użytkowników. 

Do punktu przyjmowania przedmiotów do ponownego użycia 
możemy przekazać: 

•	 meble	(krzesła,	tapczany,	stoły,	taborety),	
•	 lustra,	
•	 zabawki,	
•	 artykuły	gospodarstwa	domowego,	
•	 doniczki,	
•	 wyroby	ceramiczne	i	szklane,
•	 książki,	
•	 rowery,	
•	 hulajnogi,	
•	 wrotki,
•	 dywany,
•	 ubrania,	itp.

W połowie października zakończyła się w naszej gminie 
kolejna edycja programu usuwania wyrobów azbestowych. 
W sumie usunięto i unieszkodliwiono blisko 120 ton 
wyrobów zawierających azbest. Całe przedsięwzięcie 
zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nasza gmina 13 września zawarła umowę z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania „Program 

unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie 
Gminy Stara Biała”. 

Zgodnie z umową Fundusz udzielił gminie dotacji w wysokości 
16 286,80 zł, w stosunku do całkowitego kosztu kwalifikowanego 
zadania określonego w  umowie na 48 065,19 zł brutto. 

Zakończenie realizacji zadania nastąpiło 15 października. 
W ramach zawartej umowy z wykonawcą, firmą PRO-EKO 
SERWIS Sp. z o.o., usunięto i unieszkodliwiono 119,14 
ton wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na 40 
nieruchomościach w naszej gminie.

Uczciliśmy Niepodległą

Dajmy im drugie życie

Usuwanie azbestu
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Podczas XXVIII sesji Rady Gminy Stara Biała, radni 
zdecydowali m.in. o zmianach w budżecie gminy. Zmiany te 
sprawiły, że w tym roku gmina nie będzie zaciągać kredytów 
i pożyczek, aby pokryć deficyt budżetowy. 

Na sesji, która odbyła się w czwartek, 25 listopada, pojawiła 
się cała 15. radnych. Po przyjęciu porządku obrad, w swoim 
sprawozdaniu z prac między sesjami, wójt Sławomir Wawrzyński 
poinformował radych m.in. o otrzymaniu przez gminę pozwolenia 
na budowę ścieżki rowerowej od Brwilna do drogi wojewódzkiej 
w Maszewie Dużym, drogi Kamionki-Włoczewo, drogi w Nowym 
Bronowie i rozbudowę szkoły w Wyszynie.

W jednym z pierwszych punktów porządku obrad radni 
dokonali zmian w budżecie. Ustalono poziom dochodów 
w wysokości 74 863 378,83 zł, a poziom wydatków w wysokości 
81 830 902,13 zł. Różnica pomiędzy wysokością dochodów, 
a wysokością wydatków stanowi deficyt, który zostanie pokryty 
własnymi środkami gminy. Nie będzie konieczności zaciągania 
kredytu ani pożyczki, ze względu na przesunięcie niektórych 
inwestycji na 2022 rok.  Dotyczy to: opracowania dokumentacji 
technicznej i budowy części drogi wewnętrznej na cz. dz. o nr 
ewid. 159 w miejscowości Stara Biała, opracowania dokumentacji 
budowlanej i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy, opracowania projektu i budowy ul. Łącznej, 
opracowania projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie, budowy ulicy Mickiewicza 
w Maszewie Dużym.

Radni zgodzili się na zwiększenie o 220 tys. zł środków na 
przebudowę ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach, ponieważ 
oferty złożone w postępowaniu przetargowym przekroczyły 
przeznaczone na ten cel środki, co uniemożliwiłoby realizację 
inwestycji. Natomiast zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżki 
rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż drogi 
gminnej)” zmieniło charakter z jednorocznego na dwuletni. 
Będzie ono realizowane na przełomie 2021/2022. Na jego 
realizację ustalono łączny budżet w wysokości 900 tys. zł (w 2021 
roku w wysokości 250 tys. zł, natomiast w 2022 roku 650 tys. zł).

