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Źródło św. Rocha w Starej Białej

Szanowni Państwo
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer gminnego
biuletynu „Nasza Gmina”. Po raz pierwszy w ponad
ośmioletniej historii „Naszej Gminy”, ten numer
jest podwójny. Taka sytuacja została spowodowana
oczywiście pandemią koronawirusa, która zaskoczyła
nas wszystkich. Zamknięcie szkół, przedszkoli,
instytucji kultury, ograniczenia w działalności Urzędu
Gminy, placówek handlowych były dla nas wszystkich
olbrzymim wyzwaniem i wielką niewiadomą. Dlatego
podjęliśmy decyzję o niewydawaniu pierwszego
tegorocznego numeru „Naszej Gminy”, mając przede
wszystkim na względzie kwestie bezpieczeństwa,
a także sprawy związane z dystrybucją pisma.
Powoli jednak wracamy do normalności. Otwierane są
szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, biblioteka, Urząd
Gminy, wznawiane są zajęcia sportowe. Oczywiście
z zachowaniem rygorów sanitarnych. Wracamy też do
„Naszej Gminy”, mając nadzieję, że znajdą Państwo w nowym numerze ciekawe i ważne dla siebie informacje.
Przez te ponad dwa miesiące, gdy nasze życie zmieniła pandemia, wykazaliście się Państwo ogromną
odpowiedzialnością i cierpliwością. I za to serdecznie dziękuję. Koronawirus dotknął każde miasto, każdy
powiat i każdą gminę. Nie inaczej było i z naszą gminą. Z uzyskanych informacji wynika, że na naszym terenie
dotychczas był jeden potwierdzony przypadek zachorowania na COVID-19. Ale właśnie odpowiedzialna
postawa sprawiła, że ochronieni zostali nie tylko najbliżsi, ale i inni mieszkańcy naszej gminy.
Co prawda wracamy do normalności, ale już dzisiaj wiemy, że skutki pandemii będziemy odczuwać jeszcze
długo. Uczniowie wrócą normalnie do szkół dopiero we wrześniu. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli
rezygnować z naszych sierpniowych Gminnych Dożynek (zależy to jednak od ogólnokrajowej sytuacji
i wytycznych odpowiednich organów). Jednak już dziś wiemy, że zmniejszą się dochody gminy np. z podatku
PIT. Jaka to będzie skala? Przekonamy się niebawem.
Dziękując Państwu za odpowiedzialność, cierpliwość, empatię podczas „gminnej kwarantanny”, wierzę,
że w tej najbliższej przyszłości (i tej trochę dalszej) uda się zarówno Państwu, jak i gminie pokonać wszelkie
trudności. Tego nam wszystkim życzę.
Sławomir Wawrzyński

Wójt Gminy Stara Biała
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Drogowe inwestycje
Trwają intensywne prace na naszych gminnych
drogach. Remontowane są ulice w Starych i Nowych
Proboszczewicach, drogi w Miłodrożu i Kobiernikach,
a wkrótce rozpoczną się prace przy przebudowie ul. Irysowej
w Nowych Proboszczewicach i budowie ulic w Brwilnie.
Bardzo zaawansowane są prace przy realizacji drugiego
etapu inwestycji „Budowa części ul. Mazowieckiego
i Hermana oraz przebudowa części ul. Hermana,
Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare
Proboszczewice”. To największa drogowa inwestycja w tym
roku w naszej gminie, a jej planowane zakończenie to koniec
października.
Nasza gmina na tę inwestycję podpisała w ubiegłym
roku umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych. Planowane dofinansowanie to kwota
2 148 726 zł. Dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg
Samorządowych sięgnie 70 proc.
Pierwszy etap inwestycji został wykonany w ubiegłym
roku. Był to 341-metrowy fragment ul. Mazowieckiego, gdzie
m.in. została ułożona kostka betonowa i wykonana kanalizacja
deszczowa. Prace rozpoczęły się w marcu ubiegłego roku,
a ich koszt wyniósł ponad 805 tys. zł.
Teraz przyszła kolej na realizację drugiego etapu inwestycji.
Zarezerwowano na nią 2 250 000 zł. W ramach drugiego etapu
przewidziano budowę i przebudowę ulicy Hermana oraz
przebudowę ulic Szacherskiego i Konopnickiej w Nowych
i Starych Proboszczewicach.
Prace wykonuje firma „Zielony Ogród” ze Słupna, która
złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Zaproponowała
wykonanie prac na ul. Hermana za 678 960 zł, na ul.
Szacherskiego za 658 050 zł, a na ul. Konopnickiej za 645 750 zł.
W sumie za całość robót – 1 982 760 zł.

w Miłodrożu. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg
Samorządowych, a dofinansowanie wyniesie 65 proc.
kosztów inwestycji, czyli ponad 789 tys. zł. Jest też duża
szansa, że dofinansowanie z FDS otrzyma także inwestycja
w Kobiernikach. Na razie jest na wysokim czwartym miejscu
na liście rezerwowej. Gdyby udało się gminie otrzymać
dofinansowanie na rozbudowę obu dróg, to byłoby to
ponad 1,45 mln zł. – To spora kwota, która będziemy mogli
przeznaczyć na budowę kolejnych dróg w naszej gminie –
mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Przebudowa ulic
Gmina podpisała umowy na przebudowę ul. Irysowej
w Nowych Proboszczewicach i budowę ul. Dereniowej,
Grzybowej i Kalinowe w Brwilnie.
W Nowych Proboszczewicach zadanie obejmuje
przebudowę ulicy o długości ok. 310 m, wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej wraz ze zjazdami, kanalizacją
deszczową oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.
Pracami zajmie się firma „Zielony Ogród” ze Słupna,
a inwestycja będzie kosztować 563 tys. zł. Prace potrwają do
końca września
W przypadku budowy ul. Dereniowej, Grzybowej
i Kalinowej w Brwilnie prace mają zakończyć się do 31
października. Inwestycję realizuje firma BMB Budownictwo
z Gostynina, jej koszt to 1 193 100 zł. Zadanie obejmuje budowę
ulic o długości ok. 688 m, o nawierzchni z kostki betonowej
wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, przebudową sieci
wodociągowej oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

W ramach inwestycji zostaną wybudowane ulice
o szerokości 5,5 m z kostki betonowej na podbudowie
z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami oraz
kanalizacja deszczowa (poza ul. Konopnickiej). Zostaną
również wykonane obustronne pobocza o szerokości 75 cm
z kruszywa łamanego.
Miłodróż i Kobierniki
Do 31 lipca mają być gotowe rozbudowywane drogi
w Miłodrożu i Kobiernikach. Zakres prac przy rozbudowie
obu odcinków dróg jest podobny. Chodzi o wykonanie
nawierzchni asfaltowej, poboczy, zjazdów, odwodnienia,
oznakowania. W przypadku drogi w Kobiernikach chodzi
o rozbudowę blisko 800-metrowego fragmentu drogi. Pracami
zajmuje się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna.
Inwestycja będzie kosztowała 1 020 254,50 zł.
W miejscowości Miłodróż zostanie rozbudowany
ponad 900-metrowy odcinek drogi. Inwestycja pochłonie
1 214 017,50 zł, a realizuje ją firma „Drog-Bet” z Sochaczewa.
Gminie udało się pozyskać dofinansowanie na drogę
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Droga w Miłodrożu
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
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, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek
8-16. Kierownik Hanna Smardzewska.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20,
tel. 24 366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i
piątek 8-16; wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
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Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej,
tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00,
11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie,
tel. 24 366-33-60, 262-87-19, 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.

Maseczki od gminy i dla gminy
Gdy 16 kwietnia wprowadzony został obowiązek
noszenia maseczek, wójt Sławomir Wawrzyński
zdecydował o ich bezpłatnym przekazaniu najbardziej
potrzebującym mieszkańcom naszej gminy. Gmina
otrzymała też pomoc od płockiej spółki Neo-Tec, która
przekazała bezpłatnie 1000 sztuk maseczek.
Decyzją wójta bezpłatne maseczki w pierwszej kolejności
trafiły do osób starszych, samotnych, schorowanych, które
mogły mieć trudności w samodzielnym zaopatrzeniu się
w maseczki. Dystrybucją maseczek zajął się Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Nasza gmina otrzymała też pomoc jeśli chodzi o maseczki.
Płocka spółka Neo-Tec przekazała bezpłatnie 1000 sztuk
maseczek. Firma Neo-Tec skontaktowała się z wójtem
Sławomirem Wawrzyńskim i po rozmowach zdecydowała
o bezpłatnym przekazaniu naszej gminie 1000 sztuk maseczek
ochronnych. Przedstawiciele Neo-Tec zadeklarowali też
dalszą pomoc, gdyby gmina jej potrzebowała. – Dziękuję
firmie Neo-Tec za darowiznę. W tych wyjątkowych czasach
każda pomoc jest mile widziana. Jako gminie udaje nam się
sprostać obecnym wyzwaniom, ale każdy gest solidarności
jest bardzo ważny – mówił wójt Sławomir Wawrzyński, po
otrzymaniu darowizny.
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Zmiana w ośrodku od lipca
Od lipca ośrodkiem zdrowia w Nowych Proboszczewicach będzie zarządzał nowy niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej. Będzie to NZOZ „Asmed” Adriana
Maria Fułek z Mochowa. „Asmed” zapewnia, że lekarz
będzie przyjmował w dni robocze w godz. 8.00-18.00.
Początkowo nowy zakład opieki zdrowotnej miał
pojawić się w Nowych Proboszczewicach od 1 kwietnia. Ale
w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju te
procedury zostały przesunięte na początek lipca.
Dotychczas ośrodkiem w Nowych Proboszczewicach
zawiaduje NZOZ „Biała”. Dla NZOZ „Biała” ośrodek
w Nowych Proboszczewicach to ośrodek filialny, a w takich
nie obowiązują sztywne godziny przyjmowania przez
lekarzy, jak w ośrodku podstawowym, gdzie lekarze muszą
przyjmować pacjentów w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku
do piątku. I to było problemem dla mieszkańców. Uważali,
że mają utrudniony dostęp do lekarza, bo w Nowych
Proboszczewicach przyjmował on tylko kilka godzin dziennie.
Problem z lekarską obsadą w Nowych Proboszczewicach
trwa od lat. NZOZ „Biała” nie udało się znaleźć lekarza, który
w większym zakresie czasu mógłby pracować w Nowych
Proboszczewicach. A Stare i Nowe Proboszczewice oraz
okoliczne miejscowości w ciągu ostatnich lat bardzo się

