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Wesołych
Świąt

Auto dla policji
Wójt Sławomir Wawrzyński uroczyście przekazał
kluczyki do nowej Kia Sportage, która będzie w dyspozycji
policjantów z posterunku w naszej gminie. Auto jest
nieoznakowane, a gmina dołożyła do jego zakupu 50 tys. zł.
Uroczystość przekazania kluczyków odbyła się w piątek,
27 listopada, na terenie Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
– Jest jeszcze listopad, a już do naszej komendy zawitały
Mikołajki – żartował Komendant Miejski Policji, Mariusz
Kryszkowski. – Dla nas to bardzo miła chwila. Zakup
samochodów, do których dzisiaj przekazywane są kluczyki,
w 50 proc. został sfinansowany przez samorządy. I gdyby
nie pomoc samorządów, nie byłoby tych aut – mówił
komendant, który przedstawicielom samorządów wręczył
listy z podziękowaniami.
Oprócz kluczyków do samochodu dla naszego posterunku,

kluczyki odebrali także policjanci pracujący na terenie gmin
Nowy Duninów, Bulkowo i Bodzanów. W uroczystości oprócz
przedstawicieli komendy policji wzięli udział wójtowie,
starosta płocki, Mariusz Bieniek, przewodniczący Rady
Powiatu, Lech Dąbrowski. Nowe auta poświecił kapelan
płockich policjantów, ks. Jerzy Ławicki.
Nasza Kia Sportage może pochwalić się silnikiem o mocy
177 koni i napędem na cztery koła. Jak mówią policjanci na
pewno ułatwi dojazd do trudniej dostępnych zakątków gminy.
To trzeci samochód na naszym posterunku, którego
zakup dofinansowała Gmina Stara Biała. – W miarę naszych
możliwości wspieramy służby mundurowe, bo wiemy jak
ważne jest ich działanie i jak duży ma wpływ na poczucie
bezpieczeństwa naszych mieszkańców – mówi wójt Sławomir
Wawrzyński.

Opaski dla naszych uczniów
Wójt Sławomir Wawrzyński przekazał gminnym
szkołom i przedszkolom opaski odblaskowe dla każdego
z uczniów i przedszkolaków. Opaski z logiem gminy
na pewno będą jednym z elementów, zwiększających
bezpieczeństwo młodych mieszkańców naszej gminy.
Wójt przekazał dyrektorom placówek ponad 1,3 tys.
odblaskowych opasek. Wystarczy ich dla każdego ucznia
i przedszkolaka w naszej gminie. Wręczając, w niektórych
szkołach osobiście opaski uczniom, mógł się przekonać,
że dzieci dobrze wiedzą do czego służą opaski. Uczniowie
młodszych klas i przedszkolaki chętnie odpowiadali na
pytania związane z bezpieczeństwem na drodze i popisali się
sporą wiedzą na ten temat.
- Sporo się w ostatnich dniach mówi o tym, jak duże
znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze ma widoczność
pieszych. Bez wątpienia takim elementem poprawiającym
widoczność pieszych są elementy odblaskowe. Jeszcze latem
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Gminny Ośrodek Kultury i Sportu pozyskał opaski odblaskowe
z logiem gminy, które właśnie teraz, jesienią przekazaliśmy
naszym uczniom – 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-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.
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.

Pieniądze dla nauczycieli
70 tys. zł trafi do nauczycieli w naszej gminie na
dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania. To najwięcej
ze wszystkich gmin powiatu płockiego. Pieniądze pochodzą
z budżetu państwa i są dodatkową subwencją oświatową.

Pieniądze trafią do nauczycieli szkolnych, którym zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
oświatowych przysługuje takie dofinansowanie. Jednorazowo
otrzymają do 500 zł na zakupu sprzętu lub oprogramowania
potrzebnego w prowadzeniu zajęć zdalnych. Środki na ten cel
zostały przekazane do samorządów jako dodatkowa subwencja
oświatowa. Łącznie samorządy otrzymały blisko 270 mln zł.
Do naszej gminy trafi 70 tys. zł. To najwyższa kwota spośród
gmin w powiecie płockim. Podział dodatkowej kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej odbywał się proporcjonalnie
do liczby nauczycieli, którym przysługuje jednorazowe
dofinansowanie.
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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Projekt budżetu na 2021 r.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnych trafił
projekt budżetu naszej gminy na 2021 r. Projekt zakłada, że
dochody gminy będą na poziomie 71 570 000 zł, a wydatki
sięgną 77 527 632 zł. Na inwestycje gmina chce wydać blisko
12 mln zł. Radni nad projektem będą debatować pod koniec
grudnia.
Oświata
Tradycyjnie po stronie wydatków największa kwota
widnieje w dziale oświata. W przyszłym roku to 23 691 845 zł.
Subwencja oświatowa z budżetu państwa ma wynieść
10 558 443 zł, a 1 161 680 zł ma wpłynąć do budżetu gminy
z tytułu m.in. opłat za korzystanie z przedszkoli, wyżywienia
w przedszkolach i szkołach, dotacji państwa na realizację
zadań z wychowania przedszkolnego. Z własnych środków
gmina dołoży więc do oświaty blisko 12 mln zł.
Wśród największych wydatków na oświatę ponad
16,3 mln zł stanowi utrzymanie szkół, blisko 3,9 mln utrzymanie
przedszkoli, nieco ponad 1,1 mln zł utrzymanie kuchni
przygotowującej posiłki dla przedszkoli i szkół. W oświatowych
wydatkach jest także realizacja inwestycji „Opracowanie
projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie”. W 2021 r. jest na to zaplanowane
w budżecie 700 tys. zł, a w 2022 r. – 3 mln zł.
Pomoc społeczna
Kolejny dział z najwyższymi wydatkami to zadania
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W budżecie to kwota 20 821 400 zł. Jednak zdecydowana
większość tej kwoty, bo ponad 18,5 mln zł, to dotacje z budżetu
państwa na zadania zlecone, czyli np. na 500+, zasiłki rodzinne
i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Ze środków własnych
gminny w budżecie jest m.in. 650 tys. zł na płatności z tytułu
pobytu mieszkańców z terenu gminy w DPS-ach, prawie
100 tys. zł na pomoc w zakresie dożywiania, 100 tys. zł na
usługi opiekuńcze, czy 100 tys. zł na świadczenia stanowiące
zasiłki okresowe i pomoc w naturze.
Autobusy, oświetlenie…
Z innych wydatków w budżecie zaplanowano prawie

