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Wesołego
Alleluja

W tych trudnych czasach
życzymy przede wszystkim zdrowia i nadziei.
Niech zmartwychwstały Pan natchnie Was miłością, radością
i pogodą ducha każdego dnia.
Przewodnicząca Rady GminyStara Biała

Wójt Gminy Stara Biała

Małgorzata Lewandowska

Sławomir Wawrzyński

Biała 2021

Kolejne pieniądze dla gminy

Kolejne pieniądze trafią do naszej gminy. To 2 mln zł
z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze
zostaną przeznaczone na rozbudowę Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wyszynie.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, tzw. „Tarcza dla
samorządów”, to pieniądze, które mają wesprzeć samorządowe
inwestycje w dobie pandemii koronawirusa.
Nasza gmina po raz kolejny otrzymała pieniądze
z Funduszu. W pierwszej turze, podczas której rozdysponowano
6 mld zł między wszystkie gminy i powiaty w Polsce, latem
na konto naszej gminy trafiło ponad 1,5 mln zł. W drugiej

transzy, aby otrzymać pieniądze,
trzeba było złożyć wniosek.
Nasza gmina taki wniosek złożyła
i otrzymała 2 mln zł.
- Wniosek drogowy nie miał
szans powodzenia. Natomiast
wnioski
dotyczące
oświaty
zawsze są dobrze oceniane. Tym
bardziej, że dotyczy to szkoły
i
przedszkola.
I
to
się
okazało
strzałem
w dziesiątkę. Dostaliśmy pieniądze
na rozbudowę Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wyszynie. To
w najbliższych latach będzie największa gminna inwestycja.
Oczywiście każde zewnętrzne środki, które udaje się
pozyskać, odciążają budżet gminy i pozwalają na kolejne
inwestycje – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.
Rozbudowa placówki w Wyszynie to powstanie m.in.
sześciu nowych sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, szatni,
pomieszczeń gospodarczych. Całość inwestycji jest
szacowana na 4 mln zł.
Dzisiaj w szkole w Wyszynie uczy się niemal 150 uczniów.
Tyle samo jest przedszkolaków.

Gminne inwestycje
Na przełomie 2020 i 2021 r. gmina podpisała umowy
na budowę i przebudowę dróg oraz na budowę oświetlenia
ulicznego. Te gminne inwestycje będą w sumie kosztować
3 184 515,33 zł.
Jeszcze w ubiegłym roku Urząd Gminy podpisał umowę
z wykonawcą na budowę drogi gminnej w Mańkowie.
Inwestycja będzie kosztowała 304 305,69 zł. Chodzi
o budowę drogi, która znajduje się naprzeciwko stacji LPG
w Mańkowie. W ramach inwestycji zbudowany zostanie
ponad 330-metrowy odcinek drogi, który będzie miał
5,5 metra szerokości. Oczywiście na drodze pojawi się asfalt,
a oprócz tego zostaną wykonane pobocza, zjazdy
i odwodnienie. Na całym odcinku drogi będzie podbudowa
z kruszywa. Zostanie także przebudowana kanalizacja
telekomunikacyjna oraz zjazd z drogi wojewódzkiej nr 559.
Prace prowadzi firma Wapnopol z Płońska, która wygrała
przetarg.
Także w grudniu ubiegłego roku gmina podpisała umowę
na przebudowę dróg wewnętrznych w Maszewie. Chodzi
o ulice na osiedlu przy granicy z Płockiem.
Przetarg na przebudowę wygrała firma BMB Budownictwo
z Gostynina. Inwestycja będzie kosztować 720 849,09 zł.
W ramach prac trzy odcinki dróg, o łącznej długości ponad
550 metrów, zyskają nawierzchnię z kostki betonowej.
Zostaną także wykonane zjazdy, odwodnienie, zabezpieczenie
istniejącej
infrastruktury,
zagospodarowanie
zieleni
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i wykonanie oznakowania pionowego.
Natomiast na początku 2021 roku gmina podpisała
umowy z wykonawcami, którzy zajmą się modernizacją dróg
gminnych oraz budową oświetlenia ulicznego.
Najpoważniejszą inwestycją jest rozbudowa drogi gminnej
w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo.
To przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę ponad 1,6 km
drogi. Po zakończeniu prac pojawi się na niej asfalt. Zostaną
też wykonane pobocza, zjazdy, mijanki (w granicach pasa
drogowego), odwodnienie oraz oznakowanie drogi. Przetarg
na wykonanie robót wygrała firma Wapnopol z Glinojecka.
Koszt inwestycji to 1 717 777,02 zł.
Firma Bora z Płocka zajmie się natomiast budową drogi
wewnętrznej w Starej Białej. Chodzi o 147-metrowy odcinek
drogi na osiedlu przy cmentarzu. W ramach prac zaplanowano
nawierzchnię z kostki betonowej wraz ze zjazdami
i odwodnieniem oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury,
zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe. Koszt
inwestycji to 181 583,67 zł.
W przypadku oświetlenia ulicznego chodzi o budowę
pięciu odcinków oświetlenia, obejmujących montaż słupów
linii napowietrznej oraz lamp, w miejscowościach Wyszyna,
Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo.
Przetarg na tę inwestycję wygrała firma PH Partnerstwo
Dariusz Molendowski z Płocka, która za wykonanie prac
zaproponowała kwotę 259 999,86 zł.
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska tel. 24 366-87-20, przyjmuje
interesantów w czwartek w godz. 15.-16.30, pokój nr 16
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy
wtorek i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy
urzędu codziennie w godzinach pracy, radca prawny w każdą
środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak.
Ośrodek w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17,
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: poniedziałekpiątek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1, tel.
24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz.
otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek
8-16. Kierownik Hanna Smardzewska
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20,
tel. 24 366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;
wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
strona 4

Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00,
11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie,
tel. 24 262-09-60, niedzielne msze św. godz. 9:30, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00,
16:00.