rozwinęły i przybyło w nich mieszkańców. Chcą oni, aby
ośrodek były czynny dłużej, żeby częściej przyjmował w nim
lekarz.
NZOZ „Biała” nie jest jednak w stanie spełnić postulatów
mieszkańców i dlatego zgodził się przekazać ośrodek
w Nowych Proboszczewicach innemu zakładowi opieki
zdrowotnej.
Gmina rozpoczęła poszukiwania nowego kontrahenta. –
Wpłynęło do nas sześć ofert. Wszystkie przedstawiłem radnym
ze Starych i Nowych Proboszczewic. Po zapoznaniu się
z nimi przychylili się do oferty złożonej przez NZOZ „Asmed”
Adriana Maria Fułek z Mochowa. Część mieszkańców
z tych terenów naszej gminy, korzysta z ośrodka w Zągotach,
który prowadzi właśnie „Asmed” – mówi wójt, Sławomir
Wawrzyński.
„Asmed” chce w Nowych Proboszczewicach otworzyć
ośrodek filialny, ale zapewnia, że lekarz będzie przyjmował
w dni robocze w godz. 8.00-18.00.
Do momentu przekazania ośrodka w Nowych Proboszczewicach nowemu NZOZ, opiekę nad pacjentami na
dotychczasowych warunkach będzie sprawował NZOZ
„Biała”.

Dofinansowanie na drogę
Wójt, Sławomir Wawrzyński podpisał z marszałkiem
Mazowsza, Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie
modernizacji drogi w Nowym Trzepowie. Dofinansowanie
pochodzi z budżetu samorządu Mazowsza na modernizację
dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynosi 65 tys. zł.
Umowa została podpisana w delegaturze Urzędu
Marszałkowskiego w Płocku 5 czerwca. A w związku
z pandemią koronawirusa przy podpisywaniu zachowane
zostały szczególne środki ostrożności, np. każdy podpisywał
umowę swoim długopisem oczywiście w maseczkach
i rękawiczkach.
Pieniądze z dofinansowania zostaną przeznaczona na
modernizację ok. 400-metrowego odcinka drogi w okolicach
cmentarza w Nowym Trzepowie. Cała inwestycja będzie
kosztowała ok. 600 tys. zł. – Każde dofinansowanie z zewnątrz

jest przez nas mile widziane. Pozwala odciążyć gminny budżet
i tym samym mamy środki na kolejne inwestycje – mówi wójt,
Sławomir Wawrzyński.

Kolejne wsparcie dla uczniów
Gmina pozyskała kolejne pieniądze na zakup laptopów
niezbędnych do zdalnego nauczania. Tym razem to
kwota prawie 75 tys. zł. Uzyskane środki pochodzą
z Programu pn. „Zdalna szkoła +”, finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020.
Poprzednio gmina pozyskała z „Programu zdalna szkoła”
70 tys. zł. Pozwoliło to na zakup 26 laptopów. Teraz zostanie
zakupionych również 26 laptopów.
W ramach zadania przeznaczono dla placówek edukacyjnych z całego kraju 186 mln zł na zakup sprzętu komputeNasza Gmina - nr 1-2(34-35)/2020

rowego. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony
samorządu. Na zakup sprzętu można wydać od 35 do 100 tys.zł,
w zależności od liczby uczniów w określonej gminie lub
powiecie.
Zakupiony sprzęt ma ułatwić uczniom naukę na odległość
w czasach stanu epidemii. Niestety nie wszyscy posiadają
sprzęt ułatwiający zdalną naukę. Kolejna partia laptopów
niebawem trafi do szkół z terenu gminy, a dyrektorzy czterech
placówek przekażą sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.
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Nasz budżet na 2020 rok
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Stara Biała
w 2019 r., najważniejszym punktem obrad było uchwalenie
budżetu na 2020 r. W przyjętej przez radnych wersji
budżetu dochody naszej gminy w 2020 r. miały sięgnąć
ponad 69,8 mln zł, wydatki prawie 68,3 mln zł, a ponad
7,7 mln zł miało zostać przeznaczone na inwestycje. Ale
podczas sesji 19 marca radni zaakceptowali złożone przez
wójta propozycje zmian w budżecie gminy. A chodziło
o zwiększenie wydatków o niebagatelną kwotę ponad
4,8 mln zł. Jej połowa zostanie przeznaczona na inwestycje
drogowe.
Podczas uchwalania budżetu na grudniowej sesji radni
dokonali pewnych zmian w inwestycjach. Radny Hubert
Murawski wniósł poprawkę o wykreśleniu opracowania
dokumentacji technicznej i budowy części drogi w Starej
Białej, tzw. drogi za szkołą oraz budowy ul. Dereniowej
w Brwilnie. Zaproponował, aby pieniądze z tych inwestycji,
w sumie 1,46 mln zł przeznaczyć na rozbudowę blisko
800-metrowego odcinka drogi gminnej w Kobiernikach.
Ostatecznie za tym wnioskiem opowiedziało się ośmiu
radnych. Przeciwko było siedmiu.
Podczas głosowania nad przyjęciem całego budżetu, który
uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
11 radnych było za jego przyjęciem z poprawkami. Czterech
było przeciw.
Nasze dochody
W pierwotnej wersji budżetu 2020 r. założono dochody
na poziomie 69 854 245 zł. Lwia część dochodów gminy
to wpływy z podatków i opłat – 34 845 000 zł. W tym m.in.
z PIT 14 677 042 zł, z podatku od nieruchomości 17,5 mln zł,
z CIT 450 tys. zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych
500 tys. zł.
Prawie 12,5 mln zł wpłynie do budżetu w ramach Programu
„Rodzina 500+”, kolejne nieco ponad 4 mln zł to pieniądze
na dotacje celowe dla GOPS z budżetu państwa. Prawie
10,5 mln zł to subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym prawie
10 mln to subwencja oświatowa.
Po stronie dochodów w budżecie na 2020 r. zaplanowane
też jest 3,3 mln zł z tytułu wpływów z opłat za odbiór odpadów.
Wśród dochodów znalazło się też prawie 1,6 mln zł
dofinansowania otrzymanego przez gminę z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.
Nasze wydatki
Wydatki z budżetu mają sięgnąć 68 257 799,74 zł. Kwota
w wysokości 1 596 465,26 zł zostanie przeznaczona na spłatę
kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
Po stronie wydatków największa pozycja to oświata
– 21 704 128 zł. W tej kwocie jest blisko 10 mln rządowej
subwencji oświatowej. Z własnego budżetu gmina dokłada
więc ponad 11 mln zł.
Ponad 16,8 mln zł po stronie wydatków znalazło się
w dziale „rodzina”. Tutaj są pieniądze przekazywane przez
budżet państwa na program „Rodzina 500+”, czy dla GOPS
na świadczenia rodzinne, alimentacyjne.
Prawie 5,1 mln zł ma pochłonąć gospodarka komunalna
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i ochrona środowiska. W tym dziale znalazło się 3,3 mln zł na
gospodarkę odpadami komunalnymi, 300 tys. zł na dopłaty
za wodę i ścieki czy 55 tys. zł na utrzymanie zieleni.
Po stronie wydatków jest też m.in. 2,65 mln zł na lokalny
transport zbiorowy, czyli dotację dla płockiej Komunikacji
Miejskiej czy 1,35 mln zł dotacji za dostarczanie wody. Wśród
wydatków jest też prawie 656 tys. zł przeznaczonych na
Fundusz Sołecki, a także blisko 1,1 mln zł na oświetlenie ulic,
placów i dróg. Niespełna 4,8 mln zł ma zostać przeznaczone
na funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby zaplanowano w budżecie wydatki rzędu
nieco ponad 1,7 mln zł.
Nasze inwestycje
W budżecie na 2020 r. zaplanowano 7 723 421,29 zł na
inwestycje. Z tego na inwestycje związane z drogami prawie
6 mln zł. Najwięcej zostanie przeznaczone na budowę
części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz Szacherskiego
i Konopnickiej w Starych i Nowych Proboszczewicach.
To kwota 2,25 mln zł. Na tę inwestycję gmina pozyskała ponad
2,1 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych,
a całość prac ma kosztować ponad 3 mln zł.
W budżecie zaplanowano także m.in. 1,46 mln zł
na rozbudowę drogi gminnej w Kobiernikach, 1,2 mln zł
na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Miłodróż,
500 tys. zł na budowę drogi wewnętrznej w Maszewie,
100 tys. zł na opracowanie dokumentacji budowy drogi
gminnej między Maszewem Dużym a Maszewem, prawie
340 tys. zł na opracowanie projektów dróg, z czego blisko
178 tys. zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego.
Z pozostałych inwestycji 750 tys. zł ma zostać
przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków, 300 tys. zł na zakup gruntów pod budowę dróg,
200 tys. zł na opracowanie dokumentacji i budowę kotłowni
gazowej w SP w Starych Proboszczewicach, ponad 218 tys.
zł na budowę oświetlenia ulicznego (z tego ponad 118 tys.
zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego), 120 tys. zł na budowę
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ponad
157 tys. zł z Funduszu Sołeckiego na strefy rekreacyjnosportowe.
Marcowa nowelizacja
Podczas sesji 19 marca radni znowelizowali budżet.
Wójt zaproponował radnym zwiększenie wydatków gminy
o 4 823 510 zł. W tej kwocie znalazło się 3,8 mln zł wolnych
środków, jakie posiada gmina, 728 160 zł ze zwiększonych
dochodów gminy i 295 350 zł ze zmniejszenia wydatków.
Połowa z 4,8 mln zł została przeznaczona na nowe
inwestycje drogowe. Gmina zmierza wydać 1,3 mln zł na
budowę ulic Dereniowej, Kalinowej i Grzybowej w Brwilnie,
500 tys. zł na budowę drogi gminnej w Nowym Trzepowie,
480 tys. zł na budowę ul. Irysowej w Nowych
Proboszczewicach, 200 tys. zł na budowę chodnika wzdłuż
ul. Płockiej w Nowych Proboszczewicach. Powiązane
z drogami jest także 500 tys. zł, które gmina chce przeznaczyć
na zwiększenie kwoty odszkodowań za wykup gruntów pod
budowę dróg gminnych, 100 tys. zł na opracowanie projektów
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dróg czy 150 tys. zł na zakup samochodu do bieżącego
utrzymania dróg.
Gmina zamierza też zainwestować z tych pieniędzy
w oświatę. Przede wszystkim w wieloletnią inwestycję, jaką
jest opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. W tym roku
na to przedsięwzięcie zostanie wydane 300 tys. zł. W 2021
– 2 mln zł, a w 2022 – 1,7 mln zł. Wstępnie w sumie cała
inwestycja będzie kosztowała ok. 4 mln zł. Gmina przeznaczy
też 30 tys. zł na opracowanie projektu i budowę kotłowni
gazowej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.
Poza tym ze środków ze zwiększenia wydatków budżetu