2,7 mln zł na koszty funkcjonowania Komunikacji Miejskiej
na terenie gminy, 1,8 mln zł na dopłaty do wody i ścieków,
1 mln zł na bieżące utrzymanie dróg, 860 tys. zł na oświetlenie
ulic i dróg, blisko 1,2 mln zł na gospodarkę mieszkaniową,
3,7 mln zł na gospodarkę komunalną (w tym 3,3 mln zł na
gospodarkę odpadami), ponad 2,2 mln zł na utrzymanie
instytucji kultury, 225 tys. zł na utrzymanie jednostek OSP,
ponad 232 tys. zł na realizację bieżących zadań w ramach
Funduszu Sołeckiego.
Inwestycje
Inwestycje zaplanowane w budżecie na 2021 r. to przede
wszystkim budowa dróg. Wydatki na zadania inwestycyjne
to ponad 11,4 mln zł. 545,6 tys. zł to zadania inwestycyjne
w ramach Funduszu Sołeckiego. W projekcie budżetu są 2 mln
zł na rozbudowę drogi gminnej Nowe Trzepowo-BronowoZalesie, a także 2 mln zł na opracowanie projektu i budowę
drogi gminnej łączącej Maszewo Duże z Maszewem. Projekt
przewiduje także 800 tys. zł na budowę drogi w Dziarnowie
do granicy z Nowymi Proboszczewicami, 800 tys. zł na
budowę ul. Laurowej w Brwilnie, 200 tys. zł na pętlę
autobusową w Mańkowie, ponad 368 tys. zł na przebudowę
ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach, prawie 1,2 mln zł
na opracowanie dokumentacji i budowę dróg wewnętrznych
w Starej Białej (w tym drogi za szkołą), 500 tys. zł na
opracowanie projektu i przebudowę dróg wewnętrznych
w Maszewie (kontynuacja zadania z 2020 roku), 1,1 mln
zł na rozbudowę drogi gminnej Bronowo-Zalesie-Nowe
Bronowo (kontynuacja zadania z 2020 roku), 200 tys. zł na
budowę ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym (1,3 mln zł
w 2022 r.), 160 tys. zł na opracowanie projektów budowy
dróg gminnych (bez zadań ujętych w ramach Funduszu
Sołeckiego).
Ponadto gmina zamierza wydać 750 tys. zł na opracowanie
dokumentacji budowlanej i budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków, 350 tys. zł na wykup gruntów pod drogi,
100 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego (bez zadań ujętych
w ramach Funduszu Sołeckiego).

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w tym roku co
prawda skromniej, ale uczciliśmy 102. rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Przed kamieniem-obeliskiem, który stanął przed Urzędem
Gminy w setną rocznicę odzyskania niepodległości, hołd

walczącym o wolność naszego kraju oddali wójt Sławomir
Wawrzyński, przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała Małgorzata
Lewandowska i wiceprzewodniczący Jan Sieradzki. Tym razem
pod obeliskiem nie złożono wiązanek kwiatów, ale stanęły
chryzantemy od lokalnego producenta kwiatów z Maszewa.

