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Uroczystości w Starej Białej
W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej na frontowej 

ścianie kościoła w Starej Białej została odsłonięta 
i poświęcona odnowiona tablica upamiętniająca poległych 
z rąk bolszewików w latach 1918-1920.

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę Cudu 
nad Wisłą, czyli zwycięstwa Polaków nad bolszewikami 
i powstrzymania ich w drodze na zachód Europy, rozpoczęły 
się, w niedzielę 16 sierpnia, od mszy świętej. Tuż przed nią 
odbył się krótki koncert patriotycznych i żołnierskich pieśni 
w wykonaniu Aldony i Artura Wiśniewskich, którzy realizują 
w naszej gminie projekt „Pamięć i Niepodległość”. Mszy 
towarzyszyły poczty sztandarowe jednostek OSP z naszej 
gminy oraz Gminna Orkiestra Dęta. – Myślę, że oprócz 
wszystkich aspektów, które przyczyniły się do zwycięstwa 
100 lat temu, jednym z ważniejszych był fakt, że potrafiliśmy 
stworzyć wspólnotę. Chociaż zaledwie dwa lata wcześniej 
Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. 
Myślę, że taka wspólnota jest nam potrzebna i dzisiaj i trzeba 
o nią zabiegać i dbać – mówił na zakończenie mszy wójt 
Sławomir Wawrzyński. 

Później w asyście pocztów sztandarowych odnowiona 
tablica została odsłonięta i poświęcona. Złożone też zostały 
kwiaty i zapalono znicze.

Tablica na kościele w Starej Białej to jeden ze śladów 
upamiętniających wydarzenia 1920 r. na terenie ówczesnej 

gminy Biała. Tutaj też toczyły się ciężkie walki m.in. 
w dzisiejszym Nowym Trzepowie. Na tablicy w Starej Białej 
znajduje się 11 nazwisk poległych w obronie Ojczyzny z rąk 
bolszewików w latach 1918-1920. Odnowiona tablica zastąpiła 
tablicę z 1990 r. ufundowaną przez parafian z okazji 70-lecia 
Cudu nad Wisłą. W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej tablica 
została odnowiona przez gminę. Gmina odnowiła też tablicę 
znajdująca się w kościele, a upamiętniającą proboszczów 
parafii w Białej zamordowanych przez Niemców w obozie 
w Działdowie, podczas II wojny światowej.
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Wygrała hala w Maszewie Dużym

XIII edycja plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza – 
Wydarzenie 2019 r.”, organizowanego przez „Tygodnik 
Płocki”, okazała się szczęśliwa dla naszej gminy. 
W kategorii „Z Ziemi Płockiej” zwyciężyło bowiem 
otwarcie hali w Maszewie Dużym.

W plebiscycie „Tygodnika Płockiego” można było 
wskazać wydarzenia, inicjatywy społeczne, inwestycje 
w czterech kategoriach: inicjatywy społeczne i kulturalna, 
kultura, sport i turystyka oraz z Ziemi Płockiej. W każdej 
kategorii było do wyboru przez uczestników plebiscytu po 
dziesięć przedsięwzięć.

Uroczysta gala podsumowująca plebiscyt odbyła się 
w piątek, 21 sierpnia, w Domu Technika. Wśród gości 
gali byli m.in. posłowie, marszałek województwa, władze 
powiatowe i miejskie, przedstawiciele PKN Orlen, rektorzy 
wyższych uczelni, samorządowcy. I to właśnie podczas gali 
wójt Sławomir Wawrzyński odebrał gustowny miedzioryt za 
zwycięstwo w kategorii „Z Ziemi Płockiej”. To w tej kategorii 
najwięcej głosów otrzymało otwarcie hali widowiskowo-
sportowej w Maszewie Dużym.

- Jestem bardzo zaskoczony zwycięstwem, absolutnie 
się go nie spodziewałem i oczywiście zadowolony. 
Chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali głos na 
naszą halę. Myślę, że ta nagroda jest zauważeniem naszego 
zaangażowania w różne przedsięwzięcia. Było tutaj szereg 
przedsięwzięć prospołecznych, natomiast okazuje się, że duża 
inwestycja ma swoją rangę. Nasza hala jest widowiskowo 
– sportowa. To pozwala nam realizować szereg pomysłów, 
przede wszystkim koncertów znanych gwiazd. Myślę, że 

dopiero najlepsze jest przed nami. Chciałbym podziękować 
„Tygodnikowi Płockiemu” za organizację plebiscytu, który 
pokazuje i promuje inicjatywy z naszego regionu – mówi wójt 
Sławomir Wawrzyński.
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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-środa 8-18, czwartek 8-15, 
piątek 8-18.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asmed” Adrianna 
Maria Fułek 
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 366 10 11; 733 624 731, godz. otwarcia: 
poniedziałek-piątek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. 
otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i 
czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20, tel. 24
366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00, 
11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24 
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.

Deklaracje do NZOZ Asmed

Informator Gminy Stara Biała

Od 1 lipca w ośrodku zdrowia w Nowych 
Proboszczewicach podstawową opiekę zdrowotną 
prowadzi NZOZ Asmed z Mochowa.

Mieszkańcy, którzy zamierzają pozostać w NZOZ Biała, 
który nadal będzie prowadził swoją działalność w ośrodku 
zdrowia w Białej, nie składają żadnych dokumentów.

Natomiast pacjenci, którzy zamierzają korzystać z usług 
NZOZ Asmed muszą złożyć do tego NZOZ-u nowe deklaracje. 
Mężczyźni i chłopcy powyżej 3 miesiąca życia składają 
deklaracje w sprawie wyboru lekarza i pielęgniarki. Kobiety, 
dziewczęta i chłopcy do 3 m-ca życia składają 3 deklaracje. 
Oczywiście w imieniu osób nieletnich deklaracje składają 
rodzice lub opiekunowie. 

Deklaracje można pobrać ze strony Narodowego Funduszu 
Zdrowia https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-
do-pobrania/druki/

Kontakt telefoniczny do NZOZ Biała: 24 365 04 17; 24 
365 03 60; 576 307 373.

Kontakt telefoniczny do NZOZ Asmed: 24 366 10 11; 733 
624 731.
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Najlepsze wyniki z języka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego w powiecie płockim, lepsza średnia 
niż w Płocku i na Mazowszu – tak w statystyce prezentują 
się wyniki egzaminu ósmoklasistów z naszej gminy.

W tym roku egzamin był wyjątkowy. Ze względu na 
pandemię koronawirusa został przeniesiony z kwietnia 
na czerwiec. I przeprowadzony w rygorze sanitarnym. 
Uczniowie byli wpuszczani do szkoły pojedynczo, musieli 
być w maseczkach, siedzieli też w odpowiednich odstępach.

