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Budżet na 2022 r.
Uchwalenie budżetu na 2022 r. po raz pierwszy 

w historii gminy odbyło się w dwóch turach. Pierwotnie 
radni mieli uchwalić budżetu na XXIX sesji Rady Gminy 
Stara Biała, 29 grudnia. Ale, gdy doszli do punktu 
związanego z uchwaleniem budżetu, przewodnicząca 
Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska ogłosiła 
bezterminową przerwę w obradach. Ostatecznie obrady 
zostały wznowione 14 stycznia i wtedy uchwalono budżet 
na 2022 r.

Dochody budżetu mają wynieść 64,3 mln zł, a wydatki 
ponad 87,6 mln zł. Defi cyt budżetowy zaplanowano na 
poziomie 23,3 mln zł. Ma zostać pokryty m.in. z nadwyżki 
budżetowej z 2021 r. i przeznaczony na inwestycje, które 
w 2022 r. zaplanowano na poziomie blisko 28,5 mln zł.

Za Wieloletnią Prognozą Finansową i budżetem na 2022 
rok zagłosowali wszyscy radni.

DOCHODY
Z tytułu podatków i opłat: 36 463 797,68 zł m.in.:
• wpływy z podatku dochodowego od osób fi zycznych 

(PIT) - 13 638 574 zł,
• wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 

- 724 863 zł,
• wpływy z podatku od nieruchomości (osoby fi zyczne 

i prawne) - 19 450 000 zł,
Subwencje ogólne z budżetu państwa - 11 371 815 zł

• subwencja oświatowa - 10 853 037 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4 600 000 zł,
• opłata „śmieciowa”- 3 600 000 zł

Dotacje i środki na działalność GOPS - 9 954 740,00 zł
• świadczenia 500 + - 5 847 000 zł.
• świadczenia rodzinne i alimentacyjne - 3 773 000 zł.

WYDATKI
Na realizację zadań oświatowych - 23 365 957,00 zł.
w tym środki w budżetu gminy - 11 351 240 zł 
Na realizację zadań prowadzonych przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej - 12 220 533 zł.
w tym środki z budżetu gminy - 2 265 793 zł 
Na realizację bieżącej działalność  - 23 427 132,53 zł
• dopłata do ceny wody i ścieków - 2 185 000 zł
• utrzymanie OSP (w ramach działań ratowniczych): 

242 300 zł,
• ochronę zdrowia (wydatki na przeciwdziałanie narkomanii 

i przeciwdziałanie alkoholizmowi) - 215 000,00 zł,
• bieżące utrzymanie dróg - 1 398 876,53 zł,
• funkcjonowanie Komunikacji Miejskiej na terenie gminy 

- 2 717 500 zł
• oświetlenie dróg i ulic - 880 000 zł
• utrzymanie instytucji kultury (GOKiS i Gminna 

Biblioteka) - 2 250 000 zł 
• zadania w zakresie kultury fi zycznej (kluby sportowe 

z terenu gminy) - 300 000 zł i turystyki (współpraca 
z klubem seniora) - 50 000 zł

• gospodarka komunalna - 4 555 800,00 zł. 
(w tym gospodarka odpadami komunalnymi - 4 000 000 zł; 
koszty funkcjonowania PSZOK - 300 800 zł)

• koszty związane z obsługą kredytów, pożyczek oraz 
poręczeń udzielonych przez gminę - 665 000 zł.

• administracja publiczna - 5 864 641zł (w tym koszty 
funkcjonowania Urzędu Gminy, Rady Gminy, Urzędu 
Stanu Cywilnego)

• gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 340 000 zł
• realizacja projektu dla seniorów „Zwiększenie dostępności 

do usług społecznych w Gminie Stara Biała” - 93 539 zł
• opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego 

- 100 000 zł
• środki na Fundusz Sołecki – 960 846,15 zł
• pozostałe zadania - 569 476 zł
Na realizację inwestycji - 28 496 407,47 zł
• budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) 

w miejscowości Mańkowo
• budowa ulicy Topazowej w Ludwikowie
• opracowanie projektu i budowa ulicy Głogowej 

w miejscowości Maszewo Duże
• rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach 

Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo
• rozbudowa drogi gminnej w Kamionkach i Włoczewie
• budowa części ul. Bankowej w miejscowości Biała 
• budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo
• budowa drogi gminnej w Nowym Trzepowie
• budowa drogi gminnej  w Starym Draganiu
• budowa ul. Spółdzielczej w Starych Proboszczewicach
• przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara 

Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8
• przebudowa ul. Polnej w Nowych Proboszczewicach
• opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części 

dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości 
Stara Biała

• opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych 
w miejsc. Maszewo (etap II)

• przebudowa ulic Jagodowej, Poziomkowej w miejscowości 
Brwilno

• rozbudowa ulic Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości 
Brwilno

• budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - 
Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)

• opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 
291314W (ul. Łączna w miejsc. Maszewo)

• budowa ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym
• opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg 

wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała
• opracowanie dokumentacji i budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
• opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia
• opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy 

Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie
• zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej 

w sołectwie Kobierniki)
• budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie 

Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)
• zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do 

bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała
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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
Profi laktyka 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.

Bezpieczeństwo
Posterunek policji Stara Biała, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96

Parafi e
Parafi a św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafi a św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 
11:30, 16:00
Parafi a 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 fi lialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski 
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

Senioriada

Informator Gminy Stara Biała

Tym razem halę w Maszewie Dużym opanowali seniorzy. 
Wszystko za sprawą Senioriady, czyli zmagań sportowych, 
które odbyły się 19 marca w ramach realizowanego 
w naszej gminie projektu „Zwiększenie dostępności do usług 
społecznych w Gminie Stara Biała”.

Seniorzy rywalizowali w 10 konkurencjach, m.in. 
w rzutkach, rzucie do kosza, rzucie beretem, tenisie stołowym, 
badmintonie. Rywalizacja była zacięta, ale przede wszystkim 
chodziło o dobrą zabawę.
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Urząd Gminy złożył pięć wniosków o dofi nansowanie 
inwestycji w ramach rządowego programu Polski Ład. 
W sumie wnioski opiewają na kwotę blisko 25 mln zł. 
Te pieniądze w większości zostałyby przeznaczone na 
inwestycje drogowe, ale także na inwestycje wodno-
kanalizacyjne czy budowę świetlicy w Ogorzelicach.

 Wnioski w ramach Polskiego Ładu zostały złożone w kilku 
programach. Dwa wnioski gmina złożyła w ramach programu 
przeznaczonego dla gmin, gdzie funkcjonowały PGR-y. 
W pierwszym gmina stara się o 2 mln zł na budowę świetlicy 
wiejskiej oraz strefy rekreacyjno-sportowej z boiskiem 
w Ogorzelicach oraz na rozbudowę świetlicy w Dziarnowie. 
Całość tych inwestycji zaplanowana została na 2 040 900 zł.