Uczciliśmy Niepodległą
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Radni podjęli decyzje
Podczas XVII, XVIII i XIX sesji Rady Gminy Stara Biała
radni zdecydowali m.in. o wysokości podatku od nieruchomości,
dopłatach do wody i ścieków, a także o zmianach w budżecie.
Sesja nr 17
Podczas XVII sesji (24 września) radni zdecydowali o zmianach
w budżecie gminy. Zmiany dotyczyły m.in. wprowadzenia do
realizacji nowej inwestycji. A chodzi o budowę drogi gminnej
w Mańkowie (naprzeciwko stacji LPG). Na ten cel zostało
przeznaczone 350 tys. zł. Te pieniądze pochodzą z oszczędności,
które pojawiły się np. przy rozbudowie dróg w Kobiernikach
(225 tys. zł) i w Nowym Trzepowie (120 tys. zł) czy budowie ulic
Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w Brwilnie (50 tys. zł).
Radni zdecydowali także o wpisaniu do budżetu kwoty 70 tys. zł.
To dofinansowanie od samorządu Mazowsza dla OSP BronowoZalesie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Zdecydowali także, że gmina z własnych środków wyłoży na ten
zakup jeszcze 180 tys. zł.
Radni zaakceptowali nowe stawki podatku od nieruchomości na
terenie gminy. – Proponowane stawki nie są tymi maksymalnymi,
które określa Ministerstwo Finansów. Z naszych wyliczeń
wynika, że przy kwotach, które są w uchwale, do budżetu gminy
w 2021 r. wpłynie o 389 tys. zł więcej niż obecnie. Oczywiście przy
założeniu, że wszyscy mieszkańcy zapłacą podatek. Przy stawkach
maksymalnych byłoby to w sumie o ponad milion złotych więcej.
Ale zdajemy sobie sprawę, że nie można maksymalnie obciążać
mieszkańców, zwłaszcza w tym niepewnym czasie i świadomie
rezygnujemy z ponad 600 tys. zł wpływu do budżetu w przyszłym
roku – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Stawki za metr kwadratowy gruntu będą wynosić 0,32 zł, przy
prowadzeniu działalności gospodarczej 0,99 zł. W przypadku
budynków mieszkalnych stawka za metr kwadratowy powierzchni
użytkowej wyniesie 0,74 zł. Wprzypadku działalności gospodarczej
24,84 zł od mkw. powierzchni użytkowej,
Z podatku od nieruchomości zostaną zwolnione budynki
gospodarcze lub ich części położone na gruntach po byłych
gospodarstwach rolnych, służące ochronie przeciwpożarowej,
związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i sportu,
służące pomocy społecznej. Oczywiście o ile nie jest prowadzona
w nich działalność gospodarcza.
Radni podjęli też decyzję w sprawie dopłat dla odbiorców usług
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. Zdecydowali, że wysokość dopłat spowoduje, iż odbiorcy
indywidualni będą płacić 3,60 zł netto (poprzednio 3,40 zł) za
metr sześcienny wody i 5,70 zł netto (poprzednio 5,40 zł) za metr
sześcienny ścieków. Dla pozostałych odbiorców stawki wynoszą
odpowiednio 4,31 zł i 6,32 zł.
W sumie gmina dopłaci do wody i ścieków prawie
1,4 mln zł. Najwięcej, bo 965 tys. zł, za wodę doprowadzaną
do tych miejscowości w gminie, do których wodę dostarczają
Wodociągi Płockie.
Sesja nr 18
XVIII sesja Rady Gminy Stara Biała (29 października)
trwała nieco ponad godzinę. Jedną z najważniejszych uchwał
podjętych przez radnych była ta dotycząca zmian w budżecie.
Radni zaakceptowali zwiększenie dochodów o kwotę 539 835 zł.
To kwota wynikająca z uwzględnienia dotacji z Funduszu
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Dróg Samorządowych w wysokości 616 385 zł i mniejszenia
wpływów do budżetu o 76 550 zł z dochodów od osób prawnych,
od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej.
Radni przychylili się do zwiększenia wydatków. Chodzi
o zwiększenie o 200 tys. zł wydatków na budowę drogi gminnej
w Mańkowie. W sumie na tę inwestycję jest przeznaczone
550 tys. zł. Radni zdecydowali o przeznaczeniu 150 tys. zł
na przebudowę ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Dębową
z ul. Lipnowską w Maszewie Dużym, o przeznaczeniu w sumie
200 tys. zł dla spółki „Gospodarka Komunalna” Stara Biała
(150 tys. zł dopłata do ceny dostarczanej wody, 50 tys. zł dopłata
do ceny odprowadzania ścieków).
Zdecydowali także o dodatkowych wydatkach:
• 65 tys. zł na oświetlenie ulic
• 29 tys. zł na sfinansowanie jednostek OSP
• 167 946 zł na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu naszej
gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez inne gminy
• 28 389 zł na sprawy związane z realizacją zadań
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
w szkołach podstawowych.
W sumie kwota wydatków to 840 335 zł. Ta kwota została
pokryta zwiększonymi dochodami oraz zmniejszeniem pewnych
wydatków (300,5 tys. zł). To zmniejszenie dotyczy np. środków
przeznaczonych na budowę Selektywnego Punktu Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach. Pierwotnie ta inwestycja
miała zakończyć się w tym roku i kosztować 314,5 tys. zł. Jednak
została rozłożona na dwa lata (2020 i 2021). W tym roku zostanie
na nią przeznaczone 210 tys. zł, stąd oszczędność 104,5 tys. zł.
Radni zdecydowali także o zwiększeniu o 500 tys. zł środków
na rozbudowę drogi gminnej w Bronowie-Zalesiu oraz Nowym
Bronowie, w sumie do kwoty 1,7 mln zł. Ta inwestycja rozłożona
jest na dwa lata. W tym roku limit wydatków to 600 tys. zł.
Sesja nr 19
Podczas XIX sesji Rady Gminy Stara Biała (26 listopada), wójt
Sławomir Wawrzyński poinformował radnych, że po przełączeniu
SP w Starych Proboszczewicach na ogrzewanie gazowe, żaden
z gminnych budynków użyteczności publicznej nie będzie opalany
już węglem.
Wśród uchwał, które podjęli radni znalazła się uchwała
dotycząca zmian w budżecie gminy na ten rok. Radni zaakceptowali
m.in. dofinansowanie w kwocie 26,5 tys. zł dla jednostek OSP
w Starej Białej i Wyszynie na montaż paneli fotowoltaicznych, na
które jednostki otrzymały dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (po 30 tys. zł) oraz
zwiększenie o 70 tys. zł wydatków przeznaczonych na budowę
oświetlenia ulicznego (solarnego) na terenie gminy. Radni zgodzili
się także na zmiany w Funduszu Sołeckim w Mańkowie. Po
zrealizowaniu planów z tegorocznego funduszu okazało się,
że w „kasie” sołectwa zostało 11,2 tys. zł oszczędności. Na
zebraniu wiejskim mieszkańcy zdecydowali, aby po 5,6 tys. zł
przeznaczyć na zakup wiaty przystankowej oraz zakup urządzeń
siłowni zewnętrznej.
Radni zdecydowali także m.in. o przejęciu przez gminę gruntów
w Brwilnie i Maszewie Dużym, które zostaną przeznaczone pod
drogi. Chodzi m.in. pozostałe działki związane z ul. Różaną
w Brwilnie i działkę pod ul. Leśną w Maszewie Dużym.
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Dofinansowanie na rozbudowę drogi w Kobiernikach
Wójt Sławomir Wawrzyński, 7 października,
podpisał umowę na dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych rozbudowy drogi gminnej
w Kobiernikach. Dofinansowanie wyniesie 616 384,19 zł.
Całość inwestycji to kwota 1 020 254,50 zł.
Umowa z wicewojewodą mazowieckim, Sylwestrem
Dąbrowskim, została zawarta w Mazowieckim Urzędzie
Wojewódzkim w Warszawie. Rozbudowa drogi w Kobiernikach
to druga w tym roku inwestycja w naszej gminie, która dostała
dofinansowanie z FDS.
Najpierw gminie udało się uzyskać pieniądze na rozbudowę
drogi w Miłodrożu. Dofinansowanie wyniosło ponad 789 tys. zł,
a całość prac zamknęła się kwotą 1 214 017,50 zł. Droga
w Miłodrożu już za pierwszym podejściem znalazła się na liście
podstawowej inwestycji, które uzyskały dofinansowanie z FDS.
Rozbudowa drogi w Kobiernikach była na liście rezerwowej,
ale na wysokim, czwartym miejscu. – Myślę, że uda się otrzymać
dofinansowanie także na drogę w Kobiernikach. Znajdzie
się na liście do dofinansowanie jeśli będą oszczędności przy
przetargach na drogi, które są na liście podstawowej. A takie
oszczędności na pewno będą – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