Ale te rygory nie przeszkodziły naszym uczniom 
w osiągnięciu świetnych wyników. Jeśli chodzi o egzamin 
z języka polskiego to średni wynik dla naszej gminy wyniósł 
65,23 proc. Dla porównania średni wynik na całym Mazowszu 
to 62,1 proc. w Płocku 60,71 proc., a w powiecie płockim 
55,54 proc. Średnia ogólnopolska to 59 proc.

W przypadku egzaminu z matematyki wynik uczniów 
z naszej gminy to 54,44 proc. Na Mazowszu to 50,6 proc., 
w Płocku 46,59 proc., w powiecie płockim 41,21 proc. 
A średnia ogólnopolska to 46 proc. Z egzaminu z języka 
angielskiego średnia dla naszej gminy to 58,91 proc. 
Natomiast dla Mazowsza 59,32 proc., dla Płocka 56,67 proc., 
dla powiatu płockiego 45,25 proc. Średnia ogólnopolska 
wyniosła 54 proc.

- Bardzo się cieszę z osiągnięć naszych ósmoklasistów, 
zwłaszcza, że do egzaminu przygotowywali się 
w specyficznych warunkach. Uczniom, jak i ich nauczycielom 
należą się słowa uznania i gratulacje. Jako gmina dużą 
cześć naszego budżetu przeznaczamy na wydatki związane 
z edukacją. Staramy się, aby była ona coraz lepsza w naszej 
gminie. I są tego efekty – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Zdjęcia ze zbiorów SP w Maszewie Dużym

Pieniądze m.in. z Funduszu Inwestycji Samorządowych, 
Funduszu Dróg Samorządowych oraz od samorządu 
Mazowsza, to kolejne środki zewnętrze, które pozyskała 
nasza gmina. To w sumie ponad 3 mln zł. 

8 lipca wójt Sławomir Wawrzyński i marszałek 
Mazowsza, Adam Struzik podpisali umowy o dofinansowaniu 
inwestycji w ramach programów samorządu województwa, 
czyli Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw oraz 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza.

W ramach MIAS nasza gmina złożyła pięć wniosków 
i wszystkie zostały zaakceptowane. Gmina otrzyma 
dofinansowanie po 10 tys. zł do budowy oświetlenia 
ulicznego w Ludwikowie i Miłodrożu oraz budowy instalacji 
fotowoltaicznych w świetlicach w Brwilnie, Kamionkach 
i Dziarnowie. Natomiast w ramach programu MIWOP 
nasza gmina dostanie prawie 110 tys. zł na przeprowadzenie 
inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy. Całość tego 
przedsięwzięcia jest szacowana na 130 tys. zł.

Nasza gmina może też liczyć na kolejne pieniądze 
z Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt Sławomir 
Wawrzyński podpisał już z wojewodą mazowieckim 

Konstantym Radziwiłłem umowę na dofinansowanie 
z FDS rozbudowy ponad 900-metrowego odcinka drogi 
w Miłodrożu. Gmina na inwestycję, która kosztowała ponad 
1,2 mln zł, otrzymała blisko 790 tys. zł dofinansowania.

Teraz jest szansa na pieniądze z FDS przy rozbudowie 
800-metrowego odcinka drogi w Kobiernikach. Gmina 
dostanie z FDS ok. 650 tys. zł. Cały koszt tej inwestycji to 
nieco ponad 1 mln zł. W sumie na te dwie drogowe inwestycje 
gmina z FDS dostanie ponad 1,45 mln zł.

Ale to nie koniec środków zewnętrznych. Na koncie gminy 
znalazło się już 1,5 mln zł w ramach rządowego Funduszu 
Inwestycji Samorządowych, czyli „Tarczy dla samorządów”, 
która ma wspomóc samorządowe inwestycje w dobie pandemii 
koronawirusa. To najwyższe dofinansowanie ze wszystkich 
gmin w powiecie płockim.

Nasza gmina otrzymała też 145 tys. zł w ramach programów 
„Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+” na zakup laptopów do 
zdalnego nauczania. W sumie kupiła ich 52. W czerwcu 
otrzymała także ponad 106 tys. zł dotacji z budżetu państwa 
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe.

Świetne wyniki egzaminu ósmoklasistów

Deszcz pieniędzy dla gminy
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Podczas XIV, XV i XVI sesji Rad Gminy Stara Biała 
radni zdecydowali m.in. o udzieleniu wotum zaufania 
wójtowi gminy i absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok oraz o zmianach w budżecie gminy.

Sesja nr 14
Podczas XIV sesji (25 czerwca) jedną z najważniejszych 

uchwał przyjętych przez radnych było zatwierdzenie zamiany 
poziomu dochodów w budżecie gminy oraz przesunięcia 
w planie wydatków. Radni zaakceptowali zwiększenie 
dochodów gminy o blisko 855 tys. zł i przeznaczyli je 
w głównej mierze na wydatki inwestycyjne.

Środki te w wysokości 460 tys. zł zostały przeznaczone na 
zadania związane z projektowaniem dróg. Kwotę w wysokości 
250 tys. przeznaczono na zwiększenie planu wydatków na 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi 
gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo”. Na tę kwotę składa 
się 65 tys. zł dotacji z Województwa Mazowieckiego i 185 
tys. zł ze środków własnych gminy. W sumie szacowany koszt 
realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 750 tys. 
zł.  Ponadto ok. 79 tys. zł przeznaczono na wyposażenie szkół 
w podręczniki i materiały edukacyjne. Kolejne 70 tys. zł to 
środki przeznaczone na zakup laptopów w ramach pierwszej 
edycji projektu „Zdalna szkoła”. Środki te pochodzą z dotacji 
jakie uzyskała gmina.

Radni przegłosowali również przesunięcia w planie 
wydatków budżetowych. Dzięki temu przeznaczono na 
realizację zadań w ramach ochrony powietrza i klimatu 
kwotę 130 tys. zł. Za te pieniądze zostanie przeprowadzona 
inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła oraz opracowany 
zostanie plan gospodarki niskoemisyjnej. 

Podjęto również decyzję o zwiększeniu prac projektowo 
– inwestycyjnych w związku z budową dróg wewnętrznych 
w miejscowości Maszewo. W związku z tym planowana do 
realizacji w tym roku inwestycja zmieniła charakter z jedno-
rocznej na dwuletnią. Szacowany koszt to kwota ok. 1 mln zł.

Podjęto również decyzję w sprawie udzielenia wsparcia 
finansowego w wysokości 50 tys. zł. dla Komendy 
Wojewódzkiej Policji na zakup radiowozu dla Posterunku 
Policji w Białej.

Sesja nr 15
Sesja, która odbyła się 27 sierpnia, rozpoczęła się od 

minuty ciszy. Tym symbolicznym gestem wszyscy uczestnicy 
sesji uczcili pierwszą rocznicę śmierci Aleksandry Cylińskiej, 
długoletniej sekretarz Gminy Stara Biała.