Nowe nauczycielki mianowane
Dla dwóch nauczycielek z SP im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym środowe
popołudnie, 16 grudnia, było ważnym wydarzeniem
w ich życiu zawodowym. Anna Szałach i Marta Durzyńska
otrzymały bowiem akty nadania stopnia zawodowego
nauczyciela mianowanego.

Najpierw w sali konferencyjnej Urzędu Gminy obie panie
musiały zmierzyć się z egzaminem. Ale nie miały problemów,
aby go zdać. Później m.in. w obecności wójta, Sławomira
Wawrzyńskiego i dyrektor SP w Maszewie Dużym, Małgorzaty
Bartos-Piątkowskiej, złożyły ślubowanie. Następnie wójt
wręczył paniom akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego.
Anna Szałach jest nauczycielką matematyki i informatyki,
a Marta Durzyńska nauczycielką świetlicy.
Obu nowo mianowanym nauczycielkom gratulujemy
i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.

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 zakwalifikowaniaich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie
ponosi odpowiedzialności.
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Podpisanie umowa na dofinansowanie OSP Brwilno
Marszałek Mazowsza Adam Struzik i wójt Sławomir
Wawrzyński podpisali w piątek, 5 marca umowę
o dofinansowaniu OSP Brwilno. Chodzi o 7 tys. zł.
Te pieniądze są przeznaczone na remont auta OSP Brwilno,
które uległo awarii podczas akcji przeciwpowodziowej
prowadzonej w Płocku.
Przypomnijmy, że 9 lutego stanowisko kierowania
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku
zadysponowało strażaków z OSP Brwilno do zabezpieczenia
terenów nad Wisłą w Płocku, którym groziło zalanie. Podczas
akcji został zalany silnik w lekkim samochodzie ratowniczogaśniczym Fiat Ducato, będącym w dyspozycji OSP Brwilno.
Zarząd OSP Brwilno oraz Urząd Gminy zwrócili się do
Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wsparcie przy remoncie
auta. Odpowiedź samorządu Mazowsza była bardzo szybka.
Postanowił wesprzeć strażaków-ochotników z Brwilna kwotą
7 tys. zł na naprawę samochodu.
W piątek, 5 marca w płockiej delegaturze Urzędu
Marszałkowskiego formalnie podpisano umowę o przekazaniu
gminie 7 tys. zł na dofinansowanie OSP Brwilno. Oprócz
marszałka Mazowsza i wójta Sławomira Wawrzyńskiego
w uroczystości wzięli udział m.in. prezes OSP Brwilno Janusz
Stupecki, naczelnik OSP Brwilno Krzysztof Perkowski, poseł
Arkadiusz Iwaniak, który jest także członkiem OSP Brwilno,
komendant miejski PSP w Płocku, Grzegorz Padzik.
- Dzięki wysiłkom wielu służb i ludzi udało się zapobiec
tragedii. Wszystkim serdecznie dziękuje za ich zaangażowanie
i ciężką pracę. Podczas tej akcji awarii uległ samochód OSP
Brwilno. Sejmik, na mój wniosek, błyskawicznie podjął
decyzję o wsparciu jednostki z Brwilna. Kwota może nie
jest duża, ale to przykład na szybkie działania i współpracę
samorządu województwa ze strażakami. Dziękuję wszystkim
strażakom za udział w akcji. Dziękuję też panu wójtowi,
bo bez wsparcia samorządu jednostki OSP nie mogłyby
funkcjonować – mówił marszałek Adam Struzik.
Wójt Sławomir Wawrzyński dziękował w imieniu własnym
i strażaków-ochotników z Brwilna za szybkie podjęcie
decyzji przez samorząd Mazowsza. – Strażacy-ochotnicy
z naszej gminy, nie tylko z OSP Brwilno, byli zaangażowani

w akcję przeciwpowodziową w Płocku i za to należą im się
słowa podziękowania. A w takich akcjach wszystko może
się zdarzyć. Tym razem zdarzyła się awaria auta z OSP
Brwilno. Ale działania zarządu OSP Brwilno i szybka decyzja
samorządu Mazowsza pozwoliły na błyskawiczny remont
auta, które już czeka, aby wrócić do służby – mówił wójt
Sławomir Wawrzyński. Przypomniał i dziękował za wsparcie
udzielone przez samorząd województwa przy zakupie aut dla
OSP Bronowo-Zalesie i OSP Stara Biała.
Z kolei poseł Arkadiusz Iwaniak stwierdził, że jest
dumny, iż może być członkiem OSP Brwilno. Dziękował
strażakom i wszystkim służbom za zaangażowanie w akcję
przeciwpowodziową. – A teraz doszło do takiej sytuacji,
że to strażacy z Brwilna potrzebują pomocy. I to świetnie, że ta
pomoc nadeszła tak szybko. Bardzo dziękuję za to samorządowi
Mazowsza. Dziękuję też władzom samorządowym gminy
za wsparcie i życzliwość – mówił Arkadiusz Iwaniak.
W imieniu OSP Brwilno za dofinansowanie na remont
auta podziękował naczelnik, Krzysztof Perkowski.