I rzeczywiście tak się stało. Droga w Kobiernikach „wskoczyła”
na listę do dofinansowania.
Na rozbudowę dróg w Miłodrożu i Kobiernikach gminie
udało się pozyskać w sumie ponad 1,4 mln zł dofinansowania
z FDS. – To spora kwota, którą będziemy mogli przeznaczyć
na budowę kolejnych dróg w naszej gminie – mówi wójt
Sławomir Wawrzyński.

Podpisano umowy na drogę i PSZOK
Gmina podpisała umowy z wykonawcami na rozbudowę
drogi gminnej Bronowo-Zalesie - Nowe Bronowo oraz na
budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w Ogorzelicach. Obie inwestycje będą kosztować nieco ponad
2 mln zł i mają być gotowe w pierwszym półroczu 2021 r.
Na rozbudowę drogi Bronowo-Zalesie - Nowe Bronowo umowę
podpisano z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Kutna.
Opiewa ona na kwotę 1 656 309,51 zł. W ramach inwestycji
rozbudowany zostanie ponad kilometrowy odcinek drogi. Będzie
miał szerokość od 4 do 6 metrów. Powstaną też pobocza, zjazdy,
odwodnienie i oznakowanie. Planowane zakończenie inwestycji
to 30 czerwca 2021 r.
Natomiast budową punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Ogorzelicach (była baza Izokoru) zajmie się firma
BMB Budownictwo z Gostynina. Koszt tej inwestycji to 366 540 zł.
Zakres prac obejmuje m.in. budowę nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, montaż kontenera socjalno-biurowego,
kontenera na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny

i elektroniczny, kontenera na przedmioty do ponownego
użycia, trzech kontenerów o pojemności 7 m sześc., dziewięciu
pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 1,1 m sześć.,
czterech pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności
240 dm sześć.
Przewidziana jest także budowa ścieżki edukacyjnej wraz
z urządzeniami towarzyszącymi (ławki, tablice informacyjne,
zieleń). Oczywiście powstanie również odpowiednia
instalacja oświetleniowa i kanalizacja deszczowa, a cały plac
zostanie ogrodzony.
Budowa PSZOK realizowana jest w ramach projektu
pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin
Regionu Płockiego” w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka
przyjazna środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Punkt w Ogorzelicach ma powstać do końca marca 2021 r.

Progi i wiaty z Funduszu Sołeckiego
Progi zwalniające na ulicach Mańkowa, wiaty przystankowe
w Wyszynie i nowe oznakowanie skrzyżowania w Kowalewku
– to przedsięwzięcia zrealizowane w październiku w ramach
Funduszu Sołeckiego.
Na ulicach Mańkowa pojawiło się pięć progów zwalniających.
Po dwa są na ul. Wspólnej oraz Chabrowej i jeden na
ul. Słowackiego. Wykonanie progów kosztowało prawie
12,5 tys. zł. Pieniądze pochodziły z Funduszu Sołeckiego. Na
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ulicach, gdzie pojawiły się progi są już znaki informujące o ich
istnieniu, a w najbliższych dniach progi zostaną pomalowane.
Także z Funduszu Soleckiego postawiono dwie nowe wiaty
przystankowe w Wyszynie. Jedna jest naprzeciwko siedziby
wyszyńskich strażaków. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł
blisko 11 tys. zł.
Sołeckie pieniądze zostały także wykorzystane do wykonania
nowego oznakowania skrzyżowania w Kowalewku.
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Fundusz Sołecki 2021 r.
Nazwa sołectwa

Nazwa zadania / przedsięwzięcia

planowane wydatki

BIAŁA

Budowa oświetlenia przy ul. Kordeckiego

52 004,47

BRONOWO - KMIECE

Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej; etap I

23 396,69

BRONOWO - ZALESIE

BRWILNO
DZIARNOWO

Zakup szafek ochronnych dla specjalnych kombinezonów do OSP
Bronowo - Zalesie

20 000,00

Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej; etap II: wyposażenie boiska
sportowego

12 117,28

Zakup syreny dachowej dla OSP Brwilno

7 170,00

Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej (siłownia zewnętrzna)

46 000,00

Modernizacja i rozbudowa świetlicy

26 055,41

Budowa oświetlenia ulicznego
KAMIONKI

Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno wypoczynkowej

KOBIERNIKI

Zagospodarowania strefy rekreacyjno – wypoczynkowej

20 000,00
3 183,99
23 715,74

Budowa oświetlenia ulicznego
KOWALEWKO

KRUSZCZEWO

MAŃKOWO

17 000,00

Montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum
Kowalewka

3 500,00

Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości
Kruszczewo

16 005,46

Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości
Mańkowo

20 000,00

Zagospodarowania terenu pętli autobusowej

22 379,92

MASZEWO

Budowa placu zabaw dla dzieci

43 230,71

MASZEWO DUŻE

Budowa oświetlenia (ul. Dębowa i Klonowa)

53 174,30

MIŁODRÓŻ

Budowa oświetlenia ulicznego

15 633,24

NOWA BIAŁA

Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Nowej Białej

26 214,93

NOWE DRAGANIE

Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe
Draganie

20 046,71

NOWE PROBOSZCZEWICE

Modernizacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego

53 174,30

NOWE TRZEPOWO

Remont drogi gminnej Nr 291313W

29 458,56

OGORZELICE

Remont wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Ogorzelice przy
ul. Bielska 5