Potem radni przystąpili do pracy. Na samym początku 
postanowili zmienić porządek obrad. Przewodniczący 
Komisji Budżetowej, Hubert Murawski wystąpił z wnioskiem 
o wykreślenie z porządku obrad punktów dotyczących zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy na ten 
rok. Po dyskusji jego wniosek poparło ośmiu radnych, sześciu 
było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Radni jednogłośnie udzielili wójtowi wotum zaufania, po 
przedstawieniu przez wójta „Raportu o stanie Gminy Stara 
Biała za 2019 r.” i absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok. 

Wszyscy radni byli też za uchwałą w sprawie powierzenia 
Gminie Brudzeń Duży części zadań Gminy Stara Biała 
z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
– Gmina Brudzeń Duży chce zrezygnować z płockiej 
komunikacji miejskiej i stara się o dopłatę do komunikacji 
publicznej z budżetu państwa. Ewentualny nowy przewoźnik 
w Brudzeniu Dużym musi wjechać na teren naszej gminy 

i korzystać z naszych przystanków. Dlatego konieczna jest 
taka uchwała i zawarcie porozumienia międzygminnego. Dla 
nas taka uchwała nie powoduje dodatkowych kosztów. Nie 
oznacza też rezygnacji z żadnej z linii komunikacji miejskiej. 
Za to będziemy bacznie przyglądać się inicjatywie Brudzenia 
Dużego – wyjaśniał wójt Sławomir Wawrzyński.

W myśl uchwały radni wyrazili zgodę na powierzenie 
Gminie Brudzeń Duży zadania w zakresie organizacji 
lokalnego publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
Gminy Stara Biała na liniach komunikacyjnych: Maszewo 
nad Wisłą – Remiza Siecień / Remiza Siecień – Maszewo 
nad Wisłą; Maszewo Duże, Lipowa – Brudzeń Duży / 
Brudzeń Duży – Maszewo Duże, Lipowa; Maszewo nad 
Wisłą – Sobowo / Sobowo - Maszewo nad Wisłą. Kiedy na 
tych trasach pojawią się nowi przewoźnicy zależy od działań 
gminy Brudzeń Duży.

Sesja nr 16
Podczas XVI sesji (7 września) radni mieli do 

przegłosowania tylko dwie uchwały. Dotyczyły one zmian 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zanim 
radni przeszli do głosowania, po uchwaleniu porządku 
obrad, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska, zarządziła przerwę na spotkanie Komisji 
Budżetowej. – Chodzi o przedyskutowanie punktów z tych 
uchwał – argumentował zwołanie Komisji Budżetowej jej 
przewodniczący Hubert Murawski.

Po wznowieniu obrad sesji wójt złożył autopoprawkę 
dotyczącą 350 tys. zł na budowę strefy rekreacyjno-sportowej 
z boiskiem sportowym przy świetlicy w Brwilnie. - Chodzi 
o zdjęcie z tej inwestycji 100 tys. zł i z tej puli dołożenie 
80 tys. zł na budowę kotłowni gazowej w SP w Starych 
Proboszczewicach i 20 tys. zł na modernizację kotłowni 
w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach – mówił 
wójt. Zaznaczył, że jego zdaniem inwestycja w Brwilnie 
maksymalnie będzie kosztować ok. 150 tys. zł. I zostanie 100 
tys. zł oszczędności.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące zmian 
w WPF i budżecie. A te zmiany to m.in. wprowadzenie do 
WPF po 600 tys. zł w tym i następnym roku na rozbudowę 
drogi Bronowo-Zalesie –  Nowe Bronowo, wprowadzenie 
do budżetu blisko 790 tys. zł. dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych na drogę w Miłodrożu, 50 tys. zł dotacji 
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, 
75 tys. zł z programu „Zdalna szkoła+”, blisko 110 tys. zł 
z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
Mazowsze 2020, 27 tys. zł na przygotowanie spisu rolnego.

  Akceptując zmiany w budżecie radni zdecydowali także 
m.in. o 50 tys. zł dotacji dla OSP Brwilno na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego, 30 tys. zł na zakup 
serwera dla SP w Maszewie Dużym, zwiększeniu środków na 
instalację gazową w SP w Starych Proboszczewicach w sumie 
o 150 tys. zł (łączy koszt inwestycji to 350 tys. zł), zwiększeniu 
środków na instalację gazową w przedszkolu w Nowych 
Proboszczewicach w sumie o 70 tys. zł (łączny koszt inwestycji 
to 100 tys. zł), o 50 tys. zł przeznaczonych na opracowanie 
dokumentacji i budowę kotłowni gazowej w ośrodku zdrowia 
w Nowych Proboszczewicach, o przeznaczeniu po 50 tys. zł 
(10 tys. zł z MIAS, 40 tys. zł z budżetu gminy) na budowę 
instalacji fotowoltaicznych w świetlicach w Brwilnie, 
Dziarnowie i Kamionkach i o 21,5 tys. zł dotacji na ochronę 
zabytków i opiekę nad zabytkami dla parafii św. Floriana 
w Proboszczewicach.

Radni podjęli decyzje
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Szanowni Mieszkańcy
Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 

1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. Potrwa 
do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze 
badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest 
obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw 
rolnych. 

Informacja, którą Państwo czytacie, skierowana jest do 
mieszkańców naszej gminy, którzy prowadzą działalność 
rolniczą (obejmującą m.in. produkcję roślinną i zwierzęcą, 
sadownictwo i inne) i otrzymali list Prezesa GUS informujący 
o tegorocznym spisie rolnym. Zachęcam do udziału w spisie, 
ponieważ ma to ogromne znaczenie nie tylko dla rolnictwa, ale 
i dla całego społeczeństwa. Dzięki uzyskanym podczas spisu 
informacjom lokalne, regionalne i krajowe instytucje mogą 
prowadzić działania wspierające rolników, tworzyć strategie 
wspierające społeczności wiejskie, podejmować skuteczne 
decyzje zapewniające bezpieczeństwo żywnościowe, ważne 
dla nas wszystkich. Dane spisowe są też kluczowe podczas 
ustalania unijnych dopłat dla rolnictwa.  

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 mogą Państwo 
wziąć udział na trzy sposoby. 

Spisać się samodzielnie przez Internet. Do tej metody 
zachęcam najbardziej, ponieważ jest ona bezpieczna 
i wygodna. Można spisać się w domu przez komputer lub 
telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie 
momencie. Dla osób, które nie mają komputera ani smartfona, 
uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy, który jest 
zlokalizowany w Urzędzie Gminy Stara Biała i jest dostępny 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Przy 
korzystaniu z Gminnego Punktu Spisowego nie obowiązuje 
rejonizacja. Najwygodniej i najbliżej będzie oczywiście udać 
się do Punktu Spisowego w gminie, w której mieszkamy. 
Mamy jednak pełne prawo skorzystać z tej opcji w każdym 
urzędzie miasta lub gminy w Polsce. Jeśli z ważnych 
powodów ktoś nie może lub nie chce spisać się przez Internet, 
powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 
99 99 w.1) i spisać się przez telefon. Pod tym numerem można 
też uzyskać niezbędne informacje o spisie. 