Nowe auta dla strażaków

Strażacy z OSP Bronowo-Zalesie mają nowy lekki
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Peugeot. Natomiast
nowym zakupem strażaków z OSP Brwilno jest średni
samochód ratowniczo-gaśniczy.
Auto dla OSP Bronowo-Zalesie kosztowało 185 tys. zł. Na
zakup samochodu gmina otrzymała 70 tys. zł dofinansowania
od samorządu Mazowsza. 115 tys. zł pochodzi z budżetu
gminy. Nowe auto jest wyposażone m.in. w tzw. szybkie
natarcie odcinek 50 metrów, maszt oświetleniowy. Trafi
do niego także wyposażenie, które obecnie jest w starych
samochodzie, czyli m.in. motopompa, agregat prądotwórczy.
Peugeot zastąpi wysłużonego, 43-letniego mercedesa.
- Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę pełnią strażacyochotnicy. Dlatego gmina wspiera jednostki OSP przy zakupie
strażackiego sprzętu. A każde dofinansowanie, które trafia do
naszej gminy jest cenne. Zwłaszcza, że w przypadku zakupu
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auta dla OSP Bronowo-Zalesie, kilka razy składaliśmy
wnioski o dofinansowanie, ale nie uzyskiwały akceptacji. Tym
razem się udało, za co składamy podziękowania marszałkowi
województwa, Adamowi Struzikowi – mówi wójt, Sławomir
Wawrzyński.
Natomiast nowym nabytkiem OSP Brwilno jest średni
samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault. Auto nie jest
fabrycznie nowe, ale w o wiele lepszym stanie niż 32-letnia
IFA, którą dysponowała jednostka OSP Brwilno. Samochód
jest wyposażony m.in. w autopompę, maszt oświetleniowy,
zraszacze z przody i z tyłu do gaszenia ściernisk, tzw. szybkie
natarcie odcinek 50 metrów, środek pianotwórczy 300 litrów.
Trafi do niego także wyposażenie, które było w starym aucie.
Samochód kosztował ok. 200 tys. zł. 150 tys. zł udało
się strażakom pozyskać z fundacji Orelnu, a 50 tys. zł to
dofinansowanie z budżetu gminy.
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Nasz budżet na 2021 rok

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2021 r,
podobnie jak inne uchwały, które pojawiły się na obradach
XXI sesji Rady Gminy Stara Biała. Budżet zakłada,
że dochody gminy będą na poziomie 71 570 000 zł, a wydatki
sięgną 78 427 632 zł. Deficyt jest planowany na poziomie
6 857 632 zł. Na inwestycje gmina chce wydać blisko
13 mln zł.
Na ostatniej w 2020 roku sesji Rady Gminy Stara Biała,
która odbyła się 29 grudnia, pojawiło się wszystkich 15
radnych. Zanim radni pochylili się nad budżetem na 2021 r.,
dokonali jeszcze zmian w budżecie na 2020 r. Zgodzili się
m.in. na zwiększenie dochodów budżetu o ponad 3,5 mln zł.
To pieniądze, które wpłynęły do gminy w ramach rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przypomnijmy, że
w pierwszej transzy nasza gmina otrzymała z Funduszu ponad
1,5 mln zł, a w drugiej dostała 2 mln zł na rozbudowę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie.
Budżet na 2021 r. radni przyjęli jednogłośnie. Na sesji
nie było dyskusji na temat budżetu. – Wygląda na to, że
wystarczyła ponad trzygodzinna, czasami emocjonalna,
dyskusja nad budżetem podczas posiedzenia połączonych
komisji Rady Gminy – podsumowała przewodnicząca Rady
Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska. Pozytywną
opinię o naszym budżecie na 2021 r. wydała Regionalna Izba
Obrachunkowa.
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
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16,3 mln zł stanowi utrzymanie szkół, blisko 3,9 mln zł
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 2,7 mln 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, 260 tys. zł na zadania w zakresie
kultury fizycznej (kluby sportowe) czy 50 tys. zł na turystykę.
Administracja publiczna ma kosztować 5,3 mln zł (koszty
funkcjonowania Urzędy Gminy, Rady Gminy, Urzędu Stanu
Cywilnego, promocji gminy).
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Inwestycje
Inwestycje w budżecie na 2021 r. to przede wszystkim
budowa dróg. Wydatki na zadania inwestycyjne to ponad
12,3 mln zł. W porównaniu z projektem budżetu, w jego
ostatecznej wersji pojawiły się trzy nowe inwestycje.
To efekt dyskusji na posiedzeniu połączonych komisji Rady
Gminy Stara Biała. Radni dodali do inwestycji, które były
w projekcie budżetu, budowę ul. Mazowieckiego w Nowych
Proboszczewicach (400 tys. zł), budowę ścieżki rowerowej
Maszewo Duże-Brwilno (250 tys. zł) i remont drogi
w Maszewie – przedłużenie wcześniej wybudowanej drogi
na tzw. wygon (250 tys. zł).
W ostatecznej wersji budżetu radni zaakceptowali
przeznaczenie 2 mln zł na rozbudowę drogi gminnej Nowe
Trzepowo-Bronowo-Zalesie, a także 2 mln zł na opracowanie
projektu i budowę drogi gminnej łączącej Maszewo Duże
z Maszewem.
W budżecie jest też 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), a także 545,6 tys. zł na zadania inwestycyjne
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).
- Uważam, że to dobry budżet dla naszej gminy.
Sukcesywnie realizujemy w nim potrzeby mieszkańców.
Wierzę także, że deficyt na koniec 2021 r. będzie znacznie
niższy niż zakładamy. Podobnie jak ma to miejsce w tym roku.
Liczę, że naszej gminie w 2021 r. uda się pozyskać kolejne
środki zewnętrzne. A to pozwoli nam na realizację większej
liczby inwestycji niż planujemy, czyli będzie podobnie jak
w 2020 r. – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński.
Ostatnia w 2020 r. sesja był okazją do złożenia
noworocznych życzeń i podziękowań za pracę w 2020 r.,
przez przewodniczącą Rady Gminy Stara Biała, Małgorzatę
Lewandowską, wiceprzewodniczącego Jana Sieradzkiego
oraz wójta Sławomira Wawrzyńskiego.