Radni przegłosowali także m.in. uchwały w sprawie 
wprowadzenia nazw ulic w Maszewie, nabycia gruntów 
w Nowych Proboszczewicach i Maszewie, pokrycia części 
kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 
własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Podjęli też uchwały związane z wysokością diet radnych 
oraz wynagrodzenia wójta. Do podjęcia takich uchwał byli 
zobowiązani na podstawie obowiązującej od początku listopada, 
nowej ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, która wprowadziła istotne zmiany m.in. 
w ustawie o pracownikach samorządowych. Radni zdecydowali, 
że dieta przewodniczącej Rady Gminy Stara Biała wyniesie 
2140 zł, wiceprzewodniczącego 1710 zł, przewodniczących 
komisji 1500 zł, a radnego 1280 zł. Diety radnych nie są 
opodatkowane. Natomiast uposażenie wójta będzie w sumie 
na poziomie 17 440 zł brutto. Decyzja radnych oznacza, że 
wynagrodzenie wójta będzie wynosiło ok. 90 proc. maksymalnego 
uposażenie przewidzianego przez ustawę. Ustawa przewiduje, że 
wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. przewidzianego 
przez przepisy, czyli 15 576 zł brutto. 

Przez nieco ponad miesiąc odbyło się osiem spotkań 
z mieszkańcami naszej gminy, na które zaprosił wójt Sławomir 
Wawrzyński, aby porozmawiać o rozwoju gminy.

W sumie w spotkaniach uczestniczyło kilkuset mieszkańców. 
Na każdym ze spotkań byli też obecni pracownicy Urzędu Gminy 
oraz  pracownicy Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”.

Podczas spotkań wójt przedstawiał inwestycje, jakie w latach 
2018-2021 zostały wykonane w danym rejonie gminy. Mówił też 
o planowanych inwestycjach na tym terenie. Mówiąc o wszystkich 
gminnych inwestycjach w latach 2018-2020 wójt zaznaczył, że 
wydano na nie łącznie 24 509 978,28 zł, z czego gminie udało 
się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.

Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, 
gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki 
odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności 
złożenia deklaracji o źródłach ciepła.

W tym roku bez kredytów

Spotkania z mieszkańcami
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Mieszkanka Starej Białej, Maria Szamrej, 30 października 
świętowała setne urodziny. W przeddzień tej uroczystości 
serdeczne życzenia złożył dostojnej Jubilatce wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Pani Maria pochodzi ze Staroźreb. W połowie lat 70. ubiegłego 
wieku przeprowadziła się do Starej Białej. Przez całe życie 
zajmowała się gospodarstwem domowym. W czasie II wojny 
światowej została wywieziona do Niemiec, do pracy przymusowej, 
skąd trzykrotnie uciekała.

Dostojna Jubilatka wychowała czwórkę dzieci – dwie córki 
i dwóch synów, doczekała się siedmiorga wnucząt i 16 prawnucząt.

W przeddzień urodzin panią Marię odwiedzili oficjalni goście. 
Kierownik płockiej delegatury urzędu wojewódzkiego, Marlena 
Mazurska wręczyła Jubilatce list z życzeniami od premiera 
Mateusza Morawieckiego. Gorące życzenia złożyli Jubilatce także 
wójt Sławomir Wawrzyński oraz zastępca kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego, Adrian Portalski. Był pokaźnych rozmiarów 
bukiet kwiatów, specjalny dyplom i karta podarunkowa.

Po części oficjalnej był tort i rozmowy. A Jubilatka stwierdziła, 
że jej receptą na długowieczność jest pogoda ducha.

Dostojnej Jubilatce życzymy dużo zdrowia, samych pogodnych 
dni i wszelkiej pomyślności.

Wójt Sławomir Wawrzyński został uhonorowany 
pamiątkowym medalem „90. rocznicy utworzenia Flotylli 
Rzecznej Marynarki Wojennej RP”. Za przyznaniem 
wójtowi medalu stoi Bractwo Harcerskiej Bandery 
z Maszewa Dużego.

Medal oraz pamiątkowy akt nadania wręczył wójtowi 
29  listopada, komandor Bractwa Harcerskiej Bandery, 
Krzysztof Nowacki w asyście harcerzy – Oliwiera Stegent 

i Jakuba Piórkowskiego. Krzysztof Nowacki zaznaczył, że BHB 
nosi imię marynarzy Flotylli Rzecznych Marynarki Wojennej 
II RP i kultywuje pamięć o tych formacjach. – Chcemy 
być trochę spadkobiercami tamtych marynarzy i w dowód 
podziękowania za opiekę nad naszym Bractwem, wystąpiliśmy 
do kapituły o uhonorowanie pana wójta takim pamiątkowym 
medalem. I kapituła przychyliła się do naszej prośby – mówił 
Krzysztof Nowacki.

Urząd Gminy Stara Biała przypomina właścicielom lub 
zarządzającym budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi 
o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Deklarację 
dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. 
trzeba złożyć najpóźniej do 30 marca 2022 r., a dla tych 
zainstalowanych po 1 lipca 2021 r.  - 14 dni od dnia pierwszego 
uruchomienia źródła ciepła. 