W drugim wniosku gmina chce pozyskać 5 mln zł na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
na terenie miejscowości Nowe Proboszczewice, Wyszyna, 
Brwilno, Maszewo Duże, Maszewo, Mańkowo, Stare 
Proboszczewice. Miałoby powstać ok. 7 km kanalizacji 
sanitarnej, sześć przepompowni ścieków oraz ok. 1,2  km 
sieci wodociągowej. W sumie to przedsięwzięcie miałoby 
kosztować 5 102 000 zł.

W ramach wniosków do 5 mln zł gmina stara się o 5 mln zł 
na rozbudowę 2367,32 m drogi w miejscowościach Kamionki 
i Włoczewo na budowę 915 m drogi w Starej Białej i na 
budowę 1113 m drogi w Nowym Trzepowie. Całość tych prac 
została oszacowana na 5 263 000 zł. 

W ramach programu, w którym można składać wnioski 
do 30 mln zł, gmina stara się o 6 840 000 zł na przebudowę 
ulic Jagodowej i Poziomkowej oraz ulic Szerokiej i Fiołkowej 
w Brwilnie, budowę ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym, 
budowę ul. Topazowej w Ludwikowie. Całość tych prac 
miałaby kosztować 7 200 000 zł. Natomiast w ramach 
programu, w którym składa się wnioski do 65 mln zł, 
gmina chce pozyskać 5 937 500 zł. Te pieniądze zostałyby 
przeznaczone na budowę ul. Spółdzielczej w Starych 
Proboszczewicach, budowę drogi w miejscowości Trzebuń, 
budowę ul. Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach, 
budowę dróg w Nowym Bronowie i Maszewie. Przewidywana 
wartość inwestycji to 6 250 000 zł.

W sumie nasza gmina stara się o 24 777 500 zł 
dofi nansowania. Przypomnijmy, że na wszystkie inwestycje 
w tegorocznym budżecie jest nieco ponad 28 mln zł. – 
Staramy się o naprawdę duże pieniądze. Czy uda się je 
zdobyć? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy wiemy, 
jaka jest sytuacja i nikt z nas nie jest w stanie przewidywać 
co się wydarzy w najbliższym czasie. Spodziewamy się, że 
wnioski zostaną rozpatrzone w pierwszym półroczu. Liczę, 
że przynajmniej część naszych wniosków zyska akceptację. 
Każde zewnętrzne pieniądze to wsparcie dla budżetu gminy 
i możliwość realizowania kolejnych inwestycji - mówi wójt, 
Sławomir Wawrzyński.

Niemal natychmiast po agresji Rosji na Ukrainę nasza 
gmina włączyła się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Dary 
były zbierane w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, szkołach, w strażackich strażnicach 
i harcówkach. Mieszkańcy naszej gminy nie zawiedli 
i przekazaliśmy kilka transportów z darami, m.in. do 
Kijowa.

Centralnym punktem zbiórki był GOPS, którego 
pomieszczenia w ciągu kilku dni wypełniły się darami. Swoje 
zbiórki prowadzili strażacy-ochotnicy, którzy zbierali także 
sprzęt strażacki dla ukraińskich kolegów, koła gospodyń 
wiejskich, harcerze. 

Od 16 marca w Urzędzie Stanu Cywilnego uchodźcy 
z Ukrainy mogą starać się o nadanie numeru PESEL. USC 
prosi polskich gospodarzy przyjmujących uchodźców 
z Ukrainy w naszej gminie o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny, związany z nadaniem numeru PESEL. Pozwoli 
to na przekazanie istotnych informacji dotyczących procedur 
związanych z nadaniem PESEL i ewentualnym umówieniem 
spotkania. Elementem niezbędnym do wniosku o wydanie 
PESEL jest zdjęcie paszportowe.

Dzwonić można pod nr tel. 24 366 87 19 i 24 366 87 23.
Na początku kwietnia na terenie naszej gminy była już 

ponad setka uchodźców z Ukrainy. To kobiety z dziećmi, 
które znalazły u nas schronienie przed wojną. Znalazły 
gościnę w domach prywatnych i instytucjach. Nie ma żadnych 
problemów z zapewnieniem uchodźcom np. wyżywienia czy 
środków czystości. Jednak do Urzędu Gminy coraz częściej 

trafi ają sygnały, że pojawiają się problemy z zaopatrzeniem 
w odzież, obuwie, bieliznę osobistą. 

Urząd Gminy nie chce jednak organizować zbiórki tych 
artykułów. Gdyby taka była, na pewno mieszkańcy zapełniliby 
magazyny w kilka godzin. Chodzi jednak o pomoc dla 
konkretnych osób. O konkretny rozmiar np. spodni, kurtek, 
butów. Nie wspominając o bieliźnie osobistej.

Dlatego Urząd Gminy prosi o wpłaty na specjalnie 
stworzone konto. Za zebrane pieniądze zostanie kupiona 
odpowiednia odzież, buty, bielizna osobista. Pieniądze można 
wpłacać na konto 71 9038 0004 0000 0013 2000 0950, 
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Starej Białej. Przelewy 
muszą być koniecznie z dopiskiem: DAROWIZNA - Pomoc 
dla uchodźców z Ukrainy.

Urząd Gminy będzie cały czas udzielać pomocy w ramach 
obowiązujących przepisów. Dotychczas Urząd Gminy 
przekazał ze środków budżetowych blisko 14 tys. zł na ten cel.

Wnioski o dotacje

Solidarni z Ukrainą
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18 lutego 2022 r. był ostatnim dniem w pracy dla 
Pani Małgorzaty Klimczewskiej – Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, która po 32 
latach pracy w Ośrodku przeszła na emeryturę.

Na stanowisko Kierownika Pani Małgorzata została 
powołana przez Naczelnika Gminy Heronima Szkopka 
z dniem 21.05.1990 r. Powołanie to nastąpiło na wniosek 
Dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej 
w Płocku. Następnie zgodnie z wówczas obowiązującymi 
przepisami z dniem 1 października 1990 r. została mianowana 
na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Białej Starej. Akt mianowania podpisał Wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Przez wszystkie lata pracy w jednostce realizującej szeroko 
pojętą pomoc społeczną, Pani Małgorzata Klimczewska 
odpowiedzialna była za wdrażanie i realizację kolejnych 
zadań nakładanych na gminy. Jak sama wspomina, to nie była 
praca, w której można „wyłączyć” się po godzinie 15.00. Cały 
czas pozostawało myślenie, czy np. wiatr komuś dachu nie 
zerwał, czy w danej rodzinie dzieci mają co zjeść lub czy nie 

będzie konieczności sprawienia czyjegoś pogrzebu.
Za te wszystkie lata pracy Pani Małgorzacie Klimczewskiej 

bardzo dziękujemy. Życzymy realizacji zaplanowanych 
podróży, dużo zdrowia, pomyślności oraz dni pełnych słońca 
i radości. 

Ostatni dzień pracy w GOPS Stara Biała

Wójt Sławomir Wawrzyński podpisał 28 grudnia 2021 r.
umowę na rządowe dofi nansowanie na rozbudowę drogi 
Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo.