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie skorzysta 
z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), 
może spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego lub 
wizyty rachmistrza. W takim przypadku nie będzie już można 

odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny 
termin. Rachmistrzowie rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Jeśli mają Państwo pytania lub wątpliwości proszę 
zadzwonić pod wskazany nr infolinii spisowej. Więcej 
informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 znajduje 
się na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Warto też na 
bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe 
(Facebook) naszego urzędu oraz Urzędu Statystycznego 
w Warszawie.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie, pomoc i gotowość 
do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczę na Państwa. 
Spiszmy się, jak na rolników przystało. 

Z wyrazami szacunku
/-/ Sławomir Wawrzyński

Gminny Komisarz Spisowy

Powszechny Spis Rolny
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Ponad 660 tys. wyda Urząd Gminy na opracowanie 
dokumentacji dotyczących budowy kilkunastu dróg i ulic 
w naszej gminie. To pierwszy, bardzo ważny etap, tych 
drogowych inwestycji.

W ostatnim przetargu na „Opracowanie dokumentacji 
dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara 
Biała” wyodrębnionych zostało dziewięć zadań. Niestety 
w przypadku opracowania dokumentacji dotyczącej 
przebudowy ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach, 
przetarg został unieważniony.

Rozstrzygnięto natomiast pozytywnie przetarg jeśli chodzi 
o opracowanie dokumentacji dotyczącej:

• budowy drogi gminnej (ul. Łącznej) w miejscowości 
Maszewo Duże i Maszewo

• przebudowy ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare 
Proboszczewice

• budowy części dr. wewnętrznej w miejscowości Stara 
Biała na dz. nr 159

• budowy ulic Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości 
Brwilno

• budowy ulic Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości 
Brwilno

• budowy ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno
• budowy ścieżki rowerowej Maszewo Duże –Brwilno
• budowy ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże

Opracowanie dokumentacji na te inwestycje pochłonie 
z budżetu gminy blisko 405 tys. zł.

We wcześniejszym przetargu na opracowanie dokumentacji 
było ujętych 12 zadań. W jednym przypadku postępowanie 
zostało unieważnione (opracowanie dokumentacji dotyczącej 
budowy drogi gminnej ul. Łącznej w miejscowości Maszewo), 
a w dwóch wybrany wykonawca odstąpił od podpisania 
umowy (opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy 
ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice oraz 
opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy części 
dr. wewnętrznej w miejscowości Stara Biała na dz. nr 159).

Podpisano natomiast umowy na wykonanie dokumentacji 
dotyczącej:

• budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała
• budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe 

Bronowo na dz. nr 41/2
• budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Stare 

Draganie na dz. nr 39
• budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe 

Trzepowo
• budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała 

na dz. nr 112/9 oraz 182/7 i 182/8
• budowy drogi gminnej w miejscowości Trzebuń na dz. nr 33
• budowy infrastruktury drogowej – pętla autobusowa 

w miejscowości Mańkowo
• budowy sięgacza w miejscowości Maszewo
• budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziarnowo

W przypadku tego przetargu opracowanie dokumentacji 
kosztowało ponad 242 tys. zł.

- Mam świadomość, że dla naszych mieszkańców 
modernizacja oraz budowa nowych dróg i ulic jest bardzo 
ważna. Zwłaszcza, że nasza gmina dynamicznie się rozwija, 
przybywa nowych domów, a więc i ulic. Tylko w tych 
dwóch przetargach zostanie opracowana dokumentacja 
dla 17 inwestycji drogowych w naszej gminie. Dodatkowo 
uzgadniamy szczegóły dotyczące przebudowy ulicy Płockiej 
w Starych Proboszczewicach. Należy dodać, że w 2019 roku 
rozpoczęto projektowanie dróg: Kamionki – Włoczewo, 
w Dziarnowie oraz w Maszewie poniżej oczyszczalni. 
Dodatkowo zbliżają się do końca prace przy projektowaniu 
ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach. Obecnie 
posiadamy wykonane dokumentacje na budowę ulic 
Mazowieckiego i Polnej w Nowych Proboszczewicach, drogi 
gminnej Nowe Trzepowo – Bronowo-Zalesie i drogi gminnej 
Bronowo-Zalesie – Nowe Bronowo. To pierwszy krok, aby 
zostały one zrealizowane. Wiem, że mieszkańcy chcieliby, 
aby wszystko zostało zbudowane od razu, ale niestety tego nie 
da się zrobić, ponieważ jesteśmy ograniczeni budżetem. Ale 
w miarę możliwości budżetu gminy będziemy budować nowe 
drogi – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

We wtorek, 1 września w szkołach i przedszkolach 
prowadzonych przez Urząd Gminy Stara Biała nowy rok 
szkolny 2020/2021 rozpoczęło 1303 młodych mieszkańców 
naszej gminy. 120 uczniów po raz pierwszy zasiadło 
w szkolnych ławkach. 

Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego było specyficzne. 
Z powodu koronawirusa nie było uroczystych akademii, tylko 
krótkie spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych 
i zachowaniem reżimu sanitarnego. Tylko jeden rodzić mógł 
towarzyszyć w rozpoczęciu drogi szkolnej pierwszoklasistom. 

Najwięcej uczniów, bo aż 436, pierwszy dzwonek 
w nowym roku szkolnym przywitał w Szkole Podstawowej 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym. 
W „Reymoncie” w klasach pierwszych naukę rozpoczęło 41 
osób. A w oddziale przedszkolnym wiedzę zdobywać będzie 
39 młodych mieszkańców naszej gminy.

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 
po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiadło 31 uczniów. 
W sumie rok szkolny przywitało 300 osób.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie 
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 149 
osób rozpoczęło nowy rok szkolny. 22 to uczniowie klasy 
pierwszej. Natomiast w Samorządowym Przedszkolu im. 
Kornela Makuszyńskiego rok szkolny przywitało 149 
przedszkolaków.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
pierwszaków w nowym roku szkolnym jest 26. Pierwszy 
dzwonek zabrzmiał w sumie dla 145 uczniów podstawówki, 
a także dla 21 dzieci z oddziału przedszkolnego.

W Samorządowym Przedszkolu w Nowych 
Proboszczewicach 124 dzieci przywitało rok szkolny.

Dokumentacja na drogi

Czas do szkoły
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Szanowni Państwo! Nasza gmina zgłosiła się do 
udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną”, który 
zakłada sfinansowanie przez rząd zakupu masztów i flag 
w gminach. O tym czy taki maszt 
i flaga będzie w naszej gminie zależy 
tylko od naszych mieszkańców.