Tylko jedna uchwała
Podczas XX sesji Rady Gminy Stara Biała radni
zajęli się tylko jedną uchwałą. Dotyczyła uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentów obrębów Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe,
Draganie Stare i Trzepowo Nowe.
Sesja, która odbyła się 8 grudnia, trwała niespełna
40 minut. Trudno się dziwić, bo radni mieli do przegłosowania
tylko jedną uchwałę. Dotyczyła miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów wokół PKN
Orlen. Plan dla tych terenów został opracowany przez gminę
w 2009 r. Ale w czerwcu 2019 r. decyzją Ministra Energii
zostały one uznane za tereny zamknięte, zastrzeżone ze
względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Na podstawie
tej decyzji PKN Orlen wystąpił z wnioskiem do gminy
„o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części terenów Zakładu Produkcyjnego
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
w Płocku wraz z terenami przyległymi, położonych
w granicach administracyjnych gminy Stara Biała, przyjętego
uchwałą Nr 144/XVIII/09 Rady Gminy Stara Biała z dnia
12 marca 2009 r.”
Decyzja ministra oznacza, że te tereny „wypadły” spod
jurysdykcji gminy i trzeba było zmienić opracowany dla nich
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Chodzi
o 91 działek i blisko 100 hektarów terenów. W myśl przepisów
„w odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko granice
tych terenów oraz granice ich stref ochronnych”.
I właśnie kwestia granicy stref ochronnych była
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przedmiotem krótkiej dyskusji podczas sesji. Podniosła
ją przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska.
– Chciałabym wiedzieć czy ta uchwała oznacza, że Orlen
przybliża się do mieszkańców, jak będą mieszkańcy chronieni
– mówiła przewodnicząca.
Odpowiadając wójt, Sławomir Wawrzyński stwierdził,
że uchwała o zmianie planu jest konsekwencją decyzji
ministra, która wyłączyła tereny należące do Orlenu spod
władztwa gminy. – Jeśli chodzi o strefy ochronne to nie
możemy ich określić na etapie opracowania miejscowego
planu, bo po prostu nie wiemy jaka na tych terenach będzie
inwestycja – mówił wójt.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
jedna osoba wstrzymała się od głosu.
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

1 kwietnia rozpocznie się największe i najważniejsze
badanie polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Podczas spisu dowiemy
się m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy i w jakich warunkach
mieszkamy. Dane spisowe mają ogromne znaczenie dla
przyszłości naszego kraju, województwa i gminy, dlatego tak
ważne jest, żeby spisał się każdy z nas.
Spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie,
a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spisom władze
państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp do informacji
i danych niezbędnych do podejmowania działań na rzecz
społeczeństwa. Spisy ludności mają długą tradycję – w Polsce
tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które
przypominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja
dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. na
podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można domyślić
się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli domy
wyposażone w komin.
Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszechny
ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepodległości.
Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu
było jednym z priorytetów, ale ze względu na niezwykle trudną
sytuację młodego państwa udało się go zorganizować dopiero
w 1921 roku.
„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że
odrodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób.
Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniejszą
mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).
Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwszego
spisu powszechnego odrodzonej Polski.
Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu
podlegają:
• Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania
(rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub
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czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub
czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach
niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego
zakwaterowania,
• cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz
przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy
są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach
zbiorowego zakwaterowania,
• Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu
na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu
stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
• osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy
i cudzoziemcy,
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania
oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy
spisowe
podejmowane
przez
Sejm
Czteroletni, jak i w momencie odradzania niepodległej
Polski,
wynikały
z
przeświadczenia,
że
wiedza
o ludności, jej strukturze i zróżnicowaniu, jest niezbędna
dla sprawnego zarządzania państwem. Dziś jest podobnie
–
prowadzenie
jakichkolwiek
skutecznych
działań
w przestrzeni publicznej wymaga wiedzy i danych
statystycznych.
Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. Na
tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jednocześnie
możliwie rzadko, by minimalizować koszty i ograniczać
konieczność angażowania czasu i uwagi mieszkańców .
Dane
zebrane
podczas
Narodowego
Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć
do planowania i podejmowania działań we wszystkich
najważniejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej,
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.
Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy proszeni
o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację miejsca pracy.
Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do
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pracy na poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To
z kolei pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transportowe
mieszkańców i organizować połączenia w regionie.
Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy
dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną
polskiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy
się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tematem:
z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś coraz
intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeństwa.
Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz poziomu
wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepełnosprawności,
wyznania czy narodowości.
Najlepiej przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
będzie pierwszym w historii polskich spisów ludności,
w którym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą
będzie samospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna
wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom dotyczącym
możliwości elektronicznego załatwiania spraw urzędowych.
Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygodnie
bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy.
Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie internetowej:
https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.
Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, powinny
zgłosić się do Urzędu Gminy. W każdej gminie w Polsce będzie
funkcjonować miejsce do samospisu internetowego, będzie też
można liczyć na wsparcie wyznaczonego pracownika Urzędu.
Ze względu na ograniczenia epidemiczne, warto wcześniej
zadzwonić do Urzędu Gminy i zapytać o możliwość spisania się.
Rachmistrz osobiście lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje
się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warszawie.
Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szkolenie
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zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysięgę
zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod żadnym
pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzyskanych
podczas wywiadów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać
na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefoniczny.
Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sytuacji
epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.
W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza warto
skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99
(dostępna od 15 marca).
WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz
spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez Internet.
Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji spisowej
i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla siebie
momencie.
Nie będzie sprawdzany majątek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiadanych
kosztowności. Również w części formularza dotyczącej zasobów
mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość nieruchomości.
Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE zawarte
w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzać,
czy mamy w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny i czy
opłacamy za niego abonament.
Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli mieć
samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w formularzu
spisowym, powinien wybrać aplikację spisową i jak najszybciej
ją wypełnić.
Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęcamy
do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystycznego
w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Więcej informacji znajduje się na stronie https://spis.gov.pl.
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W Walentynki, w niedzielę, 14 lutego, Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej dała niezwykły
koncert. Z jednej strony był to koncert walentynkowy i karnawałowy, ale też miał wydźwięk
charytatywny. Koncert można było oglądać
w internecie.
Oprócz Gminnej Orkiestry Dętej zaśpiewali
także soliści Natalia Pycek, mieszkanka Maszewa Dużego i Vicline, mieszkaniec Brwilna.
Po raz pierwszy w historii Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu zaprosił na koncert online. Gminna Orkiestra Dęta przygotowała na niego kilkanaście utworów, m.in. I Feel Good, Pretty Woman,
I Just Called to Say I Love You, Bella Ciao, Quando