Dofi nansowanie pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Umowę z wicewojewodą mazowieckim 
Sylwestrem Dąbrowskim, wójt podpisał w siedzibie 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
Dofi nansowanie opiewa na kwotę blisko 1,5 mln zł. Całość 
inwestycji to koszt nieco ponad 2,5 mln zł.

Początkowo droga Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo 
znalazła się na liście rezerwowej, podczas lipcowego naboru 
wniosków. Ale wójt Sławomir Wawrzyński był niemal pewien, 
że nasza inwestycja „wskoczy” na listę główną i dostaniemy 
pieniądze. – Zazwyczaj tak jest, że po przeprowadzonych 
przetargach na inwestycje będące na liście głównej, zostają 
pieniądze i wtedy dofi nansowanie otrzymują kolejne 
inwestycje z listy rezerwowej. Tak było w naszym przypadku 
– mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga 
o długości ponad 1,6 km i szerokości 4 m. Będzie miała 

nawierzchnię bitumiczną wraz z poboczami, zjazdami, 
mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem 
za pomocą rowów. Przetarg na rozbudowę drogi wygrało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.

O ponad 180 tys. zł dotacji stara się nasza gmina. Część 
z tych pieniędzy została już przyznana. W dużej części są 
to środki z programu „Cyfrowa Polska”.

Z programu „Cyfrowa Polska” Urząd Gminy stara się 
o dwie dotacje. Pierwszy wniosek został złożony w ramach 
projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wniosek został 
zaakceptowany i gmina otrzyma 34 tys. zł. Te pieniądze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem i ubezpieczeniem dla 9. dzieci z rodzin 
byłych pracowników PGR – obecnych uczniów naszych szkół 
podstawowych.

Kolejny wniosek został złożony w ramach projektu 
grantowego „Cyfrowa Gmina”. Urząd Gminy chce kupić 
oprogramowanie niezbędne do realizacji e-usług oraz zdalnej 
pracy. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania, a dotacja może 
wynieść 100 tys. zł. – Niestety na więcej nie możemy liczyć, 
ponieważ w tym projekcie brana jest pod uwagę zamożność 
danej gminy. A my w tym rankingu jesteśmy dość wysoko – 
mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Nasza gmina otrzymała również 49 tys. zł dotacji na 
tzw. opiekę wytchnieniową. To pieniądze, dzięki którym 
opiekunowie osób niesamodzielnych mogą na chwilę 
odpocząć od swoich obowiązków.

Do� nansowanie na drogę

Dotacje dla gminy
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Do 500 zł stypendium albo do 1000 zł specjalnej 
nagrody będzie mógł otrzymać sportowiec lub trener 
z terenu naszej gminy. Uchwałę ustanawiającą stypendia 
sportowe i nagrody, podjęli radni na ostatniej sesji Rady 
Gminy Stara Biała. To nowa forma wsparcia naszych 
sportowców.

W przypadku stypendiów mogą je otrzymać sportowcy, 
którzy nie ukończyli 21 lat, mieszkają na terenie naszej gminy 
lub są w klubie działającym na terenie gminy. Stypendium 
może sięgnąć 500 zł i będzie wypłacana co miesiąc przez rok. 

Kryterium przyznania stypendium są osiągnięte 
wyniki sportowe. To np. udział w Igrzyskach Olimpijskich 
i Paraolimpijskich, miejsca 1-32 w Mistrzostwach Świata 
i Mistrzostwach Europy (w tym osób niepełnosprawnych), 
miejsca 1-8 w Mistrzostwach Polski, miejsca 1-3 
w mistrzostwach województwa stanowiących eliminacje 
do MP oraz Pucharze Polski, w przypadku dyscyplin 
nieolimpijskich miejsca 1-8 w ofi cjalnych Mistrzostwach 
Świata i Europy oraz Pucharze Świata i Europy danej 
międzynarodowej federacji sportu, miejsce 1-3 w ofi cjalnych 
Mistrzostwach Polski oraz Pucharze Polski danej krajowej 

federacji sportu lub ogólnopolskiego związku sportowego.
Natomiast jednorazowe nagrody do 1000 zł mogą otrzymać 

zarówno zawodnicy jak i trenerzy oraz działacze zasłużeni 
w osiąganiu wyników sportowych. Przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia trenerowi lub działaczowi sportowemu nie jest 
uzależnione od uprzedniego lub równoczesnego przyznania 
nagrody lub wyróżnienia dla zawodnika. Nagrody mogą 
być przyznane osobom zamieszkałym na terenie gminy lub 
zrzeszonym albo udzielającym się w klubach sportowych 
mających swoją siedzibę w naszej gminie oraz jednocześnie 
prowadzących szkolenie sportowe na terenie gminy, 
pracującym w placówkach oświatowych Gminy Stara Biała lub 
współpracującym z nimi, pracującym lub współpracującym 
z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Stara Biała, 
w szczególności promującymi kulturę fi zyczną i zdrowy styl 
życia.

- Te stypendia i nagrody mają być wyrazem uznania za 
ciężką pracę, być też motywacją do doskonalenia swoich 
umiejętności, a także zachętą dla innych do aktywności 
sportowej – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.

Wójt Sławomir Wawrzyński podpisał umowę 
z wykonawcą ścieżki rowerowej na odcinku Maszewo 
Duże-Brwilno. Inwestycja będzie kosztowała prawie 
900 tys. zł. Zgodnie z umową ścieżka ma być gotowa do 
końca czerwca.

W przetargu na budowę ścieżki rowerowej wystartowało 
pięć fi rm. Najlepszą okazała się oferta fi rmy Mar-Mar Mariusz 
Gorsiak z Radzanowa. Zaproponowana w przetargu kwota za 
wykonanie prac to 899 970,09 zł.

Zakres prac obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 
ul. Brwileńskiej, na odcinku blisko 1,7 km, w miejscowościach 
Mańkowo, Brwilno i Maszewo Duże. Asfaltowa ścieżka 
ma mieć 2 metry szerokości. Wykonane zostaną też zjazdy 
indywidualne, odwodnienia i zabezpieczenia. 

- Na pewno ta ścieżka będzie cieszyła się dużym 
zainteresowaniem rowerzystów, bo przebiega przez 
malownicze lasy brwileńskie. Gdy zostanie wyremontowana 
droga wojewódzka 562, gdzie też ma powstać ścieżka 
rowerowa, wtedy nasze tereny rekreacyjne zyskają rowerowe 
połączenie z Płockiem. Myślimy o budowie kolejnych ścieżek 
rowerowych. Dlatego złożyliśmy wniosek do Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza na realizację projektu „Zostaw 
auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie - budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - 
Mańkowo - Nowa Biała”. Mam nadzieję, że nasz wniosek 
uzyska akceptację i uda się zrealizować ten projekt – mówi 
wójt, Sławomir Wawrzyński.