„Pod biało-czerwoną” to projekt, 
który ma zjednoczyć nasz kraj i jego 
mieszkańców. Nie tylko uhonoruje 
poległych za wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, ale także zachęci 
do patriotycznych postaw i dumy 
z bycia Polakami. 

Ta patriotyczna inicjatywa, 
realizowana pod honorowym 
patronatem Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego, opiera 
się o zapał i działanie mieszkańców 
naszych Małych Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa 
wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie 
w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce 
o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. 

Nasza gmina, jako gmina do 20 000 mieszkańców, 
potrzebuje tylko 100 głosów poparcia, aby wziąć udział 
w projekcie. Głosy można oddać tylko elektronicznie, poprzez 

wypełnienie ankiety (www.gov.pl/web/bialoczerwona/opis-i-
cel-projektu/). Głosować można do 11 listopada 2020 r.

Dla trzech gmin, które osiągną najlepsze procentowo 
wyniki w stosunku do liczby mieszkańców, przewidziana jest 
nagroda niespodzianka, czyli wizyta Prezesa Rady Ministrów 
na uroczystości oddania do użytku masztu z „Biało-czerwoną”.

W 100. rocznicę Bitwy Warszewskiej, Gminny Ośrodek 
Kultury i Sportu w Starej Białej wydał okolicznościową 
publikację dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. 
na terenie naszej gminy.

Bitwa Warszawska, chyba bardziej znana jako Cud nad 
Wisłą i uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata, 
zdecydowała o niepodległości naszej Ojczyzny i uratowała 
Europę przed bolszewikami. 

100 lat temu wojna z bolszewikami dotarła także do 
naszej Małej Ojczyzny. I właśnie o walkach na terenie 
ówczesnej gminy Biała piszą Grzegorz Antoszek i Leszek 
Zugaj. Wspominają m.in. o ciężkich walkach jakie toczyły 
się w dzisiejszym Nowym Trzepowie. O tym, że przez tereny 
naszej gminy sowieccy żołnierze przedzierali się do Płocka, 
a bohaterski opór stawili im mieszkańcy naszej gminy. 
Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami z tamtych dni. 

Na terenie naszej gminy są ślady walk sprzed 100 lat. 
Można je znaleźć wśród mogił na cmentarzu w Nowym 
Trzepowie czy pomniku-mogile w Niegłosach. Nazwiska 
nazwisk poległych w obronie Ojczyzny z rąk bolszewików 
w latach 1918-1920 są też na odnowionej przez Urząd Gminy 
tablicy, które znajduje się przy wejściu do kościoła w Starej 
Białej.

Okolicznościowa publikacja jest dostępna w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Białej, Urzędzie Gminy, 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej i jej filii w Nowych 
Proboszczewicach, hali w Maszewie Dużym, CS „Wierzbica” 
w Nowych Proboszczewicach oraz w naszych szkołach.

Nasza gmina w projekcie „Pod Biało-czerwoną”

Jubileuszowa publikacja



Dożynkowy piknik rodzinny 
w Proboszczewicach

Świetnie bawiono się 15 sierpnia podczas II 
Dożynkowego Pikniki Rodzinnego w parafii św. 
Floriana w Proboszczewicach. Było mnóstwo atrakcji 
dla najmłodszych, ale nie zapomniano też o nieco 
starszych.

Głównym organizatorem pikniku była parafia św. 
Floriana. Ale w organizację imprezy zaangażował się 
także Urząd Gminy. – W tym roku z powodu koronawirusa 
musieliśmy niestety zrezygnować z organizacji gminnych 
dożynek. Angażując się w  organizację dożynkowego 
pikniku w Proboszczewicach, przynajmniej w ten 
sposób chcieliśmy podziękować rolnikom za ich ciężką 
pracę – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Ale zanim zaczął się piknik była najpierw polowa 
msza święta, podczas której poświęcone zostały 
tegoroczne zboża, kwiaty, zioła, owoce i chleb 
dożynkowy. Później w asyście naszej Gminnej Orkiestry 
Dętej uczestnicy uroczystości przenieśli się na plac 
przed domem parafialnym. Tam na wszystkich czekało 
mnóstwo atrakcji i  wyśmienitego jedzenia. Był żur, 
świetne potrawy z grilla, własnej roboty szynka, ogórki 
i mnóstwo ciast. 

Dla najmłodszych były dmuchańce, gry i zabawy 
z animatorami, balonowe zoo, bańki mydlane XXL, 
malowanie buziek, zwierzakoluby. Była zabawa z DJ-
em, a dla rodzin specjalny konkurs z atrakcyjnymi 
nagrodami.
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W samo południe 30 sierpnia w kościele w Starej Białej 
świętowano dożynki parafii św. Jadwigi Śląskiej. Podczas 
uroczystości dziękowano Bogu za możliwość zebrania 
plonów, a rolnikom za ich ciężką pracę.

Zanim rozpoczęła się msza święta wokół kościoła 
przeszła procesja, w której mieszkańcy wsi Stare Draganie 
nieśli przygotowany przez siebie dożynkowy wieniec 
i kosze z płodami ziemi. Symboliczny bochen chleba nieśli 
starostowie dożynek Milena Gorczyca i Janusz Chęciński. 
Procesji i całej mszy świętej towarzyszył poczet sztandarowy 
OSP Kamionki.

- Witam wszystkich ludzi pracy na roli, bo bez was nie 
byłoby żniw, a bez żniw nie byłoby chleba. A chleb to podstawa 
naszej egzystencji – mówił w homilii ks. senior Jerzy Godleś. 
Podczas mszy zostały poświęcone dożynkowy wieniec, 
bochen chleba, kosze z płodami ziemi. Na zakończenie 
nabożeństwa rolnikom za ich ciężką pracę dziękował wójt 
Sławomir Wawrzyński, a proboszcz ks. Zbigniew Kaniecki 
zachęcał uczestników nabożeństwa do podziękowań 
wyrażonych gromkimi oklaskami.

Na wszystkich uczestników dożynkowej mszy świętej 
przed wejściem do kościoła czekali starostowie, którzy 
zapraszali do łamania się dożynkowym chlebem.

Parafialne dożynki w Starej Białej
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Przede wszystkim inwestycje drogowe wizytowali 7 
lipca radni, podczas wyjazdowego spotkania połączonych 
komisji Rady Gminy Stara Biała. Tego typu spotkania 
odbywają się raz do roku.

Przez ponad trzy godziny radni oglądali i słuchali 
informacji przekazanych przez wójta Sławomira 
Wawrzyńskiego, dotyczących głównie inwestycji drogowych. 
Rozpoczęli jednak wizytację od obejrzenia nowej remizy 
OSP Brwilno i nowej świetlicy w Brwilnie. Potem obejrzeli 
i wysłuchali informacji na temat inwestycji na ul. Grzybowej, 
Kalinowej i Dereniowej w Brwilnie. Kolejnym punktem 
wyjazdowego spotkania było Maszewo Duże i ul. Dębowa. 
Tam radni dowiedzieli się o planowanej budowie chodnika do 
ul. Lipnowskiej i zaplanowanym podpisania aktu notarialnego 
na przejęcie przez gminę terenów na ul. Klonowej i Leśnej. 