gmina dodatkowo wyda m.in. 200 tys. zł do płockiej
Komunikacji Miejskiej, 370 tys. zł na projektowanie i budowę
oświetlenia ulicznego, 547 tys. zł na powstanie Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
w Ogorzelicach (314,5 tys. zł) i Białej (232,5 tys. zł), 105
tys. zł na budowę instalacji fotowoltaicznych w świetlicach
w Brwilnie, Dziarnowie i Kamionkach.
Na marcowej sesji radni zdecydowali także o zwiększeniu
miesięcznych diet dla sołtysów z naszej gminy. Diety
sołtysów będą stanowić 30 proc. diety radnego, czyli 240 zł.
Tym samym dieta sołtysa wzrosła o 90 zł. Jeśli będzie rosła
dieta radnych to będzie też rosła dieta sołtysów.

Dzień Sołtysa w naszej gminie

11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Świętowali
go także sołtysi z naszej gminy, którym życzenia złożyli
przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Lewandowska
i wójt Sławomir Wawrzyński.
Specjalne spotkanie z sołtysami zorganizowano w Urzędzie
Gminy. Przybyli na nie niemal wszyscy z 25 sołtysów z terenu
naszej gminy. – Z okazji Dnia Sołtysa składam państwu
najlepsze życzenia. Życzę, aby ta niełatwa praca sprawiała
państwu satysfakcję. Sołtys to zaszczytna funkcja i dowód na
zaufanie ze strony mieszkańców – mówił, witając gości, wójt,
Sławomir Wawrzyński. Zaznaczył, że każde sołectwo ma
swoją specyfikę, a funkcja sołtysa uległa sporym zmianom na
przestrzeni lat.
Życzenia sołtysom w imieniu swoim i radnych złożyła także
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przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska. –
Dziękuję państwu za zaangażowanie, za wkład pracy, za to, że
jesteście liderami w swoich miejscowościach. To wy jesteście
takim pierwszym elementem łączności mieszkańców z gminą
– mówiła przewodnicząca rady.
Podczas trwającego niemal dwie godziny spotkania była
okazja do rozmów. Wójt Sławomir Wawrzyński sporo mówił
o funduszu sołeckim, jego konstrukcji, omówił też zadania
zgłoszone z funduszu sołeckiego na ten rok. Nie zabrakło
też apeli o rozwagę w związku z nasilającą się epidemią
koronawirusa.
Sołtysi otrzymali listy z życzeniami wystosowane do nich
przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz drobne upominki od
Urzędu Gminy.
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Wybory prezydenckie 2020
Nr
obwodu

Granice obwodu głosowania

1

Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała

2

Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice,
Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo

3

Biała, Dziarnowo, Kamionki, Kowalewko,
Nowe Draganie, Stara Biała, Stare Draganie

4

5

Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie,
Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo

Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna,
Ulaszewo, Wyszyna

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta
(Maszewo Duże), Maszewo Duże,
ul. Szkolna 14, 09-400 Płock
Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach,
Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4,
09-412 Biała
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej,
Stara Biała 53, 09-411 Biała
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66A,
09-411 Biała

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego
w Wyszynie, Wyszyna 2, 09-411 Biała
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Świetlica Wiejska w Brwilnie,
ul. Słoneczna 10, 09-400 Brwilno

6

Brwilno, Maszewo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Dom Pomocy Społecznej
im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie

Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego
w Brwilnie, Brwilno ul. Płocka 90, 09-400 Płock

UWAGA. Nastąpiła zmiana siedziby ObwodowejKomisji Wyborczej nr 6

Piłki dla Drużyny Fair Play w Maszewie Dużym

151 futbolowych piłek trafiło do Drużyny Fair Play
w Maszewie Dużym. To nagroda za doskonałe wyniki
maszewskiej drużyny osiągnięte w ubiegłym roku.
Drużyna Fair Play istniej w Maszewie Dużym od trzech
lat. Jej powstanie to efekt przystąpienia do projektu „Fair
Play Program”, który realizuje Młodzieżowe Stowarzyszenie
Inicjatyw Sportowych z Mrągowa. Projekt zakłada nie tylko
grę w piłkę nożną, ale także jego celem jest nauka kompetencji
społecznych, czyli stosowania zasad fair play nie tylko na
boisku, ale też w codziennym życiu.
Trzon maszewskiej drużyny stanowią absolwenci
i uczniowie SP w Maszewie Dużym. Oprócz szkoły drużynę
wspomaga także Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Jej
opiekunem jest Łukasz Rakowski, nauczyciel w maszewskiej
szkole. Zajęcia Drużyny Fai Play odbywają się w hali i na
Orliku w Maszewie Dużym.
Piłki, które trafiły do Maszewa Dużego, zostały
przekazane w ramach „Fair Play Program”, a ich fundatorem
jest Fundacja Orlen. – W programie za każde działanie
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zdobywa się punkty. I my zgromadziliśmy ich najwięcej
w ubiegłym roku. To jest półmetek programu, więc można
powiedzieć, że wygraliśmy pierwszą połowę – mówi Łukasz
Rakowski. Dodaje, że piłki trafią do SP w Maszewie Dużym,
do najbardziej potrzebujących dzieci i będą też nagrodami
w turniejach i konkursach.
Drużynie Fair Play z Maszewa Dużego gratulujemy
i życzymy sukcesów w całym programie.
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Wypożyczalnia i opaski życia
W ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług
społecznych w Gminie Stara Biała” ruszyła wypożyczalnia
sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego. Projekt jest
dofinansowany ze środków unijnych.
Całkowita wartość projektu „Zwiększenie dostępności do usług
społecznych w Gminie Stara Biała” to kwota prawie 891 tys. zł.
Dofinansowanie wyniosło blisko 823 tys. zł. Przedsięwzięcie będzie
realizowane do 31 grudnia 2021 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do
świadczenia usług społecznych w gminie Stara Biała. W ramach
projektu zaplanowano m.in. utworzenie i funkcjonowanie Klubu
Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu
zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego
i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.
Wypożyczalnia już działa i mieści się w budynku Urzędu
Gminy. Powstała z myślą o osobach pozostających w trudnej
sytuacji życiowej. Jej głównym zadaniem jest ułatwienie
dostępności do niezbędnego sprzętu wspomagającego
i pielęgnacyjnego osobom niepełnosprawnym, potrzebującym
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego
wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego. Jest ona dedykowana osobom powyżej 60. roku życia,
niepełnosprawnym i niesamodzielnym.
Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne i może z niego
skorzystać każdy mieszkaniec gminy, który posiada zaświadczenie
lekarskie stwierdzające, że jest osobą, która potrzebuje danego
sprzętu lub zaświadczenie o niepełnosprawności albo o stopniu
niepełnosprawności.
Wśród sprzętu, który znajduje się w wypożyczalni są:
balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, rotory do kończyn górnych
i dolnych, wózki inwalidzkie oraz łóżka antyodleżynowe.
Sprzęt rehabilitacyjny udostępniany będzie na podstawie
wniosku składanego w siedzibie Urzędu Gminy (p. 5).
W okresie 3 miesięcy osoby zainteresowane wypożyczeniem
mogą złożyć wyłącznie jeden wniosek na maksymalnie
dwa różne rodzaje sprzętów. Sprzęt jest użyczany na okres
3 miesięcy z możliwością przedłużenia wypożyczenia na kolejne
3 miesiące.

Wypożyczalnia jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki
i piątki w godz. 7.00-15.00 oraz w środy w godz. 8.00-16.00.
Regulamin oraz niezbędne do wypożyczenia dokumenty,
w tym wniosek o użyczenie sprzętu można znaleźć na stronie www.
starabiala.pl. Osoby zainteresowanie mogą także skontaktować się
w tej sprawie z pracownikiem Urzędu Gminy pod nr tel. 24 366 87
29.
Jednym z zadań w projekcie jest zakup aparatów
z nadajnikiem SOS, tzw. opasek życia, które zostaną przekazane
osobom najbardziej potrzebującym, schorowanym i samotnym.
Tego rodzaju urządzenia przede wszystkim mają za zadanie
podnieść poczucie bezpieczeństwa. Usługa w pełni odpowiada
na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jak również spełnia
oczekiwania opiekunów socjalnych i opiekunów osób starszych,
którzy na co dzień wspierają swoich podopiecznych. W niektórych
przypadkach teleopieka efektywnie będzie w stanie zapewnić usługi
opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, w innych – będzie
stanowiła uzupełnienie standardowo świadczonych usług.
Do wsparcia będą kierowane osoby w wieku 60+, zamieszkujące
na terenie naszej gminy Stara Biała. Są to kryteria obligatoryjne.
Jeśli osoba zainteresowana będzie dodatkowo posiadała dokument
potwierdzający niepełnosprawność, będzie osobą samotną oraz
korzystającą z pomocy społecznej – może liczyć na priorytetowe
traktowanie podczas rekrutacji.
Zgłoszenia do udziału we wsparciu przyjmują pracownicy
Referatu Inwestycji i Rozwoju w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul.
Jana Kazimierza 1, pok. 5, tel. 24 366 87 29. Podstawą zgłoszenia
jest poprawnie wypełniona karta zgłoszeniowa.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące projektu można
znaleźć na stronie www.starabiala.pl.
Dofinansowanie projektu 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.