Quando, Zacznij od Bacha, Take on Me, Simply
the Best, Skrzydlate ręce czy Tak smakuje życie.
Koncert był podzielony na dwie części. A w jego
przerwie pojawił się akcent charytatywny. Były
informacje w jaki sposób można pomóc w leczeniu trójki małych mieszkańców naszej gminy – Neli Szymańskiej, Weroniki Kaliwody i Filipa
Jaszczaka.
Patronem medialnym koncertu było Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Kompostujesz płacisz mniej

Radni podjęli decyzję o nowych stawkach za odbiór
odpadów. Od 1 marca podstawowa stawka wynosi 33 zł
od osoby w gospodarstwie domowym. Ale tę kwotę można
znacznie obniżyć. Wystarczy kompostować bioodpady.
Wtedy ulga wynosi aż 8 zł od osoby. Podstawowa stawka
zmniejsza się więc do 25 zł, czyli do takiej jaka jest obecnie.
XXII sesja Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
11 lutego, zdominowana została przez kwestie związane
z gospodarką odpadami na terenie gminy, a szczególnie
z ustaleniem nowych stawek za odbiór odpadów. Najważniejszą
decyzją radnych było wyrażenie zgody na to, aby od 1 marca
podstawowa stawka w przypadku domów jednorodzinnych
wynosiła 33 zł od osoby, a w zabudowie wielolokalowej 25 zł
od osoby. W przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób
selektywny stawki wyniosą odpowiednio 66 zł i 50 zł.
Kwestia nowych stawek została gruntownie omówiona
podczas obrad komisji Rady Gminy. Podczas samej sesji
radni jednogłośnie przyjęli uchwałę z nowymi stawkami.
Uzasadnienie do wprowadzenia nowych stawek przedstawił
wójt Sławomir Wawrzyński.
Coraz więcej śmieci
Główny argument to fakt, że w gminie jest coraz więcej
śmieci. Z raportów przedstawionych przez firmę odbierającą
odpady z terenu naszej gminy wynika, że w 2020 r. odebrała od
mieszkańców ponad 3,6 tys. ton śmieci. To aż o 772 tony więcej
niż w 2019 r. Kosztowało to ponad 3,75 mln zł.
W tym roku szacunkowy koszt odbioru odpadów ma wynieść
blisko 4 mln zł. A zgodnie z przepisami gospodarka odpadami
musi się bilansować, czyli gmina nie ma prawa finansować jej
ze swojego budżetu. To oznacza, że w całości koszty muszą
zostać pokryte przez mieszkańców.
Z analiz wynika, że podobnie jak w latach poprzednich,
nadal największą część masy odpadów komunalnych stanowią
odpady pozostałe po segregacji. W 2020 r. każdy z nas
wyprodukował ok. 200 kg odpadów pozostałych z segregacji,
a to o ok. 20 kg więcej niż w 2019 r. W ub.r. odbiór tych
odpadów kosztował prawie 1,9 mln zł. Za odbiór zmieszanych
odpadów opakowaniowych gmina zapłaciła prawie 417 tys. zł
(322,5 tony), za odbiór szkła ponad 326 tys. zł (ponad 254 ton),
a papieru nieco ponad 111,6 tys. zł (prawie 88,5 tony).
Poważnym problemem stały się bioodpady. W 2020 r.
odebrano ich od mieszkańców ponad 692 tony. To wzrost
w porównaniu z 2019 r. o 234 proc.! A odbiór bioodpadów

został bardzo wysoko wyceniony przez spółkę SUEZ. Nic więc
dziwnego, że w ub.r. kosztowało to gminę prawie 860 tys. zł.
Na wzrost stawek za śmieci, oprócz wzrostu masy
odbieranych odpadów komunalnych, mają także wpływ
wysokie koszty ich odbioru i składowania odpadów, w tym
koszty: pracownicze, paliwa, energii.

Ulga za kompostowanie
Aby system się bilansował, a mieszkańcy jednak nie odczuli
podwyżki, wójt zaproponował, a radni się na to zgodzili, aby
ulga za kompostowanie odpadów wyniosła aż 8 zł od osoby
(dotychczas było to 2 zł od gospodarstwa). To najwyższa ulga
za kompostowanie bioodpadów spośród wszystkich gmin
w powiecie płockim. Ma zachęcić, aby bioodpady zostały
zagospodarowane na naszej działce.
W dniu sesji na blisko 3400 deklaracji złożonych przez
mieszkańców w Urzędzie Gminy, a dotyczących odbioru
odpadów, tylko w 1270 (obejmujących 3983 osoby) było
zaznaczone, że będą kompostować bioodpady. W 2024
deklaracjach (6731 osób) była adnotacja o tym, aby odbierać
bioodpady. – Mam nadzieję, że wysoka ulga za kompostowanie
skłoni mieszkańców, aby bioodpady zagospodarowali na swojej
działce. Dzięki temu nadal za odpady będą płacić 25 zł, czyli tak
jakby nie było podwyżki – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Dodawał, że z jednej strony wysoka stawka
za kompostowanie ma zachęcić tych mieszkańców, którzy
jeszcze się na to nie zdecydowali do podjęcia takiej decyzji,
a z drugiej chronić przed podwyżką tych, którzy już kompostują
bioodpady.
- Rada Gminy w świetle przedstawionych analiz właściwie
nie miała wyjścia przy podejmowaniu decyzji w sprawie
gospodarki odpadami i nowych stawek. To nie są łatwe
decyzje, jeśli chodzi o podnoszenie opłat i nie o to nam chodzi.
Niestety koszty całego systemu rosną, dlatego konieczne było
zwiększenie stawek. Ale bardzo zachęcamy do korzystania
z ulgi za kompostowanie. To zmniejszy ilość odpadów,
ograniczy koszty, a opłaty dla mieszkańców praktycznie się nie
zmienią – mówiła przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata
Lewandowska.
Osoby, które w swoich deklaracjach wyraziły chęć
kompostowania nie muszą nic robić. Ci, którzy chcieliby
zacząć kompostować bioodpady muszą zgłosić to do Urzędu
Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 24 366 87 25.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie i Wyszynie
31 maja powinny zakończyć się prace związane z drugim
etapem budowy kanalizacji sanitarnej w Ludwikowie
i Wyszynie. Koszt inwestycji to blisko 3,7 mln zł.
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” na początku
września ub.r. podpisała umowę z wykonawcą inwestycji.
Wykonawcą jest konsorcjum firm: lider - Wykonawstwo
Robót Wodno – Sanitarnych „Bango” spółka jawna Sławomir
Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, partner
- Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP”
Wasek Elżbieta.
Koszt inwestycji to 3.686.314,32 zł brutto. Przedsięwzięcie
zostanie dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
strona 12