Radni oglądali też drogi w Maszewie i nowo wybudowane 
ulice w Nowych i Starych Proboszczewicach oraz nową drogę 
w Miłodrożu.

Ale zanim radni wyruszyli na wyjazdowe spotkanie 
połączonych komisji, odbyła się mała uroczystość. W sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy przewodnicząca Rady 

Gminy, Małgorzata Lewandowska i wiceprzewodniczący, 
Jan Sieradzki w obecności radnych wręczyli wójtowi 
Sławomirowi Wawrzyńskiemu specjalny list gratulacyjny 
i bukiet kwiatów z okazji jubileuszu 30-lecia pełnienia 
funkcji wójta. O jubileusz nie zapomnieli także pracownicy 
urzędu, którzy oprócz pamiątkowego listu uhonorowali wójta 
wyjątkowym tortem.

W strażnicy OSP Stara Biała zostały podpisane umowy 
na dofinansowanie strażackich jednostek z Narodowego 
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W tym gronie znalazła się także 
OSP Stara Biała.

31 sierpnia, w strażnicy w Starej Białej pojawili się m.in. 
poseł i wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, 
senator Marek Martynowski,  prezes WFOŚiGW w Warszawie 
Marek Ryszka, samorządowcy – burmistrz Gąbina Krzysztof 
Jadczak  i wójt naszej gminy Sławomir Wawrzyński oraz 
liczne grono strażaków..

Prezes Marek Ryszka zapewnił, że dla Funduszu jednostki 
OSP są bardzo ważnymi partnerami. Wyliczył też programy 
Funduszu skierowane do strażaków-ochotników. To program 
związany z zakupem samochodów, wyposażenia, remontu 
i modernizacji strażnic czy aktywizacji młodzieżowych drużyn 
pożarniczych. – OSP dla naszego rządu są oczkiem w głowie. 
Wiemy, że każda złotówka zainwestowana w OSP to dobrze 

ulokowane pieniądze, służące bezpieczeństwu Polaków, 
zwłaszcza w lokalnych społecznościach. Ale te wszystkie 
nowe samochody czy sprzęt byłby bezużyteczny, gdyby nie 
państwa ofiarność. I za nią dziękuję – mówił Maciej Małecki. 
Senator Marek Martynowski także dziękował strażakom za 
ich ofiarność i zaangażowanie.

- Cieszę się, że te umowy zostały podpisane w strażnicy 
OSP Stara Biała. To właśnie dla tej jednostki został niedawno 
zakupiony nowy samochód, który był współfinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Cieszy również to, że są programy 
wspierające naszych strażaków – mówił wójt Sławomir 
Wawrzyński.

W sumie umowy podpisano z przedstawicielami 
ośmiu jednostek OSP z powiatu płockiego, sierpeckiego 
i gostynińskiego. W tym gronie znalazła się też OSP Stara 
Biała. Otrzymała z WFOŚiGW 15 tys. zł dotacji na zakup 
umundurowania specjalnego w ramach dotacji Wsparcie 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Całość tego 
przedsięwzięcia to kwota 20 tys. zł.

Wyjazdowa komisja radnych

Dofinansowanie dla strażaków
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Urząd Gminy realizuje projekt skierowany do 
mieszkańców Gminy Stara Biała, w ramach którego 
seniorzy z naszej gminy mogą skorzystać m.in. 
z wypożyczenia opaski monitorującej życie, wypożyczalni 
sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego czy bezpłatnych 
usług opiekuńczych i asystenckich.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych 
w Gminie Stara Biała”, realizowany jest od 1 stycznia 
2020 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Jednym z innowacyjnych rozwiązań założonych w ramach 
projektu jest możliwość wypożyczenia opaski  monitorującej 
życie. Opaski przeznaczone są dla osób po 60 tym roku życia, 
których stan zdrowia powoduje konieczność monitorowania 
podstawowych funkcji życiowych. Pomoc szczególnie 
adresowana jest do osób z chorobą Alzheimera lub z innymi 
chorobami powodującymi zaburzenia pamięci lub orientacji, 
ale także dla osób z chorobami serca. 

Opaska monitoruje podstawowe funkcje życiowe, 
wyposażona jest w GPS oraz w czujnik upadku, jak również 
umożliwia wysłanie sygnału alarmowego, który odebrany 
zostanie przez centrum teleopieki. 

Opaska jest pomocna zarówno dla osób chorych jak i dla 
ich opiekunów, którzy zyskają wiedzę o swoich podopiecznych 
podczas swojej nieobecności za pośrednictwem własnego 
telefonu komórkowego.

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego 
i wspomagającego jest ułatwieniem dostępu osobom 
niesamodzielnym do bezpłatnego sprzętu wspomagającego 
lub pielęgnacyjnego, które ze względu na wiek, stan zdrowia 
lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. 

W wypożyczalni można bezpłatnie wypożyczyć: 
balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, rotory do kończyn 
górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, łóżka antyodleżynowe.

Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są 
osoby mieszkające na terenie Gminy Stara Biała, które 
posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że są 

osobami niesamodzielnymi i wymagają danego sprzętu 
wspomagającego lub pielęgnacyjnego. Godziny otwarcia 
wypożyczalni: w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 
w godz. 7.00 – 15.00; w środy w godz. 8.00 – 16.00.

Projekt zakłada również objęcie bezpłatnym wsparciem 
w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich skierowanym 
do mieszkańców Gminy Stara Biała przez okres trwania 
projektu tj. do 31.12.2021r.

Od 4 maja br. z bezpłatnych usług  asystenckich korzysta 10 
osób niepełnosprawnych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. 
Natomiast od 15 czerwca z bezpłatnych usług opiekuńczych 
korzysta 15 osób niesamodzielnych w wymiarze 6 godzin 
tygodniowo. 

Aktualnie prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca 
do projektu, zatem osoby mieszkające na terenie naszej 
gminy, zainteresowane powyższym wsparciem mogą złożyć 
deklarację udziału w projekcie w Urzędzie Gminy Stara Biała. 

Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich działań 
wymienionych powyżej można uzyskać w biurze projektu: 
Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, pok. 5, 
tel. 24 366 87 29.

Kadra bramkarek
w Maszewie Dużym

Hala w Maszewie Dużym ponownie stała się areną 
zgrupowania reprezentantów Polki. Tym razem bramkarek 
piłki ręcznej. Przez trzy dni w maszewskiej hali trenowały 
zawodniczki z kadr narodowych we wszystkich kategoriach 
wiekowych. Ćwiczyły pod okiem Małgorzaty Gapskiej, 
Natalii Twirko i legendy płockiej piłki ręcznej Andrzeja 
Marszałka, wieloletniego bramkarza Wisły Płock.