Deklarac ję  można złożyć wybierając  jeden 
z następujących sposób:

•	 w	formie	elektronicznej	 (przez	Internet),	posiadając	
profil zaufany albo podpis elektroniczny bezpośrednio 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 
za pośrednictwem strony internetowej: www.zone.gunb.
gov.pl (okno „Złóż deklarację”) lub też

•	 w	formie	papierowej,	osobiście	lub	listownie	wysyłając	na	
adres korespondencyjny Urzędu Gminy Stara Biała (Urząd 
Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała). 
Złożone w Urzędzie Gminy deklaracje zostaną wprowadzone 
do systemu przez pracowników Urzędu Gminy w terminie 
30 dni od daty wpływu.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Obowiązek ten wynika 
z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity, 
Dz. U. z 2021 r. – poz. 554).

Każdy właściciel lub zarządzający budynkiem zobowiązany 
jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, nawet jeżeli przekazywał informacje o źródle ciepła 
podczas inwentaryzacji, przeprowadzonej w 2020 r. na zlecenie 
Urzędu Gminy Stara Biała.

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 
przypominamy również o obowiązku posiadania faktur zakupu 
paliwa, świadectw jakości paliwa, zawierające informacje 
o parametrach, składzie czy też pochodzeniu zakupionego paliwa. 

Przypominamy, że w urządzeniach grzewczych należy 
spalać tylko paliwo dobrej jakości. Zgodnie z art. 191 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) 
zabronione jest spalanie śmieci, a ten proceder podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Deklaracje można znaleźć na stronie Urzędu Gminy www.
starabiala.pl w zakładce „Jakość powietrza” – Centralna Ewidencja 
Emisyjności Budynków.

200 lat pani Mario!

Pamiątkowy medal dla wójta

Deklaracje o źródłach ciepła
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W Bronowie-Zalesiu obradowali 2 grudnia, delegaci na 
XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Starej Białej. Delegaci udzielili absolutorium 
zarządowi oddziału za kadencję 2016-2020 i wybrali nowy 
zarząd na pięcioletnią kadencję. Prezesem ponownie został 
Stanisław Wiśniewski.

W obradach wzięło udział blisko 40 delegatów reprezentujących 
osiem jednostek OSP, działających na terenie naszej gminy. Na 
zjeździe nie zabrakło też gości. Byli wśród nich m.in. wójt 
Sławomir Wawrzyński, przewodnicząca Rady Gminy Stara 
Biała, Małgorzata Lewandowska, przewodniczący Rady Powiatu 
w Płocku, Lech Dąbrowski, prezes zarządu powiatowego OSP, 
Hilary Januszczyk, naczelnik Wydziału Kadrowo-Organizacyjnego 
Komendy Miejskiej PSP w Płocku, Edward Mysera.

Głównym celem zjazdu było podsumowanie kadencji 2016-
2020, wybór nowego zarządu, wybór przedstawicieli naszej gminy 
do zarządu powiatowego i delegatów na zjazd powiatowy OSP.

Ustępujący prezes, Stanisław Wiśniewski przedstawił 
sprawozdanie z działalności zarządu z mijającej kadencji. Mówił 
m.in. o tym, że w ośmiu jednostkach OSP w naszej gminie, 
w 2020 roku było blisko 400 członków, w tym 74 kobiety, że 
dość znacznie spadła liczba członków młodzieżowych drużyn 
pożarniczych (2016 – 92, 2020 – 50). 

Stanisław Wiśniewski zaznaczył również, że głównym źródłem 
finansowania poszczególnych jednostek OSP jest wsparcie 

udzielane przez Urząd Gminy. W latach 2016-2020 było to 
ponad 1,6 mln zł. Inne źródła finansowania to m.in. z Urzędu 
Marszałkowskiego blisko 275 tys. zł i zbliżona kwot z Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego blisko 
227 tys. zł, z firm ubezpieczeniowych 75 tys. zł, ze Starostwa 
Powiatowego w Płocku 55,5 tys. zł.

Po przedstawieniu sprawozdania z prac zarządu i Komisji 
Rewizyjnej, delegaci jednogłośnie udzielili im absolutorium.