pożyczki, w kwocie 2 997 003,51 zł, tj. całkowitej wartości
robót netto.
Zakres prac obejmuje, według dokumentacji technicznej,
cały kolektor C oraz kolektor A do studni A40 (licząc od strony
Ludwikowa), a więc budowę: 4 127,25 metrów sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i 1381,53 metrów sieci tłocznej, 175
przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 1 406,02 metrów,
pięciu przepompowni na sieci kanalizacji sanitarnej, a także 166
studni na sieci kanalizacji sanitarnej.
- Mieszkańców prosimy o wyrozumiałość w związku
z trudnościami w dojeździe do posesji, które mogą pojawić się
w trakcie realizacji inwestycji – mówi Jarosław Rydzewski,
prezes Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”.
Nasza Gmina - nr 1(38)/2021

Pierwszy raz w historii gminy

Po raz pierwszy w historii do Urzędu Gminy trafiło
Betlejemskie Światełko Pokoju. Przynieśli je zuchy
i harcerze z Bractwa Harcerskiej Bandery „Białe Wilki”
z Maszewa Dużego.
18 grudnia podharcmistrz Krzysztof Nowacki, komandor
Bractwa Harcerskiej Bandery „Białe Wilki” oraz czwórka
zuchów i harcerzy, przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju
wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu. – Po raz pierwszy do
naszego urzędu trafia Betlejemskie Światełko Pokoju. Bardzo
dziękuje za ten dar. To bardzo cenna i ważna inicjatywa,
zwłaszcza w tych trudnych czasach – mówił wójt Sławomir
Wawrzyński.

do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju
z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje także min. Prezydent RP,
premier, marszałek Sejmu, Prymas Polski. Betlejemskie Światło
Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei.

W podziękowaniu goście otrzymali drobne upominki od
Urzędu Gminy.
BetlejemskieŚwiatłoPokojutoharcerskaakcjaprzekazywania
przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia,
zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Akcja
została zapoczątkowana w 1986 r. w Austrii. Do Polski trafiła
w 1991 roku. Za pośrednictwem harcerzy światło dociera
Nasza Gmina - nr 1(38)/2021
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Bieganie to jego pasja
Biega od ponad 60 lat. Upodobał sobie biegi długie
i najbardziej dumny jest z ukończenia 30 maratonów.
Medali nigdy nie policzył, ale jest ich z pewnością grubo
ponad 100 i ważą dobre kilka kilogramów. A w wolnym
czasie, dla rozrywki gra na akordeonie. Te wszystkie biegowe
dokonania łączył z ciężką pracą w swoim gospodarstwie.
Dziś 79-letni Zbigniew Jeziórski z Kamionek zachęca do
biegania innych, bo mówi, że to świetny sposób na życie
i kształtowanie charakteru.
- Bieganie to moja pasja i hobby. Wiele razy słyszałem od
kolegów i znajomych, że zamiast biegać to bym się położył,
telewizję pooglądał, odpoczął. A dla mnie bieganie to był
właśnie odpoczynek po ciężkiej pracy – mówi Zbigniew
Jeziórski.

wujek. Było to w połowie lat 50. Ubiegłego wieku. – Był
nauczycielem wuefu. I jak przyjeżdżał do Białej to przywoził
różne sportowe broszury i urządzał nam wyścigi wokół
budynków w gospodarstwie. Bardzo mi się to bieganie
spodobało. Ale nie sprint, tylko biegi długie – mówi Zbigniew
Jeziórski.
Jego młodzieńcze spotkania ze sportem nie ograniczały
się jednak tylko dobiegania. Skakał również wzwyż dziś już
zapomnianą tzw. techniką nożycową. Jak mówi, na zawodach
skoki wzwyż były taką rozgrzewką przed bieganiem.
Z czasem jednak pozostał wierny bieganiu.
Biegał boso
Zbigniew Jeziórski wspomina, że na początku swojej
kariery biegał… boso. – Pamiętam takie zawody na początku
lat 60. To były mistrzostwa województwa warszawskiego
Ludowych Zespołów Sportowych. Startowałem w biegu na
3 kilometry. I zająłem w nim trzecie miejsce. Ale i tak
okrzyknięto mnie bohaterem, bo biegłem boso. Ludzie
przecierali oczy ze zdziwienia jak to widzieli. Muszę
przyznać, że trochę mnie podeszwy bolały, bo nawierzchnia
była żużlowa – opowiada Zbigniew Jeziórski.
Trening z bańkami
Biegacz z Kamionek wspomina także specyficzny trening
biegowy, który uprawiał przez dobrych 15 lat. Zbigniew
Jeziórski odstawiał mleko do punktu skupu w Starej Białej.
I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że
przy okazji trenował. Otóż zakładał na rower dwie bańki
z mlekiem i biegł z tym wszystkim sześć kilometrów do
punktu w Starej Białej. Także biegiem wracał do domu.
Inne miejsce treningowe znajduje się w pobliżu domu
Zbigniewa Jeziórskiego. – To taki niewielki lasek ze stawem.
Pętla wokół niego ma ok. 200 metrów. Tam jest już dobrze
wydeptana ścieżka od mojego biegania. Teraz to dwa-trzy razu
w tygodniu truchtam tam przez godzinkę – mówi Zbigniew
Jeziórski.
Spełnienie marzeń – maraton
- Gdy już miałem jakieś osiągnięcia w bieganiu to zacząłem
marzyć, aby wystartować w maratonie. Przynajmniej raz –
opowiada Zbigniew Jeziórski. I marzenie spełniło się w 1979 r.
Wtedy biegacz z Kamionek po raz pierwszy wystartował
w Maratonie Warszawskim. Jak mówi przygotowania do
startu nie kończyły się tylko na treningach, ale czytał też