Projekt dla seniorów
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Było wspólne śpiewanie, wystawy, prezentacje, 
atrakcje dla najmłodszych – to wszystko podczas koncertu 
patriotycznego, który w niedzielę, 6 września odbył się 
w Maszewie Dużym. Współorganizatorem przedsięwzięcia 
był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.

Na koncert zaprosiła Fundacja „Cokolwiek Uczyniliście” 
w ramach realizowanego na terenie naszej gminy projektu 
„Pamięć i Niepodległość”, realizowanego z Programu 
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Koncert poprzedziła msza święta w intencji Ojczyzny 
w maszewskim kościele. Muzyczne prezentacje rozpoczęła 
nasza Gminna Orkiestra Dęta od wiązanki pieśni 
patriotycznych. Na scenie zaprezentował się też zespół „Moja 
Rodzina”, a także seniorzy, którzy brali udział w warsztatach 
muzycznych zorganizowanych w ramach projektu „Pamięć 
i Niepodległość”. Publiczność miała też okazję podziwiać 
m.in. poloneza w wykonaniu zespołu tańców historycznych 
z MDK w Przasnyszu. – Bardzo dziękuję fundacji za 
przeprowadzenie projektu w naszej gminie i ten koncert. To 
co się działo 100 lat temu na terenie naszej gminy było ważne 
dla obrony Płocka. Myślę, że jesteśmy zobligowani, aby czcić 
pamięć bohaterów tamtych czasów – mówił wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Miłym akcentem podczas koncertu było przekazanie 
przez przewodniczącą Rady Gminy Stara Biała, Małgorzatę 
Lewandowską 1. Wodnej Maszewskiej Drużynie Harcerzy 
Bractwa Harcerskiego Bandery „Białe Wilki”, specjalnej 
edycji flagi narodowej od Kancelarii Premiera.

Koncertowi towarzyszyły wystawy – „Obrona Płocka 
1920 r.” oraz „Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa”. 
Były też prezentacje 1 Wodnej Maszewskiej Drużyny 
Harcerzy Bractwa Harcerskiego Bandery „Białe Wilki”, 64 
Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku, I LO CN-B im. 
Polskich Spadochroniarzy w Płocku. Była też strefa dla dzieci 
z dmuchańcami.

Koncert w Maszewie Dużym
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7 lipca odbyło się spotkanie inauguracyjne w ramach 
Klubu Seniora w Gminie Stara Biała. W spotkaniu wzięło 
udział 23 seniorek i seniorów.

Uczestników spotkania powitały Aleksandra Kozłowska 
i Monika Szpiek – koordynatorki projektu z Urzędu Gminy 
Stara Biała oraz Marzena Bonkowska – opiekun Klubu Seniora. 
Podczas krótkiego spotkania organizacyjnego przedstawiono 
program zajęć zaplanowanych w ramach działalności Klubu. 
W harmonogramie na najbliższy miesiąc będzie można 
znaleźć między innymi zajęcia z rękodzielnictwa, sportowe 
oraz kulinarne. 

Pomimo, iż Klub Seniora jest jeden będzie on funkcjonował 
w dwóch lokalizacjach – w hali sportowej w Maszewie Dużym 
oraz w świetlicy wiejskiej w Dziarnowie. 

W ramach projektu seniorzy z naszego Klubu będą 
mogli liczyć na mnóstwo atrakcji. Oprócz warsztatów 
z rękodzielnictwa i zajęć sportowych przewidziane są także 
warsztaty kulinarne, spotkania z diabetologiem i dietetykiem. 
Ale to nie koniec. W ramach działań aktywizacyjno-
integracyjnych przewidziane są wieczorki muzyczno-taneczne, 
festyn „Aktywny senior”, spotkania wigilijne i wielkanocne, 
ognisko, wizyty w teatrze, wycieczki. – Oczywiście jesteśmy 
też otwarci na państwa sugestie i propozycje, bo chcemy, aby 
państwo realizowali swoje pasje i dobrze się czuli w klubach – 
mówiła Aleksandra Kozłowska.

W ramach projektu na potrzeby klubu zostały zakupione 
m.in. maty i piłki rehabilitacyjne, orbitreki, urządzenia do 
ćwiczeń nadgarstków, kijki do nordic walking, maszyna do 
szycia, sprzęt kuchenny, książki i gry.

Klub powstał w ramach realizowanego przez gminę 
projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych 
w Gminie Stara Biała”, dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2021r. na terenie gminy Stara Biała. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do 
świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej 
w gminie Stara Biała. 

Wójt Sławomir Wawrzyński przekazał na ręce dyrektor 
DPS w Brwilnie, Joanny Marii Siemiątkowskiej, prezenty 
od gminy dla mieszkańców domu.

- Jesteście państwo ważnym punktem na terenie naszej 
gminy. Przekazujemy pani dyrektor gminne gadżety, które 
mam nadzieję spodobają się mieszkańcom i będą im dobrze 
służyć – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Rodzaj prezentów został uzgodniony z kierownictwem 
DPS w Brwilnie. A wśród gadżetów znalazły się m.in. specjalne 
butelki na wodę, opaski odblaskowe, breloczki, długopisy. Jak 
zaznaczyła dyrektor Joanna Maria Siemiątkowska te prezenty 
na pewno przydadzą się mieszkańcom, a część z nich będzie 
stanowiła nagrody w konkursach. – Dziękujemy za wsparcie 
i za dobrą współpracę gminy z naszym domem – stwierdziła 
dyrektor DPS w Brwilnie.

Mieszkańcy DPS w Brwilnie nie pozostali dłużni 
i w ramach podziękowań wręczyli wójtowi wykonane przez 

siebie poduszki. Był też list z podziękowaniami od dyrektor 
DPS w Brwilnie.

Klub Seniora w naszej gminie

Prezenty dla DPS w Brwilnie

Z początkiem nowego roku szkolnego do szkół w naszej 
gminie trafiła kolejna partia laptopów niezbędnych do 
zdalnego nauczania. Gmina pozyskała na nie prawie 75 
tys. zł 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 też zostało 
zakupionych 26 laptopów.

W ramach zadania  przeznaczono dla placówek 
edukacyjnych z całego kraju 186 mln zł na zakup sprzętu 
komputerowego.  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 
została przekazana przez dyrektorów szkół najbardziej 
potrzebującym uczniom.

Kolejne komputery dla uczniów
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Tegoroczny bieg „Brwileńska Ostoja” był bardzo 
nietypowy. Odbył się trochę w wirtualnej rzeczywistości, 
ze względu na zagrożenie koronawirusem. Miał też 
charytatywny charakter.