Nestorka z Bronowa Sadów
Pani Maria Jadwiga Gutkowska (z domu Kamińska) świętowała
wyjątkowy jubileusz. Wspólnie z najbliższymi obchodziła setną rocznicę
urodzin.
Pani Maria urodziła się w 1919 r. we wsi Bronowo Sady. Naukę w klasach
I-III pobierała w Zalesiu w domu państwa Kosińskich, a jej nauczycielem był
pan Krzemiński. Następnie uczyła się w szkole ćwiczeń przy Seminarium
Nauczycielskim w Płocku. Po ukończeniu szkoły ćwiczeń tj. sześciu klas,
uczyła się w Seminarium Nauczycielskim w Płocku. Jej edukację przerwała
II wojna światowa. Podczas wojny wróciła do rodzinnej wsi, gdzie mieszka
do dzisiaj.
W 1947 r. wyszła za mąż za Zygmunta Gutkowskiego. Wychowała
troje dzieci: dwie córki i syna. Doczekała się też ośmiorga wnucząt i 13.
prawnucząt.
Pani Maria wraz z mężem prowadzili gospodarstwo rolne w Bronowie
Sadach. W 1980 r. gospodarstwo zostało przekazane synowi Ludwikowi.
Pani Maria Jadwiga Gutkowska to osoba pracowita, staranna, która
bardzo lubiła i lubi czytać, a szczególnie książki historyczne. Jest osobą
życzliwą, otwartą na nowych ludzi.
Pani Marii życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i radości.
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Bardzo ważna spółka
Od ośmiu lat spółka Gospodarka Komunalna „Stara
Biała” dba o to, aby mieszkańcy naszej gminy mieli
w swoich kranach wodę i nie martwili się o ścieki. Spółka
zarządza 198,5 km sieci wodociągowej i 71 km sieci
kanalizacyjnej.
Swoją działalność spółka rozpoczęła w październiku
2012 r. Od tego czasu do końca 2019 r. wtłoczyła do
sieci wodociągowej 3,2 mln metrów sześciennych wody
wyprodukowanej w stacjach uzdatniania wody będących
w jej zarządzaniu oraz 1,65 mln metrów sześciennych wody
zakupionej w Wodociągach Płockich. Woda z Płocka zasila
wodociąg w Brwilnie, Maszewie, Maszewie Dużym oraz
częściowo w Mańkowie i Nowym Trzepowie. W związku
z powstawaniem nowych domów co roku spółka rozbudowuje
sieć wodociągową, łącznie wykonała ok. 12 km sieci
i dokonała odbioru ok. 512 przyłączy wodociągowych.
Aby poprawić mieszkańcom komfort w korzystaniu
z wody, w 2018 r. wybudowała stację podwyższającą
ciśnienie w wodociągu dla miejscowości Bronowo Zalesie,
Nowe Trzepowo i części Nowego Bronowa. W celu
poprawienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w ostatnich
czterech latach spółka dokonała przeglądu hydrantów
przeciwpożarowych, znajdujących się na sieci wodociągowej,
oznakowała je i wymieniła ok. 200 niesprawnych.
Spółka eksploatuje stacje uzdatniania wody w Białej,
w Starych Proboszczewicach i w Kobiernikach. W 2017 r.
została zmodernizowana stacja w Białej. Dzięki temu produkcja
wody odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany przy
zastosowaniu nowoczesnych urządzeń. Przebudowa części
produkcyjnej stacji pozwoliła wygospodarować miejsce
na pomieszczenia biurowe oraz socjalne dla pracowników
i zmianę siedziby spółki.
Stacje uzdatniania wody zasilane są w wodę surową
z sześciu studni głębinowych o głębokości od 50 m do 150 m.
W latach 2014-17 spółka wykonała regenerację wszystkich
studni przywracając im sprawność z okresu ich budowy.
Woda dostarczana mieszkańcom badana jest pod względem
składu chemicznego oraz czystości bakteriologicznej przez
Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku.
Wyniki nie budzą zastrzeżeń.
Aby usprawnić proces odczytu wskazań wodomierzy
spółka wprowadza system odczytu radiowego. Cały system
ma być gotowy w tym roku.
Drugim zakresem działalności spółki jest zbiorowy
odbiór ścieków z terenu gminy. Gospodarka Komunalna
„Stara Biała” na bieżąco prowadzi eksploatację i konserwację
oczyszczalni ścieków i 18 przepompowni ścieków. Praca
wszystkich przepompowni ścieków objęta jest monitoringiem.
W oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach
oczyszczanych jest rocznie ok. 40 tys. metrów sześciennych
ścieków, jednak znacznie większą ilość ścieków odprowadzana
jest do oczyszczalni Wodociągów Płockich zlokalizowanej w
Maszewie. W okresie swojej działalności spółka wybudowała
8,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokonała odbioru 426
szt. przyłączy kanalizacyjnych.
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Obecnie prowadzi dużą inwestycję jaką jest budowa sieci
kanalizacji sanitarnej dla Ludwikowa i Wyszyny. W 2019 r.
zrealizowała I etap inwestycji obejmujący ok. połowę całego
zakresu tj. 3,4 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 0,33
km kanalizacji ciśnieniowej. Na sfinansowanie budowy 85
proc. tego zakresu uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Wcześniej własnymi siłami spółka wybudowała,
należący do tego zadania, kolektor ciśnieniowy ścieków
o długości 2,4 km. W 2020 r. spółka planujemy zrealizować
II etap inwestycji obejmujący pozostałą część Ludwikowa
i znaczną część Wyszyny.
- Szacujemy, że skanalizowanie naszej gminy kształtuje się
na poziomie 60 proc. Wiele obszarów gminy nie kwalifikuje
się do budowy kanalizacji sanitarnej ze względu na znaczne
rozproszenie zabudowy. Kanalizacja sanitarna ma sens
ze względów ekonomicznych tylko w przypadku zabudowy
zwartej – mówi prezes Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”,
Jarosław Rydzewski.
Dodaje, że możliwość korzystania z kanalizacji sanitarnej
to duże udogodnienie i komfort, ale apeluje do mieszkańców
o właściwe korzystanie z sieci. - Kanalizacja sanitarna
jest tak projektowana, by przyjmować ścieki z naszych
domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci
wrzucone do toalety mogą zapychać nie tylko sedes, ale
również wewnętrzną kanalizację budynku. Nawet najlepiej
zaprojektowana i wykonana instalacja może się zapychać,
jeżeli nie będziemy z niej właściwie korzystać. Wrzucane do
kanalizacji takie materiały jak rajstopy, pieluchy, chusteczki
nawilżone, podpaski, szmaty, bandaże zbijają się w rurach
w zwartą masę blokując przepływ ścieków lub owijają się na
pompach powodując ich „zamęczenie”. Naprawy pomp są
bardzo kosztowne – przekonuje Jarosław Rydzewski.
NIE WRZUCAJMY DO SEDESU
• Środków higieny osobistej takich jak: waciki, podpaski,
tampony, chusteczki nawilżone, wata, pieluchy,
ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
• Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych,
itp. – zbijają się w rurach w zwartą masę.
• Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów –
osadzają się na rurach i zmniejszają ich średnicę.
Przyciągają myszy i szczury, które mogą być nosicielami
groźnych chorób.
• Lekarstw, farb i chemikaliów – zawarte w nich
substancje mogą być szkodliwe dla pożytecznych
mikroorganizmów w oczyszczalni ścieków.
• Materiałów budowlanych tj. zaprawy, gruzu, kamieni,
piasku itp., które opadają na dno rur kanalizacyjnych
tworząc zwarte i trudne do usunięcia zatory.
• Rzeczy nie rozpuszczalnych w wodzie np. rękawic
gumowych, włosów, torebek foliowych, butelek,
zabawek, itp.
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Sesja w maseczkach
Radni w maseczkach i rozsadzeni po sali obrad, brak
gości i sołtysów – tak wyglądały obrady XIII sesji Rady
Gminy Stara Biała w dobie zagrożenia epidemiologicznego,
które odbyły się 4 czerwca. Radni byli niemal jednomyślni
przy podejmowaniu uchwał.
Na prośbę wójta Sławomira Wawrzyńskiego zmieniony
został porządek obrad. Wypadła uchwała w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara
Biała. Powód to nie przekazanie do Urzędu Gminy wszystkich
niezbędnych opinii instytucji zewnętrznych, koniecznych do
podjęcia uchwały. W to miejsce wójt zaproponował podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże. Radni przychylili się do
tych zmian.
W swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami, wójt
Sławomir Wawrzyński przypomniał, że w tym czasie Urząd
Gminy pracował w czasach pandemii koronawirusa. – Były
utrudnienia w dostępie do urzędu w związku z wprowadzeniem
zasad dotyczących sytuacji epidemiologicznej, ale uznaliśmy,
że nie możemy zamknąć urzędu i musimy w miarę możliwości
realizować nasze zadania. Zwłaszcza, że akurat mieszkańcy
Maszewa Dużego i Białej musieli wymieniać dowody osobiste
– mówił wójt.
Wójt poinformował także, że rozstrzygnięto przetarg na
zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. Nadal zajmować
będzie się tym firma SUEZ, a umowa będzie obowiązywać
do 30 czerwca 2021 r. Dodał, że zmniejszyły się stawki
za odbiór tony odpadów. W przypadku zmieszanych o 13 proc,
segregowanych o 16 proc., bio o ok. 5 proc., remontowych
o ok. 12 proc. Wzrósł natomiast o 63 proc. odbiór zużytych
opon i elektrośmieci, a o 11 proc. wielkogabarytowych. Wójt