O tym jak ważne jest bieganie dla Zbigniewa Jeziórskiego
niech świadczą dwa przykłady. Jak opowiada przed jednym
z Maratonów Warszawskich pracował w polu do godz. 23.00,
a spać poszedł o północy. Mimo to wstał wczesnym rankiem,
żeby dotrzeć do Warszawy i przebiec 42 kilometry.
Był też taki przypadek, że popsuł mu się rower, a miał
dojechać do Płocka, aby z kolegami pojechać na bieg. Mimo
przeciwności losu Zbigniew Jeziórski nie zrezygnował ze
startu. Blisko 15 kilometrów dzielące jego dom od dworca
PKP w Płocku pokonał pieszo. I pojechał na bieg.
Zaczęło się od wujka
Zbigniew Jeziórski opowiada, że lubił biegać od
najmłodszych lat. Ale pasje do biegania zaszczepił mu
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fot. ze zbiorów Zbigniew Jeziórskiego
Zbigniew Jeziórski (pierwszy z lewej nr 1170) podczas jednego
z Maratonów Warszawskich w latach 80. XX wieku

książki o maratonach i „nastrajał” się mentalnie, bo jego
zdaniem odpowiednie mentalne podejście do maratonu ma
duże znaczenie.
Po pierwszym starcie przyszły kolejne. W sumie Zbigniew
Jeziórski ma na koncie 30 ukończonych maratonów. Najwięcej
bo aż 20 razy startował w Maratonie Warszawskim, ale brał
też udział w maratonach m.in. w Gdańsku czy Toruniu. –
Pamiętam, że na jeden z maratonów w Gdańsku jechaliśmy
prawie całą noc. Start był rano, a do tego panował niesamowity
upał. Ale udało się przebiec te 42 kilometry – wspomina
Zbigniew Jeziórski. Jego życiowy rekord w maratonie to
3 godziny 26 minut.
Od 10 lat biegacz z Kamionek nie startuje już w maratonach.
A w ilu biegach w sumie wystartował? Zbigniew Jeziórski nie
potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Mówi, że były takie lata,
w których zaliczył po 20 startów. Nawet w „pandemicznym”
2020 r. wystartował w trzech biegach.
W 1999 r. Zbigniew Jeziórski został uhonorowany odznaka
zasłużonego działacza Ludowych Zespołów Sportowych
za „wybitne zasługi położone dla rozwoju kultury fizycznej
i turystyki na wsi”.
Rowerem na biegi
Zbigniew Jeziórski od dziesięcioleci nie rozstaje się
z rowerem. To właśnie na rowerze jeździ na zawody, które
rozgrywane są w pobliżu. Chociaż zdarzały się i dłuższe
wyprawy. Wspomina, że rowerem jeździł na biegi np.
w Wyszogrodzie czy Rypinie. – Do Rypina jest ok. 70
kilometrów w jedną stronę. Potem startowałem w biegu na
10 kilometrów i wracałem do domu. W sumie jakieś 150
kilometrów miałem w nogach – wspomina.
Nasza Gmina - nr 1(38)/2021

Pasja muzyczna
Biegacz z Kamionek ma jeszcze jedną pasję. To pasja
muzyczna. Od 50 lat gra na akordeonie. – Jestem samoukiem.
Gra na akordeonie to dla mnie rozrywka w wolnym czasie
– mówi. Dodaje, że zamiłowanie do muzyki ma chyba po
dziadku. – On bardzo lubił grać na harmonii – mówi Zbigniew
Jeziórski.
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Karnawałowe bale przedszkolaków
Karnawał to bale, maskarady i zabawy. Takie bale
odbyły się też w przedszkolach w Nowych Proboszczewicach
i Wyszynie. W tym roku były jednak bardziej kameralne.
W Nowym Proboszczewicach bawiono się 9 lutego. Były
tańce przy największych przebojach muzyki tanecznej i przy
światłach kuli dyskotekowej, wesołe zabawy integracyjne,
wspaniałe dekoracje i dużo balonów.
Niektórzy celebryci pozowali również na „ściankach”,
a było ich wielu: Elza, Anna, strażak Sam, Pippi, a nawet Psi
Patrol. Gwoździem programu okazał się ogromny tort z okazji

6 urodzin przedszkola. Ale to nie była jedyna niespodzianka.
Wszyscy otrzymali balony, pamiątkowe dyplomy, a także bogate
paczki karnawałowe, sponsorowane przez Radę Rodziców.
W Wyszynie karnawałowe szaleństwo zawitało do
przedszkola 16 lutego. Na korytarzu przystrojonym balonami
i serpentynami, przedszkolaki rozpoczęły zabawę od
zaprezentowania swoich strojów karnawałowych. Następnie
odbyły się tańce i zabawy oraz konkursy. Tak jak w Nowych
Proboszczewicach dzieci bawiły się w swoich grupach
wiekowych.