Nowe stypendia i nagrody

Umowa na ścieżkę rowerową
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Nasi stypendyści
Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył listy gratulacyjne 

181 uczniom z naszych szkół, którym przyznano 
stypendium za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 
2021/2022. Siedmiu uczniów otrzymało stypendia za 
wyniki sportowe.

Na stypendia za wyniki w nauce mogą liczyć uczniowie 
kl. IV-VIII, którzy osiągnęli w klasyfi kacji średnią ocen 
powyżej 4,75 i co najmniej dobre zachowanie. Jednorazowe 
stypendium wynosi 200 zł.

W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Maszewie Dużym stypendia otrzymali:

• Kl. IV A: Magdalena Barbara Wolińska, Amelia 
Maciakiewicz, Magdalena Stawicka, Michał Korniczuk, 
Lena Łukaszewska, Kinga Kania, Szymon Wierzbicki, 
Gabriela Marciniak, Franciszek Bagiński.

• Kl. IV B: Remigiusz Leszczyński, Alicja Malinowska, 
Lena Antczak, Miłosz Borzuchowski, Klaudia Anna 
Gawinowska, Wiktoria Bornińska, Alicja Dworak, 
Dominik Kalinowski. 

• Kl. IV C: Kamil Krukowski, Wojciech Dąbrowski, 
Aleksandra Zalewska, Wiktoria Lisicka, Agata Obrębska, 
Alan Siołek, Eryk Mrozowski, Judyta Truszkowska, Karol 
Zalewski, Oliwier Berenhard, Julia Laura Cecelska.

• Kl. V A: Ksawery Cegliński, Bartosz Karaszewski, Oliwier 
Cegliński, Karolina Król, Leon Burda, Jakub Kranc, 
Martyna Król, Karol Chrobot, Zofi a Jadwiga Wolińska, 

Maciej Obrębski, Kinga Patrowicz, Maciej Rutkowski, 
Natalia Wiśniewska. 

• Kl. V B: Aleksandra Adamkowska, Filip Mielczarek, 
Filip Wółkiewicz, Anastazja Topa, Wiktor Szyluk, Wiktor 
Śmigrocki, Filip Wujcik.

• Kl. VI A: Marcel Stawicki, Jacek Edward Lemankiewicz.
• Kl. VI B: Rafał Strzelecki, Antoni Zbigniew Żuk, Patrycja 

Wicińska, Helena Boryczewska, Jan Brzeziński, Adam 
Łabiszewski, Emilia Staszewska, Marcel Kwiatkowski.

• Kl. VII A: Wiktoria Borkowska, Jan Czerwiński, Julia 
Kowalska, Maja Lisiewska.

• Kl. VII B: Maria Nowak, Piotr Maciakiewicz, Szymon 
Cegliński, Krystian Kania, Zuzanna Witkowska, Wiktor 
Okraska, Adam Ruszkowski, Karol Rafał Kozłowski. 

• Kl. VII C: Aleksandra Wrutniak, Julia Perlińska, Maja 
Anna Kępczyńska, Tymoteusz Patryk Kania, Dominika 
Ewa Ostrowska, Wiktoria Natalia Wilk.

• Kl. VIII A: Zuzanna Jóźwik, Jakub Patrowicz, Iga Natalia 
Marciniak, Nikola Blejzon.

• Kl. VIII B: Błażej Dobroś, Weronika Agata Krajenta, 
Miłosz Stankiewicz, Lidia Staszewska, Igor Sylwester 
Jaszczak.

• Kl. VIII C: Jagoda Cholewa, Kinga Strzelecka.

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 
stypendia za wyniki w nauce otrzymali:
• kl. IV: Mikołaj Malinowski, Katarzyna Bojanowska, 

Maria Kacperska, Eryk Jachimowicz, Filip Koziński, 

Stypendyści z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z SP w Starych Proboszczewicach, za wyniki w nauce

Stypendyści z SP w Maszewie Dużym
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Nikola Wąsik, Zuzanna Pietrzyk, Julia Kozłowska, Kalina 
Jankowska, Jakub Wolski, Julia Nowak. 

• kl. V: Iga Wiktoria Kowalczyk, Kacper Markowski, Julia 
Adamczyk, Ewa Mrowińska, Emilia Bartnicka, Martyna 
Sobieraj. 

• kl. VI: Dominika Kajkowska, Kornelia Kamińska, Lena 
Mrowińska.

• kl. VII: Szymon Sobala, Nikola Kajkowska, Szymon Rafał 
Nowakowski, Dominika Sobolewska, Maciej Sobolewski, 
Maja Zajączkowska. 

• kl. VIII: Izabela Kudła, Wiktoria Wąsowska, Jakub 
Kosiba, Julia Jędrzejczyk, Natalia Bartnicka.
Natomiast stypendia sportowe otrzymali: Patrycja 

Jamowska, Emilia Bartnicka, Maja Broniecka, Lena 
Mrowińska, Bartosz Bentlejewski, Szymon Kulesza, 
Krzysztof Koziński. 

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wyszynie stypendium otrzymali:
• kl. IV – Wiktor Byttner, Oliwier Maksymilian Cybulski, 

Aleksandra Guzanek, Maja Jankowska, Hanna Kułaga, 
Natasza Nowicka, Jan Stokłosa, Maciej Szwech, Krystyna 
Wawrzyńska.

• kl. V – Leszek Andrzejczak, Gabriel Bruzdowicz, 
Aleksandra Chojnacka, Lena Chrobot, Mikołaj Doliński, 
Aleksandra Dolińska, Jakub Górzyński, Paweł Passon, 
Franciszek Piotrowski, Amelia Różańska.

• kl. VII – Anna Bromkie, Maja Leśniewska, Oliwia 
Dzięgielewska, Aleksandra Kozłowska, Wiktoria 
Sołtysiak.

• kl. VIII A – Amelia Bętlejewska, Adrianna Kacperowska, 
Jerzy Michał Kryska, Natalia Passon, Antoni Wawrzyński.

• kl. VII B – Noemi Dobrosielska, Katarzyna Malinowska.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 

stypendia otrzymali:
• kl. IV: Wiktor Gąsiorowski, Hasmik Navoyan, Julia 

Daniszewska, Oliwia Rogacka, Antoni Szulecki, 
Filip Woźniak, Julia Kania, Cezary Warzyński, Adam 
Bońkowski, Jakub Kołodziejski.

• kl. V: Szymon Kubicz, Jan Lewandowski, Adrianna 
Lichota, Maria Kowalska, Dawid Sowa, Mateusz Załęski, 
Amelia Baranowicz, Jakub Szpiek. 

• kl. VI: Zuzanna Zielińska.
• kl. VII: Szymon Linga, Tadeusz Załęski, Ewa 

Gawarkiewicz, Mateusz Jeziórski, Kacper Gąsiorowski, 
Alan Szostek, Juliusz Sobczyk, Zuzanna Szpiek. 

• kl. VIII: Jakub Kosowski, Anna Jagodzińska, Karol 
Janyszko, Oliwia Słowikowska, Piotr Żochowski.