przedstawił także wysokość opłat, jakie gmina poniosła
za odbiór odpadów od stycznia do kwietnia. W styczniu
było to 278 tys. zł, w lutym 192 tys. zł, w marcu 243 tys. zł,
w kwietniu 345 tys. zł. – Problemem stają się odpady bio.
Tylko w kwietniu zostało ich odebranych 66 ton. Szacujemy,
że w ciągu roku może ich być ok. 500-600 tys. ton i tylko na
nie wydamy ponad 600 tys. zł – mówi Sławomir Wawrzyński.
Wójt zaznaczył, że mimo pewnej obniżki stawek i tak gmina
do gospodarki odpadami będzie musiał dopłacić 600-700
tys. zł, więc raczej nie można liczyć na obniżenie stawek dla
mieszkańców.
Wójt poinformował także, że gmina podpisała trzyletnią
umowę z NZOZ „Asmed” Adriana Maria Fułek z Mochowa na
prowadzenie ośrodka zdrowia w Nowych Proboszczewicach.
Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca. Mieszkańcy, którzy
chcą być obsługiwani przez „Asmed” muszą złożyć nowe
deklaracje.
Radni dowiedzieli się także, że gmina złożyła
w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich wszystkie
dokumenty związane z modernizacją drogi wojewódzkiej 559,
czyli ul. Lipnowskiej w Maszewie Dużym. MZDW analizuje
dokumentację i wkrótce powinniśmy wystąpić do wojewody
o pozwolenie na budowę.
Wśród uchwał, które przyjęli radni znalazła się decyzja
o zmianie granic obwodów naszych szkół. W związku
z decyzjami władz Płocka o zmianie obwodu SP 13
i wyeliminowaniu z niego miejscowości z naszej gminy,
od 1 września w obwodzie SP w Starej Białej znalazły się
miejscowości Nowe i Stare Draganie, Bronowo-Zalesie i Nowe
Trzepowo, a w obwodzie SP w Starych Proboszczewicach
miejscowości Kruszczewo, Bronowo Kmiece, Nowe
Bronowo.
Radni podjęli też uchwałę o zakupie przez gminę działki
w Maszewie Dużym. Zostanie ona przeznaczona pod budowę
chodnika łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską.

Rocznica ostatniej niemieckiej zbrodni
W 75. rocznicę ostatniej i najkrwawszej niemieckiej
zbrodni w brwileńskim lesie, na mogile upamiętniającej
pomordowanych, pojawiły się wiązanki kwiatów.
Niemieccy okupanci pierwszych rozstrzelań w brwileńskim
lesie dokonali już w styczniu 1940 r. Ale najkrwawszych
zbrodni dopuścili się 18 i 19 stycznia 1945 r. To właśnie
wtedy rozstrzelali ponad 200 osób, które przetrzymywali
w płockim więzieniu. Spora grupa tych osób była zaangażowana
w walkę z okupantem. Mogiła w brwileńskim lesie upamiętnia
w sumie ok. 300 osób, które zostały tam zamordowane przez
Niemców.
W 75. rocznicę ostatnich egzekucji na mogile pojawiły
się kwiaty. Wiązanki złożyli wójt gminy Stara Biała,
Sławomir Wawrzyński wspólnie z prezesem zarządu oddziału
powiatowego OSP, Hilarym Januszczykiem oraz prezes OSP
Brwilno Janusz Stupecki i naczelnik OSP Brwilno Krzysztof
Perkowski.
Nasza Gmina - nr 1-2(34-35)/2020

strona 11

Orkiestra zagrała w Proboszczewicach
W niedzielę, 12 stycznia w Szkole Podstawowej w Starych
Proboszczewicach odbył się kolejny już, huczny finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra grała dla
dziecięcej medycyny zabiegowej. A na ten cel zebrano ponad
15 tys. zł.
Jak co roku w szkole przygotowaliśmy wiele atrakcji.
Rozpoczęliśmy już dużo wcześniej. Zorganizowaliśmy: Szkolny
Second Hand, Kiermasz Świąteczny i przedstawienie koła
teatralnego.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jak co roku przyciąga
tłumy. Wśród gości znaleźli się uczniowie, rodzice, absolwenci
oraz mieszkańcy, którzy przybyli całymi rodzinami, aby pomagać
i wspólnie się bawić.
Najpierw na scenie pojawili się uczniowie klas pierwszych
wystawiając przedstawienie „W krainie bajek”, które przygotowały
p. A. Rybka i p. Joanna Remplewicz. Następnie zaprezentowali się po
raz kolejny uczniowie z koła teatralnego w spektaklu „Mały książę”
pod kierunkiem p. Anety Gromanowskiej. Zebrani goście podziwiali
również profesjonalny pokaz judo pod kierunkiem p. Patryka
Cicheckiego, w wykonaniu uczniów naszej szkoły oraz pokaz
tańca dzieci, który przygotowała p. Maja Leś – Jankowska. Odbył
się również Rodzinny Marsz Mikołajów ulicami Proboszczewic,
przygotowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.
W tym dniu, jak co roku, działała kawiarenka, w której można
było zakupić pyszne ciasta upieczone przez nauczycieli. Miały one
wielu zwolenników zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Dodatkowo
serwowano gorącą kawę lub herbatę. Był również stół wiejski, który
oferował pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem oraz gofry, frytki
i popcorn. W trakcie imprezy działała loteria fantowa, antykwariat,
kiermasz oraz second hand, w którym, można było „upolować”

prawdziwe perełki znanych światowych marek. Natomiast w kąciku
zdrowia dokonywano pomiaru ciśnienia tętniczego.
Dla najmłodszych przygotowano malowanie twarzy. Można było
zrobić sobie brokatowy tatuaż i zapleść kolorowe warkoczyki. Nie
zabrakło również stoiska z miodkiem dla zdrowotności
Tradycyjnie w naszych działaniach na rzecz WOŚP wsparła nas
również Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Proboszczewicach.
Strażacy przygotowali pyszny żurek, a piekarnia „Grahamka”
w Zągotach przekazała chleb.
Impreza na taką skalę mogła się odbyć tylko dzięki zaangażowaniu
i życzliwości wielu osób. Po raz kolejny okazało się, że mieszkańcy
Proboszczewic i okolic potrafią i chcą się bawić w rytm grania
orkiestry WOŚP. Tego dnia wszyscy byliśmy razem: rodzice,
uczniowie, nauczyciele, ale także nasi wierni od lat przyjaciele.
Organizatorzy WOŚP w Szkole Podstawowej Starych
Proboszczewicach składają serdeczne podziękowania wszystkim
tym, którzy zaangażowali się w organizację szkolnego finału. Wielkie
dzięki za wspaniałe granie!
Dzięki Waszej hojności, przychylności, serdeczności
i wielkiemu sercu udało nam się podczas tegorocznego finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrać: SZKOŁA 12 148,20 zł, WOLONTARIUSZE - 3 055,80 zł, RAZEM - 15 204 zł
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do zorganizowania WOŚP w Szkole Podstawowej
w Starych Proboszczewicach oraz ofiarodawcom za ich datki
do puszek.
Relacja i zdjęcia pochodzą ze strony SP w Starych
Proboszczewicach

Nasi stypendyści
Wyjątkowa sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że w roku szkolnym 2019/20 stypendia
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe zostały przyznane
tylko za pierwszy semestr.
Na stypendia mogą liczyć uczniowie klas IV – VIII,
którzy osiągnęli średnią ocen powyżej 4,75 i co najmniej
dobre zachowanie. Stypendia, będące wyrazem uznania
dla osiągnięć uczniów, są przyznawane ze środków gminy.
Stypendium naukowe to 200 zł, a sportowe – 100 zł.

Stypendyści z kl. IV–VI z SP w Maszewie Dużym

Emilia Staszewska, Rafał Strzelecki, Patrycja Wicińska;
klasy V - Jan Czerwiński, Aleksander Gruda, Julia Kowalska,
Maja Lisiewska, Julia Reda, Szymon Cegliński, Krystian
Kania, Piotr Maciakiewicz, Maria Nowak, Wiktor Okraska,
Adam Ruszkowski, Zuzanna Witkowska, Jakub Baranowski,
Julia Gęsiarz, Ignacy Justyński, Tymoteusz Kania, Maja
Kępczyńska, Dominika Ostrowska, Julia Perlińska, Aleksandra
Wrutniak; klasy VI - Zuzanna Jóźwik, Iga Marciniak, Jakub
Patrowicz, Błażej Dobroś, Igor Jaszczak, Maja Jędrzejewska,
Weronika Krajenta, Anna Ostrowicka, Ewelina Sobocińska,
Lidia Staszewska, Marta Tchorek, Jagoda Cholewa, Natan
Sieradzki, Kinga Strzelecka; klasy VII - Anna Czerwińska,
Natalia Malinowska, Kinga Pruszkowska, Hanna Antczak,
Aleksandra Dulny, Barbara Grabowska, Maja Reńska,
Dominika Ryniak, Marcelina Sulińska, Marcin Borkowski;
klasy VIII - Adam Bonkowski, Olga Ceglińska, Jakub
Czarnecki, Wiktoria Kalinowska, Mateusz Kalwas, Michał
Kalwas, Gabriela Śmigielska, Maja Wierzbicka, Alicja
Zaczek, Jakub Czerniakowski, Karol Garbaszewski, Weronika
Janiszewska, Katarzyna Januszewska, Marta Kaczmarek,
Mateusz Karaszewski, Adam Królikowski, Adam Liszewski,
Dominika Lubasińska, Milena Piórowicz, Amelia Szygoska.
Stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Mateusz
Wojdat, Hanna Antczak, Barbara Grabowska, Maja Reńska,
Dominika Ryniak, Nina Krzemińska, Ewa Krzesicka, Sylwia
Topa, Alicja Zaczek, Kinga Mikołajewska, Milena Piórowicz.