Delegaci wybrali również jednogłośnie 17-osobowy zarząd. 
Personalnie nie zaszły w nim duże zmiany. Prezesem ponownie 
został Stanisław Wiśniewski, wiceprezesami wójt Sławomir 
Wawrzyński i Lech Dąbrowski, komendantem gminnym Krzysztof 
Perkowski, który zastąpił Marka Żakowskiego, sekretarzem 
Dominik Cieśliński, zastępując Mirosława Kaczorowskiego, 
skarbnikiem Sławomir Dąbrowski, członkiem prezydium Marek 
Żakowski. W zarządzie znaleźli się także: Bogdan Jachimowicz, 
Janusz Stupecki, Krzysztof Portalski, Jakub Portalski, Janusz 
Malanowski, Zbigniew Byliński, Dariusz Dąbrowski, Paweł 
Załęski, Jacek Kapuściński, Jakub Różański. W skład Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani Jan Kołodziejski (przewodniczący), 
Andrzej Pawłowski i Krzysztof Sztelak.

Wybrani zostali również przedstawiciele do zarządu oddziału 
powiatowego. Są to Stanisław Wiśniewski, Krzysztof Perkowski 
i Lech Dąbrowski. Delegaci wybrali także delegatów na zjazd 
oddziału powiatowego. Zostali nimi Stanisław Wiśniewski, 
Krzysztof Perkowski, Lech Dąbrowski, Krzysztof Portalski, 
Janusz Malanowski, Sławomir Dąbrowski, Jan Kołodziejski, 
Dominik Cieśliński.

Podczas części oficjalnej zjazdu, w swoich wystąpieniach goście 
dziękowali zarządowi za dotychczasową pracę i życzyli sukcesów 
w kolejnej kadencji. – Chciałbym podziękować zarządowi za 
dotychczasową pracę i pogratulować wyboru, a strażakom 
za ich zaangażowanie. Jednak Szanowni Państwo w naszych 
strażach jest ok. 400 druhen i druhów. To 3,5 proc. mieszkańców 
naszej gminy. Nie jest to dużo. Musimy powalczyć o nowych 
członków straży, otworzyć się na nich, wciągnąć w działalność. 
Nie możemy zasklepiać się tylko w wąskim gronie – mówił wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Poprosił też o to, aby zastanowić się nad specjalizacją 
poszczególnych jednostek, tak aby racjonalnie wydawać pieniądze 
na sprzęt.

Zjazd naszych strażaków



Blisko 350 paczek rozdał św. Mi-
kołaj przedszkolakom w  naszej 
gminie, które odwiedził w Miko-
łajki. W paczkach, ufundowanych 
przez Urząd Gminy Stara Biała, 
przedszkolaki znalazły m.in. słodką 
niespodziankę, książeczki do kolo-
rowania czy odblaskowe opaski. Za 
prezenty przedszkolaki odwzajem-
niły się św. Mikołajowi piosenkami 
i wierszykami.
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Ponad 500 osób pojawiło się 23 października, w hali 
w Maszewie Dużym na koncercie jubileuszowym płockich 
bardów – Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka. I na pewno po 
koncercie nikt nie był zawiedziony, bo muzycy zagrali świetnie, 
więc publiczność również świetnie się bawiła. 

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.

Przyszła więc pora na koncert jubileuszowy. Było to 
wyjątkowe wydarzenie. Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak zaprosili 
na scenę swoich przyjaciół. Duetowi towarzyszył nie tylko 
zespół muzyczny, ale także chór i orkiestra dęta. Bo właśnie 
Gminna Orkiestra Dęta ze Starej Białej rozpoczęła koncert 
i utworem „Bella ciao” wprowadziła publiczność w radosny 
nastrój. A podczas koncertu było również radośnie, ale także 
nostalgicznie i lirycznie. Miłośnicy twórczości Pawła Wójcika 
i Tomasza Sarniaka razem z nim śpiewali fragmenty piosenek. Ze 
sceny popłynęły największe przeboje duetu m.in. Lufa, Lokalna, 
Toast, Koniaczek. W połowie koncertu na scenie pojawił się 
chór Vox Singers, który w brawurowy sposób wykonał jeden 
z utworów Pawła Wójcika.

Publiczność niezwykle żywiołowo reagowała po każdym 
utworze, a na zakończenie blisko dwugodzinnego koncertu 
zgotowała artystom owację na stojąco. Oczywiście nie obyło 
się bez bisów.

Po zakończeniu koncertu były kwiaty dla jubilatów, a potem 
autografy dla fanów.

Koncert godny jubileuszu
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To były niemal dwie godziny muzycznej uczty. Ale nie tylko. 
Bo podczas koncertu Vox Singers chóru Płockiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki, który odbył się w sobotę, 20 listopada, w hali 
w Maszewie Dużym, nie zabrakło wzruszeń i nostalgii.