Stypendyści z SP w Starych Proboszczewicach, za osiągnięcia 
sportowe

Stypendyści z SP w Wyszynie

Stypendyści z SP w Starej Białej

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 zakwalifi kowania ich do druku zastrzega sobie 

prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi 

odpowiedzialności.



podbił Mazowsze
- Cudownie. Wspaniale. To było przepiękne – to 

najczęstsze komentarze po koncercie Zespołu Pieśni i 
Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Jedna z ikon 
polskiego folkloru wystąpiła w środę, 5 stycznia w hali w 
Maszewie Dużym w ramach IX Gminnego Kolędowania.

„Śląsk” do Maszewa Dużego przyjechał trzema sporymi 
autobusami i ogromnym tirem. Nic w tym dziwnego bo 
publiczności zaprezentował się balet, chór i orkiestra, w 
sumie ponad 130 osób. Z logistycznego punktu widzenia, to 
takiego koncertu w hali w Maszewie Dużym jeszcze nie było. 
Przykładem niech będzie fakt, że niemal połowa parkietu 
została odgrodzona kotarami i zajęta na garderoby, gdzie 
przebierał się chór i tancerze. Orkiestra natomiast została 
ulokowana przy scenie.

Zanim „Śląsk” zaprezentował swoje znakomite 
umiejętności, wójt Sławomir Wawrzyński złożył wszystkim 

noworoczne życzenia. A już podczas koncertu, ponad 600 
osób, które pojawiły się w maszewskiej hali, miały okazję 
zobaczyć ogromne bogactwo i różnorodność kostiumów, 
świetne tańce, w których nie brakowało wręcz akrobatycznych 
popisów i wspaniały śpiew oraz muzykę. O tym jak „bogato” 
zaprezentował się „Śląsk” niech świadczy to, że tylko chór 
sześciokrotnie zmieniał stroje. 

Podczas półtoragodzinnego koncertu publiczność miała 
okazję wysłuchać kilku znanych kolęd – Gdy się Chrystus 
rodzi, Pójdźmy wszyscy do stajenki czy Przybieżeli 
do Betlejem, zobaczyć fenomenalnie wykonane polki, 
krakowiaki, polonezy, kujawiaki czy tańce góralskie. „Śląsk” 
podbił serca maszewskiej publiczności, która długo nie chciała 
wypuścić artystów ze sceny, fetując ich owacją na stojąco.
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Tradycyjnie głównym fi nał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w naszej gminie odbył się w Szkole 
Podstawowej w Starych Proboszczewicach. W tym roku 
były zbierane pieniądze dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 

W organizacji 30. Finału WOŚP szkołę wspierała 
Ochotnicza Straż Pożarna z Proboszczewic oraz rodzice 
uczniów. Pomimo niesprzyjającej pogody od rana 30 stycznia 
ośmiu wolontariuszy zbierało datki do puszek przy kościele 
parafi alnym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczęła grać 
w szkole już w grudniu, kiedy zorganizowany został kiermasz 
świąteczny. W styczniu odbył się kiermasz biżuterii oraz 

loteria fantowa. Najmłodsi uczniowie zbierali na terenie 
szkoły datki do puszek.

W dniu jubileuszowego fi nału WOŚP zorganizowano 
kiermasz, na którym królowały własnoręcznie upieczone 
przez nauczycieli i rodziców przepyszne ciasta, ciasteczka 
oraz chleby. Nie zabrało również i smalcu.

W SP w Starych Proboszczewicach zebrano wspólnie 
z wolontariuszami 9 675,26 zł.

Natomiast Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Maszewie Dużym zebrała 1033,86 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał 88,5 tys. 
zł dotacji od Narodowego Centrum Kultury na realizację 
projektu „Zakup i dostawa wyposażenia do stworzenia 
studia nagrań w jednym z pomieszczeń zaplecza 
nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej w Maszewie 
Dużym”.

Za pieniądze z dotacji zostaną kupione m.in. kamery 
z akcesoriami, aparat bezlusterkowy, mixer wideo, dron, 
laptop, komputer, oprogramowanie, monitory. 

Dotacja została przyznana w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi 
Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności 
korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych 
w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych 
mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na 
poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na 
rzecz aktywizacji cyfrowej” w projekcie systemowym pn. 
Konwersja cyfrowa domów kultury.

Finał WOŚP

Dotacja na GOKiS
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Nieco ponad godzinę zajęło radnym podjęcie uchwał 
podczas XXX sesji Rady Gminy Stara Biała, która 
odbyła się 21 lutego. Radni zdecydowali m.in. o zmianach 
w budżecie czy ustaleniu wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Wszystkie uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.

Jeśli chodzi o zmiany w budżecie radni zdecydowali m.in. 
o zwiększeniu o 50 tys. zł kwoty na przebudowę ul. Polnej 
w Nowych Proboszczewicach. Teraz koszt tej inwestycji to 
450 tys. zł. Także 50 tys. zł radni dołożyli do budowy ścieżki 
rowerowej na odcinku Maszewo Duże – Brwilno (wzdłuż 
drogi gminnej). Obecnie na inwestycję przeznaczone jest 
950 tys. zł.

Radni zdecydowali także o zaciągnięciu długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Chodzi o milion złotych, 
który ma zostać wykorzystany na opracowanie dokumentacji 
budowlanej i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy. Pożyczki z WFOŚiGW mają preferencyjne 
oprocentowanie i zazwyczaj w znacznej mierze są umarzane.

Radni ustalili także ekwiwalent pieniężny dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących 
na terenie gminy, uczestniczących w działaniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Ekwiwalent 
wyniesie 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym i akcji ratowniczej, 5 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniach.

Strażacy z OSP Maszewo i OSP Proboszczewice 
dostali nowy sprzęt. Jego wartość to w sumie 80 tys. zł, 
z czego 39 380 zł to dofi nansowanie z budżetu samorządu 
Mazowsza. 

Sprzęt strażacy odebrali 17 grudnia, w Urzędzie Gminy. 
W rolę Mikołaja wcielił się wójt Sławomir Wawrzyński. 
Prezenty odebrali prezes OSP Maszewo, Dominik Cieśliński 
i naczelnik OSP Maszewo, Jakub Różański oraz prezes OSP 
Proboszczewice, Dariusz Dąbrowski i członek zarządu OSP 
Proboszczewice, Łukasz Zdanowicz. W przekazaniu sprzętu 
wzięli też udział prezes zarządu gminnego OSP, Stanisław 

Wiśniewski, komendant gminny OSP, Krzysztof Perkowski 
oraz zajmujący się w Urzędzie Gminy naszymi strażakami, 
zastępca kierownika USC, Adrian Portalski.