30 468,87

SREBRNA

Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna

30 628,40

Budowa drogi wewnętrznej w Starej Białej (

17 325,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

15 000,00

STARE PROBOSZCZEWICE

Przebudowa ul. Płockiej

31 745,06

TRZEBUŃ

Remont drogi gminnej Nr 291301W

16 749,90

ULASZEWO

Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w Ludwikowie, etap II

38 710,89

WŁOCZEWO

Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej

17 015,78

Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej
w Wyszynie

20 000,00

Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna

6 640,32

STARA BIAŁA

WYSZYNA

Razem
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751 105,61
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Solarne lampy na terenie naszej gminy
W tym roku na terenie naszej gminy zamontowano 22 lampy
solarne. Koszt ich zamontowania to ponad 120 tys. zł.
Montaż lamp solarnych to alternatywa dla tradycyjnego
oświetlenia. Solary są prostsze w montażu, nie wymagają podłączenia
do sieci energetycznej i związanych z tym wszystkimi procedur.
Dzięki temu mogą szybciej pojawić się przy drogach i ulicach.
Lampy solarne pojawiły się m.in. na ul. Malachitowej
w Ludwikowie – 4 lampy, pięć w Miłodrożu – trzy na
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 540, a dwie na skrzyżowaniu
dróg gminnych. Na te dwie lokalizacje lamp gmina otrzymała po
10 tys. zł dofinansowania z budżetu samorządu województwa
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2020. Całość inwestycji zamknęła się kwotą blisko
50 tys. zł.
Nowatorskie oświetlenie solarne zostało już zamontowane
na ul. Ułańskiej w Nowych Proboszczewicach – cztery lampy.
Lampy solarne oświetlają również skrzyżowanie dróg gminnych
w Kowalewku. Solary oświetlają też skrzyżowanie drogi
powiatowej i gminnej w Ogorzelicach, a także są przy wiatach
przystankowych w Kruszczewie oraz w Brwilnie przy ul. Różanej.
W ubiegłym roku gmina zamontowała osiem lamp solarnych.
Teraz jest ich w sumie 30.
- Na pewno nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, jeśli chodzi
o montaż lamp solarnych. To energooszczędna i ekologiczna
forma oświetlenia dróg i będziemy podążać w tym kierunku. Zdaję
sobie sprawę, że oświetlenie dróg i ulic to jedno z ważniejszych
zagadnień, na które mieszkańcy zwracają uwagę. Gmina stara
się sukcesywnie reagować na postulaty mieszkańców dotyczące
oświetlenia dróg i ulic. Nie wszystko jednak możemy wykonać
natychmiast – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Dzisiaj na terenie gminy świeci ponad 1,4 tys. lamp.
W tegorocznym budżecie tylko za energię elektryczną na
oświetlenie dróg, ulic i placów jest przeznaczone 500 tys. zł.

Panele na świetlicach
Na dachach świetlic w Brwilnie, Dziarnowie i Kamionkach
zamontowane zostały panele fotowoltaiczne. W sumie pojawiło
się ich 93, a każdy ma moc 320 wat.
Na montaż paneli fotowoltaicznych gmina otrzymała
dofinansowanie z budżetu samorządu województwa w ramach
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze
2020. Dofinansowanie wyniosło po 10 tys. zł do montażu paneli

na każdej ze świetlic. Gmina z własnego budżetu przeznaczyła na
te inwestycje po blisko 40 tys. zł, w przypadku każdej ze świetlic.
Na dachach budynków pojawiło się po 31 paneli. – Panele
z jednej strony pozwolą nam na oszczędności związane ze zużyciem
prądu, a z drugiej są naszym ukłonem w stronę ochrony środowiska.
Dzięki panelom chcemy korzystać nie tylko ze światła w świetlicach,
ale także ogrzewać budynki – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Mostek jak nowy
Mostek na Wierzbicy w Kobiernikach zyskał drugie życie.
Został wyremontowany, a koszt prac wyniósł 26 845 zł brutto.
Mostek znajduje się w ciągu drogi gminnej wewnętrznej
w okolicach tzw. osady młynarskiej. Nie jest to co prawda główna
arteria komunikacyjna gminy, ale z drogi tej chętnie korzystają
turyści i rowerzyści.
Zakres prac remontowych obejmował: rozebranie istniejącej
konstrukcji mostu z bali drewnianych, piaskowanie i malowanie
antykorozyjne istniejącej konstrukcji stalowej, montaż
dodatkowych belek nośnych z dwuteowników, wykonanie
i montaż barierek stalowych, montaż nowych bali, ułożenie
krawężnika na ławie betonowej, wykonanie przyczółków
betonowych, utwardzenie podjazdu do mostu tłuczniem
Nasza Gmina - nr 4(37)/2020

drogowym, karczowanie krzaków, dowóz ziemi do rozmytej
skarpy, profilowanie oraz obsiew trawy z wałowaniem.
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Tradycji stało się zadość i św. Mikołaj odwiedził
przedszkolaków w naszej gminie. W związku z sytuacją
epidemiologiczną wizyta była skromniejsza i z zachowaniem
wszelkich obostrzeń. Ale i tak dzieci bardzo się cieszyły.
Mikołaj zawiózł do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
327 drobnych upominków. Jednak w tym roku w największych
przedszkolach w naszej gminie, czyli w Wyszynie i Nowych
Proboszczewicach, nie było wspólnego witania Mikołaja
przez przedszkolaków. Praktycznie Mikołaj nie miał
też okazji podziwiać artystycznych umiejętności
młodych mieszkańców naszej gminy. Nie było
odbierania prezentów z rąk Mikołaja czy
poszukiwania cukierków w kieszeniach jego
stroju.
Wizyty u przedszkolaków ograniczyły
się do spotkania z poszczególnymi
grupami. A na dodatek Mikołaj musiał
dość głośno mówić, bo był w maseczce.
Mimo tych niedogodności Mikołaj był
radośnie witany przez przedszkolaków,
które cierpliwie ustawiały się w kolejce”,
aby wziąć swój prezent.