Koncert „Dla Ciebie, bez Ciebie” był poświęcony pamięci 
przedwcześnie zmarłej dokładnie dwa lata temu wokalistce Vox 
Singers – Monice Krystek-Świtkiewicz.

Ale zanim na scenie pojawił się chór i zespół, publiczność miała 
okazję wysłuchać krótkiej prelekcji Grzegorza Wyszyńskiego na 
temat niebezpieczeństwa prowadzenia auta po alkoholu albo 
środkach odurzających.

Sam koncert porwał ponad 700-osobową widownię. 
Dostarczył też sporo wzruszeń. Tak naprawdę był jednym 
wielkim wspomnieniem Moniki Krystek-Świtkiewicz. Utwory 
były przeplatana wspomnieniami znajomych i przyjaciół Moniki 
Krystek-Świtkiewicz, a niemal każdej piosence towarzyszy zdjęcia 
oficjalne i te mniej oficjalne przedwcześnie zmarłej wokalistki.

Oprócz chóru Vox Singers solo wystąpili: Zofia Jankowska, 
Tomasz Jeżewski, Robert Krajewski, Anna Kruszyńska-

Strzemieczna, Patrycja Malinowska, Paweł Pilichowicz, Łukasz 
Śladowski, Aleksandra Żaczek. Podczas koncertu wystąpił 
także kwartet Positive Vibrations (Marta Głowacka-Szmyd – 
gościnnie, Anna Kruszyńska-Strzemieczna, Tomasz Jeżewski, 
Łukasz Grocki).

A na zakończenie publiczność owacją na stojąco podziękowała 
Vox Singers za koncert.

Mnóstwo wzruszeń
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Na początku przyszłego roku, a dokładnie 2 stycznia 
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała będzie obchodziło 
jubileusz dwulecia działalności. W Stowarzyszeniu jest ok. 140 
seniorów z terenu naszej gminy. Dzięki Stowarzyszeniu mogą 
liczyć na cykliczne spotkania, rajdy, wycieczki, a nawet wczasy.

Stowarzyszenie powstało na bazie działającego w naszej gminie 
Koła nr 33 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Opowiada Wiesława Lewandowska, prezes Stowarzyszenia: - 
W 2019 roku zostałam przewodniczącą Koła. Wspólnie z nowym 
zarządem doszliśmy do wniosku, że działalność w strukturach 

Związku jest dla nas ograniczeniem. Nie mieliśmy swobody 
działania, własnego konta, część składek musieliśmy przekazywać 
do zarządu okręgu w Płocku. Postanowiliśmy się więc odłączyć 
od Związku i stać się niezależnym stowarzyszeniem. Tak się 
stało na początku 2020 r.

Członkowie dawnego Koła nr 33 przeszli pod skrzydła 
Stowarzyszenia Seniorów Gminy Stara Biała. Główny cel 
działalności Stowarzyszenia to integracja seniorów w naszej 
gminie. A ta integracja przybiera różne formy. 

Stowarzyszenie co miesiąc stara się organizować spotkania 
przy tradycyjnej herbacie i ciastku. – To chwile kiedy możemy ze 
sobą porozmawiać, pośmiać się, powspominać czy opowiedzieć 
o swoich sprawach. Ale podczas tych spotkań omawiamy także 
sprawy Stowarzyszenia – mówi Wiesława Lewandowska. Ostatnio 
tego typu spotkania odbywają się najczęściej w Świetlicy Wiejskiej 
w Dziarnowie. Stowarzyszenie organizuje także spotkania 
okolicznościowe np. opłatkowe, wielkanocne, z okazji Dnia 
Kobiet, Dnia Seniora czy Święta Niepodległości.

Stowarzyszenie naszych seniorów
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Ale nie samymi spotkaniami żyją członkowie Stowarzyszenia. 
Mogą też skorzystać z bogatej oferty rajdów, wycieczek czy 
wczasów organizowanych przez Stowarzyszenia. Na wycieczkach 
nasi seniorzy byli np. w Trójmieście, Sochaczewie, Inowrocławiu, 
Uniejowie, a na wczasach w Świnoujściu, Jastarni, Szczawnicy, 
Węgierskiej Górce. Podczas tych wszystkich wyjazdów seniorzy 
nie tylko odpoczywają, ale poznają też zakątki naszej Ojczyzny 
i nie tylko. Bo np. podczas pobytu w Szczawnicy odwiedzili 
Słowację. 