Strażacy z OSP Maszewo mogą się cieszyć z siedmiu 
nowych kompletów umundurowania ochrony indywidualnej 
(hełmy strażackie z latarką, buty strażackie, ubrania 
specjalne, rękawice specjalne), dwóch sztuk kombinezonów 
na osy i szerszenie, dwóch gaśnic śniegowych 5 kg, zestawu 
do stabilizacji samochodu Lukas, dwóch sztuk aparatów 
powietrznych z butlą kompozytową, narzędzia Hooligan, 
młotu do Hooligana, nożyc dielektrycznych. 

Wartość tego sprzętu to 40 tys. zł. Jego zakup został 
dofi nansowany kwotą 19 380 zł ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 

Natomiast strażacy z OSP Proboszczewice otrzymali także 
siedem kompletów umundurowania ochrony indywidualnej, 
dwa kombinezony na osy i szerszenie, dwa aparaty 
powietrzne z butlą kompozytową oraz zestaw ratownictwa 
wysokościowego.

Wartość całkowita zakupionego sprzętu to 40 tys. zł, 
a dofi nansowanie z budżetu samorządu Mazowsza to 20 tys. zł. 

Z budżetu samorządu Mazowsza, oprócz dofi nansowania 
na sprzęt, w ramach programu „Mazowieckie strażnice 2021”, 
jednostka OSP Brwilno otrzymała 25 tys. zł na remont garażu.

Trzej Królowie przybyli 6 stycznia do Proboszczewic, 
aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Co prawda 
nie przybyli w orszaku, ale zgodnie z tradycja mędrcy 
ze Wschodu przynieśli swoje dary.

Na mszy świętej o godz. 11.30, jedno z centralnych miejsc 
w kościele w Starych Proboszczewicach zajęła święta rodzina. 
To do niej przybyli Trzej Królowie niosąc mirrę, kadzidło 
i złoto. Całość przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry 
Dętej w Starej Białej, która zadbała o muzyczną oprawę 
mszy. Nie zabrakło też tradycyjnych symboli związanych z 
Orszakiem Trzech Króli – każdy kto wchodził do kościoła 
otrzymywał specjalną koronę i chorągiewkę. Koronowanych 
głów było więc w kościele więcej niż tylko Trzech Króli.

Bardzo zgodni radni

Sprzęt dla strażaków

Trzej Królowie w Proboszczewicach
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Były życzenia, pamiątkowe statuetki i prezenty. 
Wszystko z okazji Dnia Sołtysa. Spotkanie z sołtysami 
z naszej gminy odbyło się 11 marca, w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy.

Niemal wszyscy sołtysi stawili się na uroczystość z okazji 
swojego święta. – Spotykamy się dziś z wyjątkowej okazji. 
Chcielibyśmy państwu podziękować za pracę, na pewno 
trudną. Z okazji waszego święta chciałbym życzyć zdrowia 
i wszelkiej pomyślności oraz zadowolenia i satysfakcji 
z Państwa pracy – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński.

Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska zaznaczyła, że jest jej bardzo miło, iż może się 
spotkać z sołtysami w tak licznym gronie. – Mam nadzieje, 
że już teraz będziemy spotykali się częściej np. na sesjach. 
Serdecznie dziękuję za współpracę, za zaangażowanie 
w budowę lokalnej społeczności. Chcę życzyć satysfakcji 
z Państwa pracy, a w życiu prywatnym zdrowia i spokoju – 
mówiła przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała.

Każdy z obecnych na spotkaniu sołtysów otrzymał 
specjalną, pamiątkową statuetkę oraz upominki od Urzędu 
Gminy.

Dzień Sołtysa
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290 tys. zł – tyle w sumie wynoszą dotacje dla trzech 
klubów z naszej gminy, których oferty zostały wybrane 
w konkursie na realizację zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fi zycznej i sportu w 2022 roku. 

26 stycznia, w Urzędzie Gminy, wójt Sławomir 
Wawrzyński podpisał umowy z prezesami Amatora Maszewo 
Duże, Jackiem Zielińskim i skarbnikiem Jackiem Gontarkiem, 
Startu Proboszczewice, Romanem Turowskim i Judo Sensei 
Stare Proboszczewice, Łukaszem Smorzewskim. To oferty 
tych trzech klubów otrzymały dotację w konkursie.

LKS Amator Maszewo Duże otrzymał 134 tys. zł (projekt 
„Piłkarska droga do zwycięstwa – edycja III”), LZS Start 
Proboszczewice dostał 116 tys. zł (projekt „Ze Startem do 
celu 2!”), a UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice 40 tys. 
zł (organizacja szkolenia sportowego i udział w zawodach).

- Wspieramy w różny sposób nasze kluby i sportowców. 
Konkurs na realizację zadań z zakresu upowszechniania 
kultury fi zycznej i sportu, to jedna z takich form. Ostatnio 

pojawiła się możliwość nowej formuły wsparcia, czyli 
stypendia dla sportowców i nagrody dla działaczy – mówi 
wójt, Sławomir Wawrzyński. 

Zakończyły się roboty budowlane przy pętli 
autobusowej w Mańkowie i ul. Laurowej w Brwilnie. 
Ostatnie prace wykonano przy budowie dwóch przejść dla 
pieszych w Nowej Białej. Wartość wszystkich inwestycji to 
ponad 1,16 mln zł.

Najdroższą inwestycją, która pochłonęła 774,9 tys. 
zł, była przebudowa ul. Laurowej w Brwilnie. Prace 
obejmowały przebudowę ulicy o długości 455,3 m, szerokości 
5 metrów o nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, 
kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem istniejącej 
infrastruktury.

W Mańkowie zbudowana została pętla autobusowa. 
W ramach inwestycji powstała pętli autobusowa o nawierzchni 
z betonu asfaltowego o długości 70 m i szerokości 6 m oraz 
poszerzona została jezdnia pętli autobusowej o szerokości 
3 m z nawierzchni z betonu asfaltowego. Ponadto zbudowano 
chodniki z kostki betonowej, peron przystankowy oraz 
odwodnienie. Inwestycja kosztowała 320 254,07 zł. Oprócz 
tego w pobliżu pętli powstała niewielka siłownia zewnętrza. 

Koszt tego przedsięwzięcia to 16 912,50 zł.
W Nowej Białej, przy nowym placu zabaw, zakończyły się 

prace związane z budową dwóch przejść dla pieszych. Koszt 
inwestycji to 52 tys. zł. Gmina uzyskała na nią dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Przejścia dla 
Pieszych, w wysokości 41,6 tys. zł.

Pieniądze dla klubów

Pętla, Laurowa i przejścia dla pieszych

To już stało się tradycją, że przedszkolaki i pracownicy 
przedszkola w Nowych Proboszczewicach sprawiają słodkie 
prezenty Urzędowi Gminy w Starej Białej. Okazją były 
urodziny przedszkola. Tym razem dwa okazałe torty,  trafi ły 
do Urzędu Gminy z okazji 7. urodzin Przedszkola w Nowych 
Proboszczewicach. Obecnie w przedszkolu, w sześciu 
grupach, bawi się i uczy 148 młodych mieszkańców naszej 
gminy. Za słodki prezent bardzo dziękujemy i dodajmy, że 
torty były pyszne. 