Stypendyści z kl. VII–VIII z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści za wyniki w nauce w SP Stare Proboszczewice

Stypendyści za wyniki w sporcie z SP w Maszewie Dużym

W Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława
Reymonta w Maszewie Dużym stypendia za osiągnięcia
w nauce otrzymali: klasy IV - Filip Reński, Marcel Stawicki,
Helena Boryczewska, Jan Brzeziński, Adam Łabiszewski,
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W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
stypendia naukowe otrzymali: kl. IV a – Dominika Kajkowska,
Kornelia Kamińska, Miłosz Jarzyński, Kacper Gorsiak; kl. V a –
Zuzanna Baranowska, Natalia Gorsiak, Szymon Sobala, Anna
Maruszewska; kl. V b – Nikola Kajkowska, Anna Kokosza,
Szymon Rafał Nowakowski, Zuzanna Rosińska, Dominika
Sobolewska, Maciej Sobolewski, Maja Zajączkowska;
kl. VI a – Izabela Kudła, Wiktoria Wąsowska, Nikola Lisowska;
kl. VI b – Julia Jędrzejczyk, Justyna Jędrzejczyk, Jakub
Kosiba, Marcel Robert Latos; kl. VI c – Natalia Bartnicka,
Malwina Jabłońska; kl. VII b – Maja Kikolska, Malwina
Bukowska, Zuzanna Strześniewska, Julia Grabska, Oliwia
Wysocka, Miłosz Szmytkowski; kl. VIII b – Wiktoria
Paczkowska, Emilia Pudlarz, Klaudia Lewandowska.
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Stypendyści za wyniki sportowe w SP Stare Proboszczewice

Natomiast stypendia sportowe otrzymali: Zuzanna
Baranowska, Anna Maruszewska, Oliwia Gorsiak, Justyna
Jędrzejczyk, Malwina Iga Bukowska, Dominik Miaśkiewicz,
Jakub Kacperski, Julia Pawłowska, Klaudia Strześniewska,
Kacper Dąbrowski, Justyna Kalinowska, Maja Kikolska,
Paweł Wyrzykowski, Jakub Bentlejewski, Mateusz
Dudkiewicz, Amelia Gorzelana, Jakub Kopczyński, Klaudia
Lewandowska, Filip Matczak, Wiktor Ners, Natalia Nowak,

Stypendyści z SP w Wyszynie

Patryk Nowak, Natalia Remplewicz, Krystian Strześniewski.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie
stypendia za wyniki w nauce otrzymali: kl. IV – Julia Cak,
Milena Żywiałkowska; kl. V – Oliwia Dzięgielewska, Maja
Leśniewska, Anna Bromkie; kl. VI a – Antoni Wawrzyński,
Adrianna Kacperowska, Natalia Passon, Jerzy Michał
Kryska, Mikołaj Sikorski; kl. VI b – Katarzyna Malinowska,
Helena Michałek; kl. VII – Aleksandra Malinowska, Lena
Prośniewska; kl. VIII – Aleksandra Cybulska, Jan Olaf
Kryska.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Zuzanna Zielińska,
Jakub Tudela, Ewa Gawarkiewicz, Szymon Linga, Kacper
Gąsiorowski, Zuzanna Szpiek, Szymon Kalata, Marta
Żochowska, Mateusz Jeziórski, Tadeusz Ksawery Załęski,
Jakub Kosowski, Anna Jagodzińska, Karol Janyszko, Oliwia
Słowikowska, Piotr Żochowski, Aleksandra Nowakowska,
Zuzanna Welenc, Marcin Mikołaj Laskowski.
Natomiast stypendia sportowe otrzymali: Kinga
Drewniany, Szymon Kalata, Marta Żochowska.

Stypendyści z SP Starej Białej

Filmowy Dzień Kobiet
135 pań w dniu swojego święta spotkało się na
5 Filmowym Dniu Kobiet. Ale zanim panie z naszej gminy
zasiadły w kinowych fotelach miały czas na spotkanie
ze specjalistkami od zdrowia i urody.
Panie z terenu naszej gminy do filmowego świętowania
Dnia Kobiet zaprosiła po raz kolejny Agnieszka Malanowska,
radna gminy Stara Biała i sołtys Mańkowa. Ale zanim
panie obejrzały najnowszą polską komedię „Swingersi”,
w holu NovegoKina Przedwiośnie mogły spotkać się ze
specjalistkami, które doradzały im w sprawach zdrowia
i urody. Znaczna część pań skorzystała z porad i zapisała się
na kolejne wizyty.
Jeszcze przed seansem na wszystkie uczestniczki
Filmowego Dnia Kobiet czekały kosmetyczne upominkiniespodzianki i słodki poczęstunek.
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Świetne koncerty i błyskotliwy kabaret
Sporo się działo na „kulturalnym podwórku“
w naszej gminie przed wybuchem pandemii koronawirusa.
Mieszkańcy i liczni goście mieli okazję posłuchać „na
żywo“ różmych gatunków muzyki i pośmiać się razem
z jednym z czołowych polskich kabaretów. Niestety sytuacja
epidemiologiczna sprawiła, że imprezy kulturalne zostały
zawieszone. Powoli wracają, ale kiedy będzie można
zorganizować imprezę dla dużej grupy publiczności – tego
nie wiadomo. Mamy nadzieję, że uda się zorganizować
Gminne Dożynki pod koniec sierpnia.
Trio zaśpiewało nie tylko Kaczmarskiego
13 grudnia, w 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
w hali w Maszewie Dużym wystąpiło Trio Łódzko-Chojnowskie,
które zaśpiewało piosenki legendarnego Jacka Kaczmarskiego.

Jacek Kaczmarski to poeta, kompozytor, pieśniarz,
nazywany bardem „Solidarności”. Jego „Mury” stały się
nieformalnym hymnem pierwszej „Solidarności” z początku
lat 80. ubiegłego wieku. Jacek Kaczmarski zmarł w 2004 r.
Interpretacji jego utworów jest bardzo wiele. Trio zaśpiewało je
niezwykle wiernie z oryginalnymi wersjami.
Trio, które tworzą Paweł Konopacki, Witold Łuczyński
i Tomasz Susmęd, wręcz porwało publiczność, która licznie
stawiła się w hali w Maszewie Dużym. Dla miłośników
twórczości Jacka Kaczmarskiego, ale też Przemysława
Gintrowskiego ten koncert był ucztą. Trio zaśpiewało piosenki
wykonywane przez samego Jacka Kaczmarskiego, ale też te,
które śpiewał z Przemysławem Gintrowskim i Zbigniewem
Łapińskim. Były też utwory Przemysława Gintrowskiego
np. z płyty „Pamiątki”. Wszystko zaczęło się od „Modlitwy
o wschodzie słońca”. Potem była m.in. „Obława”, „Nasza
klasa”, „Sen Katarzyny II”, piosenki do wierszy Krzysztofa
Marii Sieniawskiego. Trio zaśpiewało też utwory ze swojej
płyt „Sny i Sny”, na której są wiersze Jacka Kaczmarskiego
z muzyką skomponowaną przez członków zespołu.
Oczywiście nie zabrakło „Murów”. W trakcie ich wykonanie
publiczność wstała z miejsc, a później długo oklaskiwała
artystów. „Mury” zostały zaśpiewane na zakończenie koncertu.
Ale publiczność nie zamierzała zbyt szybko pozwolić muzykom
na opuszczenie sceny. Ci na bis przygotowali dwa utwory. Ale
to jeszcze było mało. Widzowie domagali się więcej i zażyczyli
sobie „Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego”. Lider Tria
Paweł Konopacki stwierdził, że po blisko dwóch godzinach
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grania wykonanie, niełatwego do zagranie „Epitafium” może
być trudne, ale muzycy spełnili prośbę publiczności i zagrali
doskonale.
Koncert poprzedził krótki wykład dotyczący profilaktyki
uzależnień.
„Kolędowanie” w Maszewie Dużym
5 stycznia blisko 800 osób pojawiło się w hali w Maszewie
Dużym, aby wziąć udział w ósmej edycji „Kolędowania“
w naszej gminie. „Kolędowanie” po raz pierwszy odbyło
się w hali w Maszewie Dużym, a to dlatego, że trzeba było
przygotować scenę, która pomieści aż 70 muzyków. Tylko
maszewska hala była w stanie sprostać tym wymaganiom.
Tegoroczne „Kolędowanie“ było wyjątkowe. Na scenie
pojawili się młodzi muzycy z Gminnej Orkiestry Dętej w Starej
Białej oraz Orkiestry Dętej Państwowej Szkoły Muzycznej
w Płocku, Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach, a także
zespół Uratowani. Byli również soliści – Wiktor Mieczykowski,
Natalia Pycek, Julia Szpakowska, Arkadiusz Stupecki,
Muzycy i wokaliści zabrali publiczność w sam środek
niezwykłych wydarzeń sprzed ponad 2 000 lat. Ale muzyka
i śpiew to nie było wszystko co towarzyszyło tegorocznemu
„Kolędowaniu”. Nie zabrakło też słowa. Koncert był bowiem
przeplatany biblijnymi opisami m.in. zwiastowania, czy
narodzin Jezusa czytanymi przez ks. Witolda Zembrzuskiego
proboszcza parafii w Brwilnie.
Muzycy pod batutą kapelmistrza naszej gminnej orkiestry,
Grzegorza Dębskiego, spisywali się świetnie, podobnie jak
soliści. Nic więc dziwnego, że każda z kolęd była nagradzana
gromkimi brawami. W sumie podczas trwającego blisko dwie
godziny koncertu można było usłyszeć kilkanaście kolęd
z całego świata. Niektóre z kolęd publiczność śpiewała razem
z muzykami i solistami. Wszystkie zostały przygotowane na tę
okazję w niezwykłych aranżacjach w stylu pop-gospel, przez
młodego kompozytora i aranżera Piotra Magierskiego, który
ma 17 lat i za półtora roku kończy płocką szkołę muzyczną
w klasie saksofonu.
Publiczność doceniła pracę zarówno aranżera, jak
i muzyków oraz solistów. Trzykrotnie wywoływała muzyków
do bisów. Podczas nich Grzegorz Dębski dyrygował nawet
wspólnie z prawie dwuletnim synem Julianem.
IRA jak ze snu
Z kolei niema tysiąc osób bawiło się 16 lutego na koncercie
„IRA akustycznie”. Mieli okazję posłuchać największych
przebojów zespołu IRA w aranżacjach symfonicznych.
O te aranżacje postarał się Jacek Piskorz, a symfonicznego
charakteru całemu przedsięwzięciu nadała Płocka Orkiestra
Symfoniczna.
Na koncercie pojawiła się publiczność z różnych zakątków
Polski. Była np. cała zorganizowana grupa z Włocławka, która
przyjechała autokarem, mieszkańcy stolicy, Gniewu czy fani
z Częstochowy.
W Maszewie Dużym IRA i muzycy Płockiej Orkiestry
Symfonicznej stworzyli świetne widowisko. Wśród
publiczności byli tacy, którzy słuchali utworów siedząc na
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kolanach rodziców, ale też spora grupa potencjalnych studentów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszyscy doskonale się bawili.