- W naszym Stowarzyszeniu są osoby 55+, sa też 
i 90-latkowie – mówi Wiesława Lewandowska. Tym najstarszym 
organizowane są specjalne spotkania związane z ich jubileuszami. 
Stowarzyszenie współpracuje np. z DPS Brwilno, którego 
mieszkańcy zaprezentowali na spotkaniu opłatkowym, 
przedstawienie jasełkowe.

Wiesława Lewandowska przyznaje, że działalność 
Stowarzyszenia jest możliwa dzięki przychylności Urzędu Gminy 
Stara Biała. Stowarzyszenie realizuje program „Aktywny i prawny 
senior”, który jest wspomagany gminnymi dotacjami.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków. Jego 
przedstawicieli można spotkać w biurze Stowarzyszenia, które 
mieści się w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1 (budynek GOKiS), 
w każdą środę od godz. 10.00 do 12.00. Zarząd Stowarzyszenia 
stanowią prezes Wiesława Lewandowska, sekretarz Mirosława 
Wojtalewicz i skarbnik Wanda Rutkowska. Komisje Rewizyjną 
tworzą Krystyna Różycka, Jan Adamczyk i Jan Kuźmiński.



strona 16 Nasza Gmina - nr 4(41)/2021

Po raz drugi z rzędu w hali w Maszewie Dużym spotkali 
się rolnicy. Nie rywalizowali jednak w konkurencjach 
sportowych, ale musieli wykazać się wiedzą, w ramach 
X edycji Olimpiady Wiedzy Rolniczej. 

W Olimpiadzie, która odbyła się 14 października, 
wystartowało prawie 50 osób z powiatów płockiego, 
gostynińskiego i sierpeckiego. Jej organizatorem był płocki 
oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie, a zmagania odbyły się w ramach Planu Działania  
Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  na lata 2014-2020.

Uczestników Olimpiady przywitał dyrektor płockiego 
oddziału MODR, Wojciech Banaszczak. Gościem Olimpiady 
był wójt Sławomir Wawrzyński, a także Justyna Marzena 
Porębska, kierownik płockiej placówki KRUS, która znalazła 
się także w pięcioosobowej komisji oceniającej uczestników. 
Wśród nich nie zabrakło reprezentantów naszej gminy. 
Olimpiada rozpoczęła się od testu. Na odpowiedzi na 30 pytań 
było pół godziny. W związku z tym, że była to jubileuszowa 
edycja Olimpiady, do etapu ustnego zakwalifikowało się nie 

tradycyjnie pięć osób, ale 10. Na tym poziomie każdy zmagał 
się z wylosowanym zestawem pięciu pytań.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce 
było to 1,3 tys. zł, a za 10 – 400 zł. Były też okolicznościowe 
statuetki.

Na XXVIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła 
się 25 listopada 2021 r., podjęto następujące uchwały:
•	 w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	

Stara Biała na lata 2021 – 2032.
•	 zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2021 rok.  
•	 w	sprawie	obniżenia	średniej	ceny	skupu	żyta,	przyjmowanej	

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022 na 
obszarze Gminy Stara Biała. 

•	 w	sprawie	określenia	wysokości	stawek	podatku	od	środków	
transportowych na rok 2022. 

•	 w	 sprawie	 pokrycia	 części	 kosztów	 gospodarowania	
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 wynajęcie	 lokalu	
w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.   

•	 w	sprawie	wprowadzenia	nazewnictwa	ulic	we	wsi	Maszewo	
gmina Stara Biała. 

•	 w	sprawie	przyjęcia	i	przekazania	do	organu	regulacyjnego	
projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Stara Biała”. 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Nowe Proboszczewice. 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Maszewo (dot. dz. nr ewid. 67/69). 

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 dokonanie	 czynności	
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Maszewo (dot. dz. nr ewid. 67/71). 

•	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Programu	współpracy	Gminy	 Stara	
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

•	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 w	 sprawie:	 Akt	 o	 utworzeniu	
samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

•	 w	sprawie	porozumienia	międzygminnego	pomiędzy	Gminą	
Gozdowo, a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w  zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego. 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. M. Konopnickiej w Nowych 
Proboszczewicach). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. drogi w miejscowości Maszewo 
do drogi wew. nr ew. 221/1). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. ul. Z. Szacherskiego w Nowych 
Proboszczewicach). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. drogi Nowe Trzepowo-PKP). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. cz. ul. St. Mazowieckiego 
w Nowych Proboszczewicach). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. cz. ul. W. Hermana w Nowych 
i Starych Proboszczewicach do drogi wew. dz. nr ew. 600/1). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i ustalenia jej przebiegu (dot. drogi w miejscowości Miłodróż 
do drogi wew. nr ew. 34/4). 