Tradycyjny słodki prezent
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Wiosenne porządki
Wiosna już w pełni, więc może to być okazja do 

posprzątania na strychu, garażu, podwórku lub domu. 
Podczas takiego sprzątania może się uzbierać dużo rzeczy, 
które leżą już długo nieużywane albo są zniszczone i już 
się nam nie przydadzą. Nasuwa się pytanie co zrobić 
z tymi rzeczami. Odpowiedź jest prosta, można je zawieźć 
do PSZOK. 

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. W naszej gminie zlokalizowany jest 
w Ogorzelicach, ul. Bielska 11. 

Możemy w nim zostawić odpady takie jak: tworzywa 
sztuczne, na przykład butelki plastikowe, opakowania po 
szamponach, puszki po karmie dla psów i kotów itp. Punkt 
ten przyjmuje również opakowania ze szkła, na przykład 
butelki po napojach, przetworach, perfumach itp. Kiedy 
podczas porządkowania ogrodu nagromadzi się dużo liści, 
drobnych gałęzi krzewów, kwiatów doniczkowych, a nie 
mamy kompostownika, też możemy zawieźć je do PSZOK. 
Na strychu nagromadziły się stare gazety, książki, zeszyty? 
Można też je tam zawieźć. 

A może robisz drobny remont? Odpady pochodzące 
z remontów w pomieszczeniach mieszkalnych lub 
prowadzone we własnym zakresie i nie wymagają one 
pozwolenia na budowę, zamiaru budowy lub wykonywania 
robót budowlanych również możesz przywieźć do PSZOK. 
Przykładowo mogą to być płytki ceramiczne, zlew, brodzik, 
kawałki tynku, stolarka okienna i drzwiowa, szyby (oprócz 
samochodowych), worki po cemencie, wałki, pędzle, podłogi, 
listwy podłogowe itp. 

Meble, kołdry, poduszki, dywany,  plastikowe wanienki 
dziecięce, foteliki samochodowe, baseny, doniczki, bańki do 
wina lub wody można zawieźć na PSZOK. 

Stara nie działająca lampa, baterie, termometry rtęciowe, 
akumulatorki (bez akumulatorów samochodowych) tez można 
zawieźć do PSZOK. Sprzęty elektryczne i elektroniczne także 
można zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. Mogą to być odkurzacze, pralki, lodówka, 

toster, komputery, radia, kosiarki elektryczne, czajniki 
elektryczne. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
musi być kompletny. Dlaczego warto oddać elektronikę do 
PSZOK? Zebrany sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera 
specjalistyczna fi rma, która w zamian przekazuje dla naszych 
szkół i przedszkoli bony na zakup sprzętu sportowego, 
edukacyjnego oraz materiałów biurowych.

Kiedy znajdziemy w szafce przeterminowane chemikalia 
(środki ochrony roślin, detergenty, farby różnego rodzaju) 
należy je zawieźć też do PSZOK. Ważne jest jednak, by 
były one w oryginalnych opakowaniach. Można wtedy 
zidentyfi kować zawartość rozpuszczalników. W naszym 
domu mogą się trafi ć przeterminowane leki w buteleczkach 
szklanych i plastikowych, tabletki w blistrach i opakowania 
po nich, które miały kontakt z lekiem, również przyjmowane 
są w PSZOK.

Punkt przyjmuje także opony pochodzące z pojazdów 
osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie do 3,5 t. Na 
rok można oddać 4 opony z jednego gospodarstwa domowego. 

Nie masz co zrobić z popiołem? Popiół powstały 
z palenisk przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń na pobyt 
ludzi oraz ogrzewanie wody do celów sanitarnych tak samo 
można wywieźć do PSZOK. 

Ubrania, tekstylia, pluszowe zabawki (muszą być czyste) 
można wrzucić do pojemników ustawionych na terenie naszej 
gminy przez organizacje charytatywne, a te które nie nadają 
się już do użycia można zawieźć do PSZOK. 
Godziny otwarcia:
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

Filmowy Dzień Kobiet 
Po raz szósty Agnieszka Malanowska, radna Gminy Stara 

Biała, zaprosiła panie na „Filmowy Dzień Kobiet”. Panie, 
6 marca, miały okazje obejrzeć romantyczną komedię „Miłość 
jest blisko” w NovymKinie Przedwiośnie. Przed projekcją, 
w patio kina panie mogły skorzystać z darmowych porad 
i konsultacji m.in. kosmetycznych.
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Świetlica Wiejska w Włoczewie zyskała nowe oblicze. 
Teraz jest gruntownie odnowiona i ma nowy system 
ogrzewania. Natomiast kuchnia w Świetlicy Wiejskiej 
w Brwilnie wzbogaciła się o piec konwekcyjno-parowy.

Sala świetlicy we Włoczewie przeszła gruntowny remont. 
Na ścianach pojawiła się gładź i nowa farba. Jest nowy, 
podwieszany sufi t i oświetlenie. Wymienione zostały także 
drzwi wewnętrzne. Zmienił się także system ogrzewania. 
Do tej pory źródłem ciepła w świetlicy był kafl owy piec. 
Żeby nagrzać pomieszczenie trzeba było dużo wcześniej 
napalić w piecu. Było to i czasochłonne i uciążliwe. Teraz 
pomieszczenie można szybko nagrzać klimatyzatorem 
z funkcją grzania. Piec jednak został na pamiątkę dawnych 
czasów.

Remont świetlicy kosztował blisko 30 tys. zł. 15 tys. 
zł pochodziło z Funduszu Sołeckiego, a drugie 15 tys. zł 
z budżetu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Natomiast do kuchni w świetlicy w Brwilnie trafi ł piec 
konwekcyjno-parowy. To profesjonalne urządzenie używane 
w barach, restauracjach, stołówkach. W piecu można piec 
różne rodzaje potraw i to w tym samym czasie. Do Brwilna 
piec trafi ł z kuchni przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Na XXIX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła 
się 29 grudnia 2021 r. i 14 stycznia 2022 r., podjęto 
następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stara Biała na lata 2021-2032.   
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 

2021 rok. 
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu 
fi nansowego tych wydatków.  

• przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara 
Biała na lata 2022 - 2032 oraz Budżetu Gminy Stara Biała 
na 2022 rok:
a)  przedstawienie projektu uchwały    
 budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
b)  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,  
c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy   
 w sprawie złożonych wniosków,
e)  dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy  
 Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022-2032,  
g)  podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na  
 2022 rok.  

• w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Stara Biała na lata 2021-2024 z perspektywą na 
lata 2025-2028. 

• w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała. 

• w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.   

• w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów 
Draganie Nowe, Biała, Mańkowo i PGR Srebrna.  

• w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 174/
XXIV/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie: nadania nazwy 

ulicy w miejscowości NOWE PROBOSZCZEWICE gm. 
Stara Biała.   