W symfonicznych aranżacjach można było usłyszeć
przeboje zespołu „Wiara”, „Zostań Tu”, „Mój dom”, „Ona jest
ze snu”, „Twój cały świat”, „Szczęśliwego Nowego Yorku”,
„Nadzieja”. Wokalista Artur Gadowski zachęcał publiczność
do wspólnego śpiewania. Tych zachęt nie potrzeba było zbyt
wiele, bo gdy tylko pojawiał się bardziej znany utwór śpiewała
go cała widownia. A pod koniec koncertu gdy pojawiła się „Ona
jest ze snu” czy „Szczęśliwego Nowego Yorku” to publiczność
śpiewała już na stojąco. Podobnie było podczas bisu.
Po tym koncercie, jak i po wcześniejszych, niezrównani
strażacy-ochotnicy z Brwilna, a wśród nich tradycyjnie poseł
Arkadiusz Iwaniak, sprawnie pokierowali ruchem za co
organizatorzy serdecznie dziękują.
Roześmiane ostatki
Natomiast w ostatni dzień karnawału przez prawie dwie
godziny publiczność doskonale bawiła się na „Ostatkach w
Proboszczewicach z kabaretem Jurki”. Jurki przede wszystkim
rozbawiły widzów skeczami, ale także nietuzinkowymi
strojami.
Jurki, które istnieją bowiem od 1994 r, tworzą: Agnieszka
Litwin, Wojtek Kamiński, Przemysław Żejmo, Marek
Litwin. Jak sami o sobie piszą są „czwórką scenicznych
indywidualności, potrafiącą doskonale nawiązać kontakt
z publicznością, są dynamiczni, śmieszni, z treścią i dużą dawką
improwizacji”.
O tym wszystkim mogła przekonać się publiczność, która
pojawiła się w Domu Strażaka w Proboszczewicach. Ponad 300
osób przekonało się, że rzeczywiście Jurki nie mają problemów
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z kontaktem z publicznością. I, że lubią improwizować.
Jak mówi Wojtek Kamiński w ich skeczach ok. 30 proc. to
improwizacja. A to podoba się publiczności. Bo jak się nie
śmiać, gdy jeden z aktorów nie może powstrzymać śmiechu
podczas występu swojego kolegi. Od razu czuje się, że skecz
jest jakby tworzony na nowo i to na żywo. Publiczności bardzo
podobały się taki elementy.

Jurki postarały się, aby przez blisko dwie godziny widownia
świetnie się bawiła. Potrafili w kolejne skecze wpleść elementy
z poprzedniego skeczu, czym rozbrajali publiczność. Niektóre
z pomysłów zaprezentowane w skeczach przyprawiały
o przysłowiowy ból brzucha ze śmiechu, np. gdy Wojtek
Kamiński w roli pijanego kelnera opowiadał o leczeniu konia
poprzez postawienie mu 390 baniek, albo gdy na jasełkach
pojawił się mędrzec ze Wschodu, czyli ninja z Tokio.

Jurki bawiły nie tylko skeczami, ale także niebanalnymi
i nieszablonowymi strojami. Występ tak przypadł publiczności
do gustu, że dwukrotnie zaprosiła kabaret do bisów.
Fotoreportaż z "Kolędowania" – s. 23
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Wizyta w Sejmie i nie tylko
30 uczniów ósmych klas z SP w Maszewie Dużym
miało okazję zobaczyć jedną z najważniejszych instytucji
w naszym kraju – Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Ale nie
tylko. Obejrzeli też zakamarki Pałacu Kultury i Nauki,
gdzie rzadko goszczą turyści. Wyprawę do Warszawy
zorganizował, 18 grudnia 2019 r., poseł Lewicy, Arkadiusz
Iwaniak, który mieszka na terenie naszej gminy.

znajdujący się na 30 piętrze i wysokości 114 metrów. Winda
pokonuje tę wysokość w 30 sekund. Na tarasie była okazja do
podziwiania panoramy Warszawy i pamiątkowych zdjęć.
Po zwiedzaniu PKiN przyszła kolej na główny punkt
programu, czyli odwiedziny w Sejmie. Zanim wycieczkowicze
dostali się na teren Sejmu przeszli dość skomplikowaną
procedurę bezpieczeństwa. Były bramki jak na lotniskach,

Do stolicy pojechało po 15 uczniów z kl. VIII a i b, pod
czujnym okiem nauczycieli Piotra Lewickiego i Artura
Szymańskiego. O transport, atrakcje w Warszawie, słodkie
niespodzianki i sejmowe gadżety zadbał poseł Arkadiusz
Iwaniak, który mieszka w Brwilnie.
Podróż do stolicy przebiegła bez zakłóceń, a pierwszym
punktem wycieczki był Pałac Kultury i Nauki. Uczniowie
zwiedzali pałac z przewodnikiem, a ten zaprowadził ich
w miejsca, gdzie nie wszyscy mogą wejść. Były to pałacowe
piwnice. To tam zorganizowano dość wyjątkową „wystawę”.
W kilkunastu piwnicznych salach można obejrzeć eksponaty,
które niegdyś były wyposażeniem PKiN. Są np. taczki z budowy
pałacu, albo krzesła i konsole dźwiękowców z remontowanej
Sali Kongresowej. Ciągnące się pod pałacem podziemia to
istny labirynt, ale dzięki przewodnikowi i dobrej organizacji
nikt się nie zgubił.
Potem była wizyta na czwartym piętrze pałacu m.in. w Sali
im. Stefana Starzyńskiego. Tam młodzież się dowiedziała, że
w sali można zorganizować konferencję dla 660 osób,
niewielkie targi, albo bankiet przy stołach dla 350 osób.
Koszt wynajęcia sali na takie przyjęcie to kwota 17,5 tys. zł.
Uczniowie dowiedzieli się też, że umycie PKiN kosztowałoby
ok. 1,5 mln zł.
Oczywiście nie zabrakło głównego punktu wszystkich
wycieczek do pałacu, czyli wjazdu na taras widokowy

a każdy został „odznaczony” specjalną naklejką z kodem
kreskowym.
Później sejmowymi podziemiami i korytarzami
uczniowie dotarli do Sali Kolumnowej. W niej spotkali się
z wicemarszałkiem Sejmu, Włodzimierzem Czarzastym,
liderem SLD. O niuansach sejmowej pracy mówił poseł
Arkadiusz Iwaniak. Uczniowie dowiedzieli się np., że poseł,
który przyjeżdża na obrady Sejmu może praktycznie nie
opuszczać sejmowych terenów, które liczą prawie sześć
hektarów. Ma tutaj do dyspozycji hotel poselski, restauracje,
sklepik, fryzjera, strefę rekreacyjną.
Już z przewodnikiem młodzież mogła obejrzeć główną
część sejmowego budynku, czyli salę posiedzeń. Uczniowie
dowiedzieli się m.in., że obecna amfiteatralna sala posiedzeń
powstała w latach 20. ubiegłego wieku. Podczas II wojny
światowej bomba, która wpadła przez świetlik w dachu,
zniszczyła wnętrze sali, ale zachowały się mury i kolumny na
galerii okalającej salę. Dowiedzieli się także, gdzie podczas
obrad Sejmu zasiada prezydent, gdzie przedstawiciele rządu,
kto siedzi za stołem prezydialnym, jak wygląda głosowanie.
Wyprawa po sejmowych korytarzach była okazją do zobaczenia
„na żywo” polityków, których oglądamy w telewizyjnych
wiadomościach.
Zwieńczeniem zwiedzania Sejmu był obiad w jednej
z sejmowych restauracji.
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„Koniczynki” z Nowego Bronowa
Koło Gospodyń Wiejskich „Koniczynki” z Nowego
Bronowa to najmłodsze koło z trzech działających na terenie
naszej gminy. Oficjalnie powstało we wrześniu ubiegłego
roku, ale już może pochwalić się pewnymi inicjatywami
i dokonaniami.
Przewodnicząca koła, Renata Murzynowska mówi, że
kilkadziesiąt lat temu istniało koło gospodyń. Latem ubiegłego

Po formalnym zarejestrowaniu „Koniczynki” otrzymały
dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Dotacja została przeznaczona na zakup zastawy stołowej
dla 36 osób i wycieczkę do Gniezna, gdzie m.in. odbyły się
warsztaty ręcznego ozdabiania bombek. „Koniczynki” mają
na swoim koncie organizację spotkania wigilijnego. Renata
Murzynowska mówi, że planów i pomysłów jest sporo. –
Chcielibyśmy zorganizować wycieczkę do Malborka, do
ogrodu botanicznego w Powsinie – wylicza.
Przewodnicząca „Koniczynek” przyznaje, że koło szuka
swojego oblicza. – Koła gospodyń wiejskich tradycyjnie
kojarzą się z gotowaniem, kuchnią. My nie chcielibyśmy, aby
była to podstawa naszej działalności. Oczywiście nie uciekamy
od tego, ale szukamy pomysłu na siebie. Wśród naszych
członków jest pani, która zajmuje się dekoracjami kwiatowymi.
Chcielibyśmy, aby nas tego nauczyła. Może to będzie nasz znak
rozpoznawczy. Cieszę się, że nasi członkowie są otwarci na
każdy pomysł – mówi Renata Murzynowska.
„Koniczynki” spotykają się w zależności od potrzeb,
nawet co dwa tygodnie. Spotkania odbywają się w remizie
w Bronowie-Zalesiu lub w świetlicy w Dziarnowie. – To trochę
nam komplikuje działanie, bo nie zawsze można skorzystać
z tych obiektów. Bardzo byśmy chcieli mieć własną świetlicę.
Liczymy, że to się kiedyś stanie – mówi przewodnicząca
„Koniczynek”.
Skąd wzięła się nazwa koła? Renata Murzynowska
wspomina, że podczas poszukiwania nazwy dla koła jej córka
zapytała czy nie mogłoby się nazywać czetrolistna koniczyna.
Ostatecznie stanęło na „Koniczynkach”.