Otwarcie świetlicy
w Brwilnie
Meksykańskie Trio Mariachi chodząc po ulicach
Brwilna zapraszało na oficjalne otwarcie Świetlicy Wiejskiej
w Brwilnie. Zachęta była skuteczna, bo mieszkańcy dość
licznie stawili się na uroczystości.
Pozwolenie na użytkowanie świetlicy gmina otrzymała
w styczniu tego roku. Pandemia koronawirusa i związane
z nią obostrzenia sprawiły, że oficjalne otwarcie odbyło się
3 października.
- Spotykamy się w nietypowej sytuacji. Zakładaliśmy
otwarcie świetlicy dużo wcześniej, ale z wiadomych powodów
musieliśmy je przesunąć. Na szczęście udało się nam to zrobić
teraz. To co się dzieje w Brwilnie to takie odzwierciedlenie tego,
co się dzieje w całej gminie. 30 lat temu Brwilno było niewielką,
rolniczą miejscowością. Dzisiaj jest w dużym stopniu dzielnicą
mieszkaniową. Wierzę, że ta świetlica będzie dobrze służyła
mieszkańcom i będzie takim centrum integracyjnym Brwilna
– mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Wspomniał także
o tym, że niedawno na dachu świetlicy pojawiły się panele
fotowoltaiczne, a część terenu wokół budynku jest właśnie
porządkowana i powstanie tam strefa rekreacyjna.
Na otwarciu świetlicy byli m.in. przewodnicząca Rady
Gminy Stara Biała Małgorzata Lewandowska, gminni radni,
a także mieszkający w Brwilnie, poseł Arkadiusz Iwaniak.
- Jako radni jesteśmy szczęśliwi, gdy możemy przeznaczyć
pieniądze na inwestycje. Gro z tych inwestycji to drogi, ale są
też i takie, które mają służyć integracji lokalnej społeczności.
I taką inwestycją jest właśnie świetlica w Brwilnie. Powstanie
tej świetlicy to efekt działań i starań mieszkańców. Wierzę, że to
miejsce będzie stanowiło ofertę dla wszystkich mieszkańców.

Dzisiejsza uroczystość to takie nasze gminne święto – mówił
przewodnicząca Małgorzata Lewandowska.
Zanim ruszyła zabawa poświęcenia świetlicy dokonał
proboszcz parafii w Brwilnie, ks. Witold Zembrzuski. A po
oficjalnej części ruszyła część muzyczna. Rozpoczęła się od
koncertu naszej Gminnej Orkiestry Dętej. Później wystąpiło
meksykańskie Trio Mariachi, które zagrało znane utwory
rodem z Ameryki Południowej.

Podczas otwarcia świetlicy na młodszych mieszkańców
czekała dmuchana zjeżdżalnia, cukrowa wata i pop corn. A na
wszystkich darmowa grochówka i kiełbaski.
Świetlica w Brwilnie to przestronna sala konferencyjnobankietowa, wyposażona kuchnia, toalety, pomieszczenie dla
strażaków OSP Brwilno i garaż na strażacki samochód. To
także spory parking i taras. Koszt budowy świetlicy zamkną się
kwotą 1 053 915, 74 zł.

Rajd „Brwileńska Ostoja”
Blisko 150 osób wyruszyło na trasę IX Rajdu Miejscami
Pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja”. Uczestnicy rajdu
nie tylko wędrowali po brwileńskim lesie, ale musieli się też
wykazać wiedzą, bo to ona decydowała o zwycięstwie.
W tegorocznej edycji rajdu, która odbyła się 3 października,
wzięło udział osiem drużyn: Białe Wilki I i II, Wyszyna I i II,
SP Siecień, SP Maszewo Duże, SP Stara Biała i Leśna Gromada.
Przed wyruszeniem na 9-kilometrową trasę każdy z uczestników
otrzymał batonik, napój oraz jabłko. W tym roku trasa rajdu
została zmieniona. Piechurzy tradycyjnie wyszli z leśniczówki
w Brwilnie, ale meta był przy nowej świetlicy w Brwilnie.
Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali strażacy
z OSP Brwilno.

Pierwsi uczestnicy rajdu na metę dotarli po niecałych dwóch
godzinach. A na mecie na wszystkich czekała grochówka
i kiełbaska. A także test wiedzy, który decydował o wygraniu
rajdu. Pytania nie były łatwe, a dotyczyły w zdecydowanej
większości historii związanej z wojną polsko-bolszewicką 1920 r.
i miejscami pamięci rozsianymi w brwileńskim lesie. Można też
było przymierzyć hełm czy maskę przeciwgazową, a to wszystko
podczas prezentacji płockiego pododdziału WOT.
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- Trochę było ciężko. Trasa była malownicza, ale w lesie były
spore kałuże, które dawały nam się we znaki. Generalnie było
bardzo fajnie i w przyszłym roku też się wybiorę na ten rajd –
stwierdziła 10-letnia Amelia z SP w Wyszynie.
Ostatecznie zwyciężyła drużyna Białe Wilki I. Drugie miejsce
zajęła ekipa Białe Wilki II, a trzecie Leśna Gromada. Nagrodami
były puchary i dyplomy oraz vouchery do sklepu sportowego
– za pierwsze miejsce 400 zł, drugie 300 zł, trzecie 200 zł.
Pozostałe drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i vouchery
o wartości 100 zł.
Nagrody dla drużyn, które wykazały się największa dbałością
o las ufundował leśniczy Mariusz Downarowicz. Był też
fundatorem nagrody dla najmłodszej uczestniczki rajdu, którą
była 3-letnia Dagmara Wiśniewska z Siecienia.
Organizatorem rajdu był Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Starej Białej przy współudziale Nadleśnictwa
Płock, Stowarzyszenia „ŹRÓDŁO” , Brudzeńskiego Parku
Krajobrazowego, Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie,
Bractwa Harcerskiej Bandery - drużyna „Białe Wilki”.
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Pieniądze dla strażaków z Bronowa-Zalesia
Wójt Sławomir Wawrzyński, 25 września, podpisał
z marszałkiem Mazowsza, Adamem Struzikiem umowę na
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Bronowie-Zalesiu. Dofinansowanie to
70 tys. zł. Gmina ze swojego budżetu na zakup auta wyłoży
dodatkowo 180 tys. zł.
Umowę dopisano w płockiej delegaturze Urzędu
Marszałkowskiego. Oprócz wójta i marszałka obecni przy
podpisaniu umowy byli m.in. przewodniczący Rady Powiatu
Płockiego, Lech Dąbrowski, jednocześnie członek OSP BronowoZalesie i prezes jednostki, Bogdan Jachimowicz.
- Każde dofinansowanie, które trafia do naszej gminy jest
cenne. Zwłaszcza, że w przypadku zakupu auta dla OSP BronowoZalesie, kilka razy składaliśmy wnioski o dofinansowanie, ale
nie uzyskiwały akceptacji. Tym razem się udało – mówi wójt,
Sławomir Wawrzyński.