•	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 do	 kategorii	 dróg	 gminnych	
i  ustalenia jej przebiegu (dot. drogi w miejscowości 
Kobierniki do granicy gminy - las). 

•	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysokości	 miesięcznych	 diet	 dla	
radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.  

•	 w	 sprawie	 ustalenia	 wynagrodzenia	 Wójta	 Gminy	 Stara	
Biała.  

Olimpiada rolnicza w Maszewie Dużym

Rada Gminy uchwaliła
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Samorządowe Przedszkole im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wyszynie, 30 listopada, świętowało 10-lecie powstania. Jak 
przystało na taki jubileusz, było uroczyście i podniośle, ale 
nie zabrakło też wspomnień i wzruszeń.

Gości przywitała Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Wyszynie, Katarzyna Warczachowska. Wśród gości byli m.in. 
Wójt Sławomir Wawrzyński, Przewodnicząca Rady Gminy 
Małgorzata Lewandowska, niektórzy radni, sekretarz gminy 
Monika Lisicka a także nauczyciele i rodzice.

Uczestnicy jubileuszu najpierw obejrzeli specjalną prezentację, 
w której w skondensowanej formie przedstawiono historię 
przedszkola i ważne dla niego wydarzenia. A potem swoje 
artystyczne umiejętności zaprezentowały przedszkolaki. Ale nie 
tylko. Wystąpili również uczniowie ósmej klasy – absolwenci 
przedszkola w Wyszynie.  

Przedszkolaki, pod czujnym okiem swoich wychowawczyń, 
recytowali wierszyki, śpiewali, tańczyli. Wszyscy oczywiście 
bardzo przejęci, że biorą udział w tak ważnym wydarzeniu.

W oficjalnej części uroczystości zarówno Wójt Sławomir 
Wawrzyński, jak i Przewodnicząca Małgorzata Lewandowska 
gratulowali jubileuszu i dziękowali, za zaangażowanie i pracę 
na rzecz młodych mieszkańców naszej gminy. Wójt wyraził 
też przekonanie, że jeszcze w tej kadencji samorządu, uda się 
doprowadzić do rozbudowy placówki w Wyszynie.

Jak przystało na jubileusz były też prezenty. Kwiaty od wójta 
i przewodniczącej otrzymały wieloletnia dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wyszynie - Bogumiła Żółtowska i obecna 
dyrektor Katarzyna Warczachowska. W rewanżu goście otrzymali 
od przedszkolaków specjalne upominki. Końcowym akordem 
uroczystości był słodki prezent, czyli pokaźnych rozmiarów tort, 
ufundowany przez Radę Rodziców.

10 lat przedszkola w Wyszynie
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Rozwiązanie (litery w polach z kropką, czytane poziomo, 
utworzą rozwiązanie) 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 28.02.2022 r. 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 logografów z NG 3 (40)/2021 „Sto bab, sto 
rad”, „Jaki pan, taki kram”.

Nagrody wylosowali Danuta Kowalska ze Starych 
Proboszczewic i Stanisław Wiśniewski z Wyszyny. Odbiór 
nagród do 28.02.2022 r.

Do diagramu należy wpisać synonim, anagram 
lub metagram podanego słowa. Wszystkie wyrazy są 
rzeczownikami pospolitymi.

Poziomo:
1.statysta
8. kutia
9. scheda
10. kreator
11. sianie
12. wesołek
13. denary
16. waciki
18. szlaban
19. liczka
21. okostne
22. sawina
23. szrot
24. maronita

Pionowo:
2. putto
3. dążenie
4. tajniki
5. karawela
6. baktrian
7. grymaśnica
11. naciągacze
14. kredytor
15. łobuziak
16. wolniak
17. bajówka
20. prawo

Krzyżówka wariantowa

Uczestnicy Klubu Seniora w ramach swoich zajęć 
spotkali się 24 listopada z podróżnikiem. Zostali zabrani 
w niezwykłą podróż po Afryce.

Podróżnikiem był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu, Roland Bury, prywatnie miłośnik podróży, zwłaszcza 
na Czarny Ląd. Seniorzy mieli okazję obejrzeć filmy i zdjęcia 
z wypraw Rolanda Burego do Afryki, dowiedzieć się wielu 
ciekawostek związanych z Afryką czy spróbować afrykańskiej 
herbaty. A wśród pamiątek z Afryki zaprezentował np. banknot 
z Zimbabwe o niewiarygodnym nominale 100 bilionów 
tamtejszych dolarów.