• w sprawie zmiany Uchwały nr 250/XXVIII/21 Rady 
Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie 
porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 
Gozdowo a Gminą Stara Biała i Gminą Bielsk w zakresie 
lokalnego transportu zbiorowego.   

• w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego 
dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Płocka i Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.   

• w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Stara Biała na lata 2022 
– 2026.   

• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi laktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 
2022 rok. 

• w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz 
nagród i wyróżnień dla osób fi zycznych za osiągnięte 
wyniki sportowe. 

• w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 
Rady Gminy na 2022 rok.
Na XXX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła 

się 21 lutego 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara 
Biała na lata 2022-2032. 

• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 
2022 rok.  

• w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Stara Biała, 
uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach 
ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.  

Świetlica jak nowa

Rada Gminy uchwaliła
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W pierwszy tydzień ferii zimowych 45 młodych 
adeptów tańca z naszej gminy z Zespołu Tanecznego 
Tulip, odpoczywało i szlifowało swoje umiejętności na 
półkoloniach.

Zajęcia odbywały się w hali w Maszewie Dużym 
i sali gimnastycznej SP w Maszewie Dużym. Półkoloniści 
podzieleni byli na trzy grupy codziennie mieli trzy godziny 
zajęć z tańca i akrobatyki. Oprócz tego były zajęcia plastyczne, 
integracyjne, a także drugie śniadanie i obiad. W półkoloniach 
brały udział dzieci i młodzież od zerówki do siódmej klasy 
podstawówki.

Półkolonie Tulipa

POZIOMO: 3) stopień o� cerski w wojsku 
6) rzeczywistość 7) porcelanowe zwierzę z wiersza „Proszę 
słonia” 9) Donald z bajek Disneya 10) … pustynny, ssak 
z północnej Afryki zaliczany do antylop 11) ocean piasku 
15) lampa z trzema elektrodami 17) wysuszona trawa 19) nad 
i 21) liczba, którą dzieli się przez inną liczbę 22) puszczane na 
wodę w noc świętojańską 23) czeka na zwycięzcę.

PIONOWO: 1) poetyckie natchnienie 2) ślad po 
ranie 3) klatka � lmowa 4) czerwone warzywo 5) grecka 
bogini zwycięstwa 8) miasto nad Notecią 9) pseudonim 
boiskowy Sławomira Szmala 12) sąsiaduje z Dominikaną 
13) z numerem 7 w Realu Madryt 14) wokół obrazu 
16) miernik inteligencji? 18) biblijny raj 19) jedna z używek 
20) świąteczne ciasto z bakaliami

Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub 
Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks”

Rozwiązanie krzyżówki (litery w kolorowych polach 
czytane poziomo rzędami utworzą końcowe hasło) należy 
przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Starej Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub 
e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie 
do 31.05.2022. Prosimy w mailach o podpisanie się imieniem 
i nazwiskiem. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na 
zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4 (41) /2021: 
„Prezent”. Nagrody wylosowali Katarzyna Czmiel i Stanisław 
Pietrzyk. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość) prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury i Sportu do dnia 31.05. 2022 r.

KRZYŻÓWKA
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K2 na ostatki
1 marca Kabaret K2 przez ponad dwie godziny bawił 

publiczność, która szczelnie wypełniła Dom Strażaka 
w Nowych Proboszczewicach. Podczas „Kabaretowych 
ostatków”, K2 wystąpił ze swoim nowym programem 
„Jedziemy po bandzie”.

Zanim K2 pojawił się na scenie dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej, Roland Bury 
stwierdził, że rozważano decyzję o odwołaniu występu 
w związku z sytuacją na Ukrainie. – Ale doszliśmy do 
wniosku, że nie należy ulegać agresorom. Bo im właśnie 
o to chodzi, abyśmy czuli strach i niepewność, żebyśmy się 
bali. A my nie chcemy im dać tej satysfakcji – stwierdził 
Roland Bury.

Sam kabaret w jednym ze swoich skeczów nawiązał 
do postaci Putina i w kilku nieparlamentarnych słowach 
powiedział co o nim myśli. Wywołało to aplauz publiczności. 
Zresztą salwy śmiechu wybuchały co kilka minut. Tworzący 
zielonogórski kabaret Bartosz Klauziński, Tomasz 
Łupak i Dominika Najdek, nie stronili od improwizacji, czym 
jeszcze bardziej rozbawiali publiczność. Nie brakowało też 
wspólnej zabawy. Do skeczów K2 dołożyło jeszcze dość 
oryginalne stroje.

Publiczność długo nie chciała wypuścić kabaretu ze sceny. 
„Kabaretowe ostatki” zakończyły się ostatecznie po dwóch 
bisach.



To była prawdziwa uczta z muzyką w świetnym 
wykonaniu. Przez ponad dwie godziny ponad 100 młodych 
muzyków zagrało największe hity muzyki filmowej, 
głównie z filmów dla dzieci. Bo 13 lutego koncert „Wieczór 
w kinie” był koncertem muzyki filmowej dla dzieci  
i rodziców. 

Koncert cieszył się niebywałą popularnością. Bilety 
rozeszły się jak ciepłe bułeczki i zabrakło ich już dwa 
tygodnie przed muzycznym wydarzeniem. Podczas koncertu 
zaprezentowało się ponad 100 młodych muzyków z Gminnej 
Orkiestry Dętej w Starej Białej, orkiestry dętej z płockich 
szkół muzycznych i Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach. 
Gościem specjalnym „Wieczoru w kinie” była płocczanka  
i aktorka musicalowa Monika Mulska. 

W dobry nastrój publiczność wprowadzali też prowadzący 
koncert: Michał Zawadzki (służbowo dyrektor płockich szkół 
muzycznych) i Roland Bury (służbowo dyrektor Gminnego 

Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej). Panowie nie stronili 
od żartów, ale największe wrażenie robili, gdy wychodzili 
do zapowiedzi w przebraniach np. afrykańskich, za piękną  
i bestię, czy za superbohaterów.

W programie koncertu znalazły się utwory ze znanych 
filmów Disneya m.in.  „Król lew”, „Aladyn”, „Kraina lodu” 
czy „Iniemamocni”. Nie zabrakło także tematów z filmów np. 
„Noc w muzeum”, „Powrót do przyszłości”, „The Avengers”, 
„Gwiezdne wojny” czy musicalu „Nędznicy”. Ale był też 
moment refleksji. Połączone orkiestry zagrały utwór „My 
way”, poświęcony pamięci przedwcześnie zmarłemu dwa 
lata temu Hubertowi Chiczewskiemu – kapelmistrza Gminnej 
Orkiestry Dętej ze Staroźreb i znanego płockiego hejnalisty. 
W tym utworze solo na trąbce zagrał Krzysztof Sadowski.

Koncert wzbudził u widzów prawdziwą euforię. 
Oczywiście była owacja na stojąco i bisy. Dopiero po trzecim 
bisie widzowie pozwolili muzykom zejść ze sceny.

Super muzyczny wieczór w kinie