Nowy samochód zastąpi wysłużonego, 43-letniego mercedesa,
którym obecnie dysponuje jednostka.

Rada Gminy uchwaliła
Na XVII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
24 września 2020 r., podjęto następujące uchwały:
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 r.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2021.
• w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Na XVIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
29 października 2020 r., podjęto następujące uchwały:
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2020 – 2030.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących
na terenie Gminy Stara Biała.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mańkowo.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare
Proboszczewice.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Trzepowo Nowe.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
Maszewo Duże.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej
jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2021 na
obszarze gminy Stara Biała.
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Na XIX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
26 listopada 2020 r., podjęto następujące uchwały:
zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 r.  
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2021.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 98/1, 98/2
i 83/6)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 118/110
i 118/111)
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Stara Biała.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki
zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie
Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych
znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo.
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Olimpiada rolnicza w Maszewie Dużym
Hala w Maszewie Dużym, 15 października, stała się
areną zmagań rolników. Nie była to jednak rywalizacja
w dyscyplinach sportowych. Rolnicy spotkali się w Maszewie
Dużym na IX Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

W Olimpiadzie wystartowało 40 osób z powiatów
płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Jej organizatorem
był płocki oddział Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Warszawie, a olimpiada odbyła się w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Uczestników Olimpiady przywitał dyrektor płockiego
oddziału MODR, Wojciech Banaszczak. Wśród uczestników
rolniczych zmagań była dwójka reprezentantów naszej
gminy ze Starej Białej. Olimpiada rozpoczęła się od testu. Na
odpowiedzi na 30 pytań było pół godziny. Pięć osób, które
najlepiej napisały test, przeszło do etapu ustnego. W nim
każdy zmagał się z wylosowanym zestawem pięciu pytań.

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce
1,2 tys. zł, za drugie 1,1 tys. zł, za trzecie tys. zł, za czwarte
900 zł i za piąte 800 zł.

Dotacje dla OSP Stara Biała i Wyszyna
W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w październiku i na początku listopada, przedstawiciele
OSP Stara Biała i OSP Wyszyna podpisali umowy na
dotację w wysokości po 30 tys. zł.
Jednostki otrzymały dotację w ramach programu
„Przedsięwzięcia
z
zakresu
ochrony
powietrza
wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”
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na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu
strażacy będą płacić niższe rachunki za prąd i staną się
bardziej ekologiczni. W przypadku OSP Stara Biała cała
inwestycja kosztowała ok. 44 tys. zł, a montaż 20 paneli
fotowoltaicznych na budynku strażnicy OSP Wyszyna
kosztował w sumie 41 610 zł.
Obie jednostki na montaż paneli otrzymały także
dofinansowanie z budżetu gminy. W sumie 26,5 tys. zł.
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Zebrano 62 tony folii od rolników
To była pierwsza tego typu zbiórka odpadów w naszej
gminie. Chodzi o zbiórkę folii rolniczych i innych odpadów
pochodzących z działalności rolniczej. Przez dwa ostatnie
dni września zebrano ponad 62 tony odpadów.
Rolnicy z naszej gminy mogli odpady z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big
bag, dostarczyć na plac w Ogorzelicach. Zanim jednak odstawili
odpady musieli złożyć wstępne deklaracje o ilości śmieci. Każdy
z rolników otrzymał list z informacją o zbiórce.
Zainteresowanie zbiórką było dość duże. W sumie rolnicy
dostarczyli ponad 62 tony odpadów. Całe przedsięwzięcie
zostało zorganizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego,
który na zbiórkę pozyskał z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie
w wysokości 151 095 zł. Zbiórka, oprócz naszej gminy, odbyła się
też w gminach Gostynin, Pacyna, Słupno i Łąck. – Z tego typu
odpadami rolniczymi jest zawsze spory problem. Nie można ich
wyrzucić do „normalnych” śmieci. Zbiórka pozwoliła rolnikom
na pozbycie się tych odpadów. To była pierwsza, ale na pewno

nie ostatnia taka zbiórka na terenie naszej gminy – mówi wójt
Sławomir Wawrzyński.

Mniej azbestu w naszej gminie
W ostatnich tygodniach z naszej gminy zniknęło prawie
120 ton azbestu. Tego szkodliwego materiału pozbyto się z 30
nieruchomości na terenie gminy. To koleina tego typu akcja
w naszej gminie.
Cała operacja usuwania azbestu odbyła się w ramach
„Programu unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych
na terenie Gminy Stara Biała”. Na realizację „Programu” gmina

uzyskała dofinansowanie od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W myśl umowy
dofinansowanie wniosło 22 531,52 zł. Natomiast cała operacja
usuwania azbestu kosztowała 60 223,08 zł.
Usuwaniem azbestu zajęła się firma Logistyka Odpadów sp.
z o.o. W sumie usunięto prawie 120 ton wyrobów zawierających
azbest, znajdujących się na 30 nieruchomościach w naszej gminie.