Podczas spotkania wójt, Sławomir Wawrzyński wręczył 
seniorom wejściówki na koncert Beaty Rybotyckiej, który 
odbędzie się 17 grudnia w hali w Maszewie Dużym.

Przypomnijmy, ze Klub Seniora działa w ramach projektu 
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie 
Stara Biała”, dofinansowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne 
i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 
dostępności usług społecznych. Całkowita wartość projektu to  
890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.

5 grudnia na parkingu przed kościołem w Maszewie Dużym, 
rozlokował się mikołajkowy kiermasz. Kiermasz zorganizowało 
Bractwo Harcerskiej Bandery z Maszewa Dużego wspólnie 
z księdzem proboszczem i Gminnym Ośrodkiem Kultury 

i Sportu. Na kiermaszu, oprócz bożonarodzeniowych ozdób, 
były do kupienia m.in. wyśmienite ciasta i chleby, naturalne 
oleje roślinne, miody i wyroby z pszczelego wosku, a nawet 
książki.

Podróż do Afryki

Mikołajkowy kiermasz
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Hala w Maszewie Dużym wypełniła się po brzegi podczas 
I Tulip Dance Festival, który odbył się 27 listopada. Swoje 
umiejętności zaprezentowali młodzi adepci tańca z pięciu 
grup dziecięcych z Zespołu Tanecznego Tulip, który działa 
w naszej gminie. 

W sumie swój taneczny talent zaprezentowało 77 młodych 
mieszkańców naszej gminy. – Po raz pierwszy otwieram 
festiwal taneczny, więc proszę mi wybaczyć lekką tremę – 
mówił na otwarciu festiwalu wójt, Sławomir Wawrzyński. 

Poinformował, że Tulip trafił pod skrzydła Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu, a to oznacza np. wsparcie finansowe dla 
zespołu. 

Sam festiwal rozpoczął się od występu najmłodszej grupy 
3-5-latków. I wzbudził prawdziwy aplauz. Zresztą gromkie 

brawa otrzymały wszystkie tańczące grupy. Gwiazdą festiwalu 
były mistrzynie Polski w tańcu jazzowym – reprezentacja 
Polski na mistrzostwa świata.

Tulip Dance Festival



Obostrzenia na koncercie
Szanowni Państwo. 

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami 
związanymi z pandemią koronawirusa jesteśmy 
zmuszeni odwołać koncert Beaty Rybotyckiej 
(17 grudnia). 

Natomiast nadal zapraszamy na koncert Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który odbędzie się 5 stycznia w ramach 
IX Gminnego Kolędowania. Na koncercie obowiązywać będą nowe limity 
związane z osobami niezaszczepionymi. Na koncert zostanie wpuszczonych 
tylko 30 proc. osób niezaszczepionych (ok. 300 osób). 

Natomiast wszystkie osoby zaszczepione prosimy o OKAZANIE służbom 
porządkowym zaświadczenia o szczepieniu, paszportu covidowego 
lub informacji o zaszczepieniu w aplikacji mObywatel. Osoby, które nie 
będą mogły potwierdzić faktu zaszczepienia zostaną zaliczone do grupy 
osób niezaszczepionych. Jeśli limit osób niezaszczepionych zostanie 
przekroczony, pozostałe osoby bez szczepień niestety nie wejdą na koncert 
i nie zostaną im zwrócone pieniądze za bilety.

GMINA STARA BIAŁA

PATRONAT MEDIALNY:

Maszewo Duże (Sala widowiskowo-sportowa) ul. Sportowa 7A

05.01.2022 godz. 18.00
(otwarcie sali godz. 17.00)

GALOWY KONCERT NOWOROCZNY

Dystrybucja biletów:
1. Sklep Sportowy „Dagna” (Płock, ul. Jachowicza 49)
2. Sklep muzyczny Jacek Kamiński (Płock, ul. Królewiecka 25, paw. 3-4)
3. Bileteria POKiS (Płock, ul. Jakubowskiego 10)
4. GOKiS Stara Biała (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
5. Sala widowiskowo-sportowa (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
6. rezerwacja: bilety@starabiala.plUrząd Gminy Stara Biała
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Bilet: 40 zł 
cena w dniu koncertu 50 zł

05.01.2022 godz. 18:00