roku pojawiła się inicjatywa, aby koło reaktywować. – Na
zebraniu sołeckim pojawił się pomysł, aby założyć koło
gospodyń wiejskich. Chcieliśmy, aby na naszym terenie
coś się działo, żeby integrować mieszkańców, żebyśmy się
spotykali, rozmawiali, wspólnie podejmowali działania, a nie
tylko siedzieli w domach przed telewizorami i komputerami –
opowiada Renata Murzynowska.
Zawiązała się trzyosobowa grupa założycielska, która
zajęła się wszystkimi formalnościami. We wrześniu odbyło
się zebranie, na którym wybrano władze koła i wpisano jego
członków. KGW „Koniczynki” zaczęło oficjalnie swoją
działalność.
Renata Murzynowska nie ukrywa, że zaskoczyło ją duże
zainteresowanie kołem. Liczy sobie 33 członków, w tym
dziewięciu panów. Jak zapewnia przewodnicząca „Koniczynek”
zapisali się do koła z własnej woli. „Koniczynki” swoim
zasięgiem obejmują nie tylko Nowe Bronowo, ale też Bronowo
Kmiece, a są członkowie nawet z Rempina (gm. Gozdowo).
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Rada Gminy uchwaliła
Na XI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
19 grudnia 2019 r., przyjęto następujące uchwały:
• w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym
w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2020 rok
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2020 rok
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stara Biała na 2020 rok
• w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Stara Biała
• w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu
usługi transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy
Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach
w 2020 roku
• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2019/2020
• Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2020 rok
• w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2020–2025
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2019 rok
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2019-2025
• zmieniającą Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara
Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację
zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania
dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 559 relacji Lipno - Płock w miejscowości Maszewo Duże
Na XII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 19
marca 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019
– 2032
• w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7
• w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu
w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1
• 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. Mańkowo
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Ludwikowo
• w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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•
•
•
•

przestrzennego gminy Stara Biała
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów
obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie
Stare i Trzepowo Nowe
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie
pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Wójt Gminy Stara Biała
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla
sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania
w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków
przyznawania świadczeń ze środków finansowych
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2020 rok

Na XIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
4 czerwca 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy
Stara Biała
• zmieniającą Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy
Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
na realizację zadań publicznych w postaci wykonania
i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę
drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock
w miejscowości Maszewo Duże
• w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Stara Biała w 2020 roku
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże
• w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Stara Biała
• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca,
a w przypadku zakwalifikowania
ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów
i zmiany tytułów.
Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności.
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O pożarach wiedzą wszystko
Weronika Janiszewska i Jakub Patrowicz okazali się
najlepsi podczas gminnych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”. I to oni mieli reprezentować naszą gminę podczas
eliminacji powiatowych, ale te niestety się nie odbyły
z powodu koronawirusa.

Patrowicza i Lidię Staszewską (oboje SP w Maszewie Dużym)
oraz Jakuba Kosibę (SP w Starych Proboszczewicach),
a w starszej kategorii Weronikę Janiszewską i Dominikę
Lubasińską (obie SP w Maszewie Dużym) oraz Maje Kikolską
(SP w Starych Proboszczewicach).
Po finałowej rozgrywce okazało się, że w grupie młodszej

To była 43. edycja Turnieju, a eliminacje na terenie naszej
gminy zorganizował Zarząd Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Starej Białej. Odbyły się w hali w Maszewie
Dużym. Swoje reprezentacje w eliminacjach wystawiły szkoły
w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach. Uczestnicy
turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych:
kl. I-VI i kl. VII-VIII. Każda ze szkół mogła wystawić po troje
uczniów w każdej z kategorii.
Uczniowie w pierwszym etapie musieli zmierzyć się
z testem. Mieli pół godziny na odpowiedzi na 30 pytań. Po
sprawdzeniu testów przez komisję konkursową, po troje
uczniów awansowało do finału, czyli etapu ustnego. W finale
uczestnicy turnieju mieli do wyboru zestawy składające się
z trzech pytań. Odpowiadając na pytanie można było zdobyć
maksymalnie 3 pkt. O wygranej w całych eliminacjach
decydowała liczba punktów z testu i odpowiedzi ustnej.
Podczas eliminacji w naszej gminie komisja konkursowa,
w której znaleźli się wójt Sławomir Wawrzyński, Adrian
Portalski i prezes Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP
RP w Starej Białej, Stanisław Wiśniewski, po sprawdzeniu
testów do finału zakwalifikowała w młodszej kategorii Jakuba

najlepiej spisał się Jakub Patrowicz. Drugie miejsce przypadło
Lidii Staszewskiej, a trzecie Jakubowi Kosibie. W starszej
kategorii triumfowała Weronika Janiszewska, druga była
Dominika Lubasińska, a trzecia Maja Kikolska.
Uczniowie, którzy znaleźli się na podium zostali
uhonorowani pucharami i voucherami do jednego ze sklepów
sportowych, które ufundował Urząd Gminy oraz upominkami
od Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Wszyscy otrzymali
natomiast dyplomy uczestnictwa w turnieju i upominki od
GOKiS-u.
- Wiedza uczestników turnieju była naprawdę na wysokim
poziomie – stwierdził na zakończenie eliminacji Stanisław
Wiśniewski. A uczniowie musieli zmierzyć się z dość trudnymi
pytaniami. Np. co służy do wytwarzania i podawania piany
średniej, albo jaki gaz o właściwościach wybuchowych
wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych.
Wójt Sławomir Wawrzyński dziękował organizatorom
eliminacji za włożony wysiłek, wszystkim uczestnikom za
udział w eliminacjach. – Być może wiedza, jaką zdobyliście
dzięki temu turniejowi stanie się inspiracją, aby w przyszłości
zostać strażakami – stwierdził wójt.
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Cuda ogłaszali w Proboszczewicach
Kilkaset osób przeszło ulicami Proboszczewic w Orszaku
Trzech Króli, zorganizowanym w tej miejscowości po raz
drugi. Tym samym Proboszczewice były jedną z blisko 900
miejscowości w Polsce, w której odbyły się Orszaki Trzech
Króli. W sumie w całym kraju wzięło w nich udział ok. 1,3
mln osób.
Tegoroczne orszaki odbywały się od hasłem „Cuda, cuda
ogłaszają“. Ogłaszanie cudów w Proboszczewicach rozpoczęła
msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy orszaku wyruszyli na
proboszczewickie ulice. Prowadzeni byli przez trzech mędrców
jadących konno. Mimo chłodu i siąpiącego śniegu za mędrcami
podążało kilkaset osób.
Większość z osób barwnego korowodu miała na głowie
korony, a w rękach śpiewniki. Nad nimi powiewały orszakowe
flagi. Wśród uczestników orszaku nie brakowało rycerzy, dam
dworu, króli, pastuszków, a także diabłów. Wszyscy przebrani
za postacie biblijne zostali uhonorowani orszakowymi
upominkami.
Na trasie zostały odegrane cztery scenki, przygotowane
przez szkolną młodzież. Podczas nich m.in. diabły kusiły, aby
dać sobie spokój z maszerowaniem w orszaku i np. usiąść przed
komputerem, anioły obroniły niebo przed diabłami, król Herod
próbował przekonać mędrców, aby donieśli mu, gdzie urodził
się Jezus, a na końcu trzej królowie złożyli u stóp narodzonego

Jezusa złoto, kadzidło i mirrę.
Zwieńczeniem II Orszaku Trzech Króli w Proboszczewicach
był wspólny piknik przy domu parafialnym, gdzie na wszystkich
czekał ciepły żurek, pyszne ciasta, ciepła herbata i możliwość
ogrzania się przy ogniskach.
Organizatorem II Orszaku Trzech Króli była parafia św.
Floriana w Proboszczewicach, współorganizatorem wójt
gminy Stara Biała. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali
strażacy z Proboszczewic i Zągot.
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POZIOMO: 3) lokata w rankingu, 6) nasiona roślin oleistych, 7) mebel przy stole, 9) esencja dowcipu, 10) harcownik, żołnierz ochotnik
wyzywający dawniej przeciwnika do walki przed walną bitwą, 11) otwór na szczycie wulkanu, 15) księstwo w Pirenejach, 17) koło zataczane
podczas jazdy konnej, 19) przydomek Mike Tysona, 21) pomieszczenie
w którym można zostawić ubranie, 22) niezbyt lubiany przedmiot
szkolny, 23) luksusowy samochód produkcji niemieckiej.
PIONOWO: 1) węzełkowe pismo Inków, 2) kruszący
materiał wybuchowy, 3) cierpienie, katusza,4) pociąg
z wojskiem, 5) bajkopisarz grecki z Frygii, 8) wysuszona trawa, 9)
broń drzewcowa dawnej piechoty, 12) elektroda dodatnia, 13) Trójporozumienie, 14) naczynie na zupę, 16) Michał, prawoskrzydłowy
polskiej reprezentacji w piłce ręcznej, 18) Przesmyk Koryncki, 19)
Jan, Sebastian znany XVIII wieczny kompozytor niemiecki, 20) Rita
lub Nina.
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników Rozrywek
Umysłowych „Relaks”
Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach czytane poziomo utworzą końcowe hasło) należy przesłać pocztą na adres: Gminny
Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411
Biała lub e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do
31.08.2020. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).Na zwycięzców czekają nagrody
(talony na zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4(33) /2019: „Nowy Rok”.
Nagrody wylosowali Jacek Portalski ze Starej Białej oraz Renata Chojnacka z Nowych Proboszczewic. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 31.08.2020 r.
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Niesamowite "Kolędowanie"
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Gmina
Stara Biała

KINO

LETNIE
godz. 21:30

4 lipca – Nowe Proboszczewice (C.S. Wierzbica)
11 lipca – Biała (szkółki)
18 lipca – Maszewo Duże (stadion)
Dla każdego widza leżak i pop-corn.
Wejdź na Facebook (Urząd Gminy Stara Biała) i wybierz film,
który chcesz obejrzeć.
Liczba miejsc ograniczona (150 osób na seans).

Bilety po 1 zł do nabycia:
• C. S. Wierzbica (Nowe Proboszczewice)
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (Biała)
• Hala Sportowa (Maszewo Duże)

Uwaga, ze względu na obostrzenia
epidemiologiczne każdy z widzów
będzie miał mierzoną temperaturę.