W piątek, 31 lipca, w leśniczówce w Brwilnie podsumowano 
VIII edycję „Brwileńskiej Ostii”. W tym roku bieg miał 
wyjątkowy charakter. W związku z pandemią koronawirusa 
osoby, które zgłosiły się do biegu pokonywały dystans  
indywidualnie. Zmagania trwały od 13 do 19 lipca. Osoby, 
które przebiegły najdłuższy dystans zostały zwycięzcami 
biegu. Nad dokonaniami biegaczy czuwała specjalna aplikacja 
oraz wolontariusze z drużyny Fair Play w Maszewie Dużym. 
W sumie w zmaganiach wzięło udział 19 pań i 45 panów.

Wśród pań zwyciężyła Emilia Kruk, która pokonała 
155,05 km. Drugie miejsce zajęła Aneta Turalska (135,48 km), 
a trzecie Izabela Tomaszewska (117,54 km). Wśród panów 
najdłuższy dystans pokonał Łukasz Jędrzejewski (171,03 km). 
Kolejne miejsca na podium przypadły w udziale Emilowi 
Machale (151,32 lm) i Rafałowi Podlewskiemu (150,04 km). 
Medale wręczył zwycięzcą wójt Sławomir Wawrzyński. 
Nagrody, którymi były vouchery do sklepu sportowego, 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, a upominki 
Leśnictwo Brwilno. Specjalny puchar „Puchar Zosi”, dla 
osoby, która przebiegła najdłuższy dystans, ufundowała firma 
Konstal z Płocka.

Tegoroczny bieg miał też charytatywny charakter. 
Uczestnicy „Brwileńskiej Ostoii” biegli dla Zosi – małej 

dziewczynki, która poważniej choruje i na jej leczenie zbierane 
są pieniądze. Jak tłumaczył Łukasz Rakowski, główny 
organizator imprezy, każdy z uczestników biegu wpłacał 
dobrowolne datki do skarbonki dla Zosi.

„Brwileńskiej Ostoii” towarzyszył również konkurs 
fotograficzny. Organizatorzy wybrali i nagrodzili najciekawsze 
zdjęcia od 10 osób.

- Cieszę się, że chociaż w dość specyficznej formie, ale 
„Brwileńska Ostoja” jednak się odbyła. Ta impreza wpisała 
się w charakter naszej gminy i byłoby szkoda, gdyby trzeba 
było z niej zrezygnować w tym roku – mówił wójt Sławomir 
Wawrzyński.

„Brwileńska Ostoja” w nietypowej odsłonie
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Na XIV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 25 
czerwca 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała

• 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

• w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara 
Biała na 2020 rok

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brudzeń 
Duży na realizację zadania związanego z renowacją zabytku

Na XV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 27 
sierpnia 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Stare Proboszczewice

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

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

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w m. Maszewo Duże

• w sprawie powierzenia Gminie Brudzeń Duży części zadań 
Gminy Stara Biała z zakresu organizacji publicznego 
transportu zbiorowego

• w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu 
w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7

• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
Na XVI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
7 września 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Stara Biała na lata 2020-2025
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 

2020 rok

Rada Gminy uchwaliła

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.

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) może 
być satelitarna,  17) koło zataczane podczas jazdy konnej,  19) 
przydomek Mike Tysona,  21) pomieszczenie dla koni, 22) 
niezbyt lubiany przedmiot szkolny,  23) luksusowy samochód 
produkcji niemieckiej.

PIONOWO: 1) chiński jeleń, 2) kruszący materiał 
wybuchowy,  3) cierpienie, katusza,     4) pociąg z wojskiem,  
5) bajkopisarz grecki z Frygii, 8) staropolska miara długości 
– około 134 metry, 9) broń drzewcowa dawnej piechoty, 12) 
elektroda dodatnia,  13) Trójporozumienie,  14) pszczółka z 
dobranocki, 16) opiekacz,  18) Przesmyk Koryncki,  19) Jan, 
Sebastian znany XVIII wieczny kompozytor niemiecki,  20) 
uosobienie  tęczy w mitologii greckiej.

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 30.11.2020. 
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie 
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
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Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1-2 (34-35) /2020: „Mieszko Pierwszy”.

Nagrody wylosowali Laura Przybylska z Wyszyny i Sylwia Bromkie. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) prosimy o kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.10.2020 r.
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W trzy pierwsze soboty lipca Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu oraz Urząd Gminy zaprosiły do „Kina letniego”, 
czyli plenerowych seansów filmowych. Seanse były 
w Nowych Proboszczewicach, Białej i Maszewie Dużym, 
a wyświetlone filmy zostały wybrane przez mieszkańców.

Zgodnie z preferencjami mieszkańców na pierwszym 
seansie w Nowych Proboszczewicach (C.S. Wierzbica) został 
wyświetlony film wojenny „Przełęcz ocalonych”, na seansie 
w Białej (szkółki), kryminał „Iluzja”, a na seansie w Maszewie 
Dużym (stadion), komedia „Jestem taka piękna”.

Wszystkie seanse rozpoczynały się o 21.30. W związku 
z obostrzeniami epidemiologicznymi na każdy seans mogło 
wejść 150 widzów. Dlatego seanse były biletowane, a bilet 
kosztował złotówkę. Na każdego z widzów czekał wygodny 
leżak i popcorn.

„Kino letnie” w naszej gminie



Kiermasz ciast dla Zosi
Ponad 100 kilogramów ciast „rozeszło” się podczas kier-
maszu ciast dla Zosi. I mimo takiej ilości nie starczyło dla 
wszystkich chętnych. Kiermasz odbył się w niedzielę, 13 
września po mszach świętych w kościołach w Maszewie Du-
żym i Starej Białej.
Pomysłodawczynią i organizatorką kiermaszu była gminna rad-
na i sołtys Mańkowa, Agnieszka Malanowska. Swoją inicjatywą 
podzieliła się na facebooku i spotkała się ona z ogromnym od-
zewem. – Niemal przez pół nocy kroiliśmy ciasta i wkładaliśmy 
do estetycznych pojemnik. Tych ciast było ponad 100 kilogra-
mów. I na pewno były pieczone z serca – mówi Agnieszka Ma-
lanowska.
Ciasta piekły panie przede wszystkim z Mańkowa, ale też m.in. 
z Maszewa Dużego, Wyszyny czy KGW „MYNowe Kobierniki”, 
a także cukierni Zielińscy. Był też tort przekazany przez cukier-
nię Ozdowscy i sklep Lewiatan w Proboszczewicach, który zo-
stał wylicytowany za 350 zł. Wśród ciast były m.in. serniki, ciasto 
marchewkowe, szarlotki, mufinki, babeczki, małe pączki.
Podczas kiermaszu wszyscy chętni wkładali do puszek dowolne 
kwoty, a puszki szybko wypełniły się po brzegi. W sumie zebra-
no 7043,48 zł.