Tragiczny wypadek w Białej
Do tragicznego wypadku doszło na niebezpiecznym
skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej. 20 listopada
ciężarówka niemal zmiażdżyła osobowego hyundaia, a kolejne
auto wylądowało w rowie. Dwie osoby zginęły.
Prawdopodobnie ciężarówka jechała od strony Nowego
Dragania, a jej kierowca nie zareagował na znak „stop” i wjechał
na skrzyżowanie. Uderzył w osobowego hyundaia. Przeciągnął
osobówkę kilkanaście metrów za skrzyżowanie. Siła uderzenia
musiała być duża, bo silnik z osobowego auta wylądował
kilkanaście metrów dalej w polu. Ucierpiało też inne auto,
które wylądowało w rowie w pobliżu skrzyżowania.
W niemal całkowicie zmiażdżonym hyundaiu jechał
tylko kierowca. Strażacy musieli rozcinać auto, aby wydobyć
poszkodowanego z pojazdu. Na miejscu wypadku był śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, dwie karetki, policja, pięć
zastępów straży pożarnej, w tym strażacy z OSP Stara Biała.
Przypomnijmy, że w połowie września na tym samym
skrzyżowaniu doszło do groźnej kolizji, w której na szczęście
nikt nie ucierpiał, ale poważnie uszkodzone zostały dwa auta.
Po tym zdarzeniu wójt Sławomir Wawrzyński zwrócił się do
starosty płockiego, Mariusza Bieńka o pilne rozwiązanie kwestii
niebezpiecznego skrzyżowania w Białej.
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W swojej odpowiedzi starosta napisał, że na wniosek
przewodniczącego Rady Powiatu, Lecha Dąbrowskiego, na
wrześniowej sesji radni powiatowi wprowadzili do budżetu
budowę ronda na skrzyżowaniu w Białej, a także ścieżki rowerowej
z Białej do Srebrnej oraz budowę 400 metrów z Białej w kierunku
Nowego Dragania.
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Mistrzostwa w Maszewie Dużym
W hali w Maszewie Dużym 24 i 25 października
rozgrane zostały mistrzostwa Polski w kick-boxingu
juniorów, seniorów i masters. Niestety z uwagi na sytuację
epidemiologiczną mistrzostwa odbywały się bez udziału
publiczności.

O tytuły mistrzów Polski walczyło 234 zawodników,
reprezentujących 62 klubu z całego kraju. W sumie odbyło się
grubo ponad 100 walk. Organizatorem mistrzostw był klub
LKS Puncher Płock, a swój udział w organizacji imprezy miał
też Urząd Gminy Stara Biała.

Krzyżówka
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POZIOMO: 3) kraina ze stolicą w Rovaniemi 6) wielka
flota wojenna 7) wspólna nazwa protonu i neutronu
9) barierka biegnąca wokół pokładu statku 10) klub piłkarski
z Łazienkowskiej 11) nieodparta chęć do czegoś, podnieta
15) lichy, zabiedzony koń 17) biało czarna odmiana
chalcedonu 19) państwo graniczące z Rosją 21) zespół
muzyczny założony w 1965 roku w Łodzi m.in. przez
Andrzeja Nebeskiego 22) były polski piłkarz, zawodnik
Zawiszy, Widzewa, Juventusu i Romy 23) sługa Goplany
z „Balladyny”.
PIONOWO: 1) miękki ser francuski 2) w wierzeniach
Indian – tajemnicza siła przenikająca całą przyrodę
3) utytułowany polski kolarz, organizator Tour de Pologne
4) mała, okrągła metalowa tarcza używana w XII-XVI wieku
5) rzeka w Toskanii, przepływa przez Empoli 8) tarcza
Zeusa 9) mazurska wieś z piramidą Farenheitów 12) duży,
nieładny nos 13) żaglowiec z dwoma lub więcej masztami,
o ożaglowaniu skośnym 14) świętuje 26 maja 16) pies
latający, gatunek nietoperza 18) lista, rejestr 19) pancernik
dziewięciopaskowy, tatusja 20) zasłania twarz muzułmanki,
czarczaf.
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 28.02.2021. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 3 (36) /2020: „Lato”. Nagrody wylosowali Danuta Kowalska ze Starych Proboszczewic i Łukasz Kacperowski.
Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 28.02.2021 r.
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Relikwie w parafii św. Floriana w Proboszczewicach
Biskup płocki Piotr Libera wprowadził 25 października,
relikwie św. Jana Pawła II i św. Floriana do parafii św.
Floriana w Proboszczewicach.
Uroczysta msza święta odbyła się w reżimie sanitarnym, nic
więc dziwnego, że w kościele były wolne miejsca. Uroczystości
towarzyszyły poczty sztandarowe OSP Proboszczewice i OSP
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Zągoty. Po nabożeństwie biskup Piotr Libera poświęcił
krzyż karawakę, czyli krzyż morowy, ustawiany w celu
ochrony m.in. przed epidemiami. Krzyż karawaka w Starych
Proboszczewicach jest pierwszym w Diecezji Płockiej, który
powstał na apel biskupa Piotra Libery o ustawiane takich
krzyży w parafiach.

strona 19

DVD - 20 zł
Blu-ray - 30 zł
płatność tylko gotówką

Kolędowanie
Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej
Zespół Uratowani
Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku
Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach
Julia Szpakowska, Natalia Pycek, Wiktor Mieczykowski, Arkadiusz Stupecki
Grzegorz Dęski – dyrygent
Piotr Magierski – aranżacja i orkiestracja
ks. Witold Zembrzuski - słowo

Do kupienia: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej, ul. Jana Kazimierza 1
Hala widowiskowo-sportowa w Maszewie Dużym, ul. Sportowa 7a