Słodki prezent
Przedszkolaki i pracownicy przedszkola w Nowych Proboszczewicach sprawili słodki prezent Urzędowi Gminy
w Starej Białej. Był to okazały tort z okazji 6. urodzin Przedszkola
w Nowych Proboszczewicach. Obecnie w Przedszkolu, w sześciu
grupach, bawi się i uczy 124 młodych mieszkańców naszej
gminy.
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Sukces judoki ze Starych Proboszczewic
Spory sukces zapisał na swoim koncie Sebastian
Rybicki, judoka z UKS Judo Sensei Stare Proboszczewice.
Zdobył brązowy medal Pucharu Polski juniorów
młodszych. Dzięki temu otworzył sobie drogę do startu
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie
w czerwcu.
Zawody Pucharu Polski juniorów młodszych odbyły
się w Piasecznie. Popularny „Ryba” walczył w kat. 81 kg.
W bardzo dobrym stylu wygrał pięć z sześciu stoczonych walk.
To zapewniło mu brązowy medal i awans do OOM, czyli
de facto mistrzostw Polski. - Na podium czułem, że to co
trenowałem przez cały czas nie poszło na marne I, że warto
wierzyć w siebie i nie poddawać się mimo, że wcześniej się
przegrywało. Niesamowite uczucie – mówił Sebastian po
zawodach. Jego trenerem jest Łukasz Smorzewski.
Sebastian Rybicki mieszka w Starych Proboszczewicach
i reprezentuje naszą gminę, a Urząd Gminy od kilku lat
wspiera i dofinansowuje klub i jego działania.
„Ryba” przygodę z judo rozpoczął, gdy miał osiem lat
i był w drugiej klasie. Na zajęcia, które pojawiły się w SP

w Starych Proboszczewicach, zapisała go siostra. Sebastian
spróbował swoich sił i tak został z judo do dzisiaj. Pierwszy
raz w zawodach wystartował w grudniu 2012 r., zaledwie po
kilku miesiącach treningu. Ważył wtedy 27,5 kg.

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje,
że w 2021 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania
z usług gabinetu psychologicznego i punktu konsultacyjnoinformacyjnego.
Gabinet psychologiczny jest czynny w każdy poniedziałek
i czwartek w godz. 15.00 – 20.00 w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „Biała”- Ośrodek Zdrowia w Białej pok. nr 5.
Usługi specjalisty pani Iwony Gołębiewskiej polegają na
udzielaniu podstawowej pomocy psychologicznej osobom
uzależnionym i współuzależnionym. Kierowane są głównie
do osób i rodzin z problemem alkoholowym narażonym
na przemoc w rodzinie, przemoc wobec dzieci, itp.
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, dyżury w każdy

wtorek w godz. 15.00 – 17.00 oraz każdy piątek w godz.
14.00 –17.00 w budynku Urzędu Gminy w Białej pok. nr 8,
jak również w ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00 – 18.00
w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
ul. Floriańska 4 (po wznowieniu stacjonarnej pracy
w placówce oświatowej).
Usługi przeznaczone są dla osób uzależnionych
i współuzależnionych (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia).
W Punkcie Konsultacyjnym dyżuruje mgr Małgorzata
Wyszyńska - pedagog specjalista z zakresu profilaktyki
uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, instruktor
terapii uzależnień.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do korzystania
z wymienionych usług.

Coraz więcej serc

Dotychczas metalowe serce do zbierania plastikowych
nakrętek w naszej gminie znajdowało się tylko
w Mańkowie. Na początku lutego pojawiło się przed szkołą
w Maszewie Dużym. Kolejne mają stanąć w Nowej Białej
i na ul. Brwileńskiej w Mańkowie.

O serduszkach napisali
Informacja ze strony SP w Maszewie Dużym:
„Zbieranie plastikowych nakrętek na cele charytatywne
to jedna z popularniejszych form pomocy. Takie „korkowe”
zbiórki w naszej szkole odbywały się co roku, pełniąc przy
tym formę edukacyjną dla naszych uczniów. Teraz, zbiórka
nakrętek nie będzie jednorazowym przedsięwzięciem, będzie
stałym elementem naszego szkolnego i gminnego życia.
Otóż, przed Szkołą Podstawową im. Władysława
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym stanęło
wielkie serce – kosz na nakrętki. Ta, wspaniała inicjatywa
Radnego Gminy Stara Biała P. Huberta Murawskiego,
już zmobilizowała mieszkańców Maszewa Dużego, całej
gminy, a w szczególności naszych uczniów do wspólnego
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zaangażowania i działania. Zatem, od kilku dni wszyscy
stajemy do wyzwania i razem zapełniamy korkami metalowe,
urokliwie wielkie i czerwone serce.
Każdy zapełniony „plastikowym surowcem” kosz,
przeznaczony zostanie na różne formy wsparcia i rehabilitacji
osób z niepełnosprawnością. Zachęcamy wraz z radnym
Panem Hubertem Murawskim: „Masz na pomoc chętkę? –
Wrzuć plastikową nakrętkę”.
Informacja z profilu fb radnej Agnieszki Malanowskiej,
inicjatorki ustawienia pierwszego serca w Mańkowie:
„Drodzy Państwo. Podjęłam decyzję, że nagrodę
finansową (w wysokości 1500 zł), którą otrzymałam od
Fundacji ORLEN w ramach Wolontariusza Roku 2020,
przeznaczam na zakup pojemnika na nakrętki. Zakup odbędzie
się za pośrednictwem UG Stara Biała, za co serdecznie
dziękuję. Pojemnik zostanie zainstalowany w Nowej Białej
przy drodze przelotowej, więc ustawienie go w tym miejscu
z pewnością sprawdzi się w pozyskiwaniu nakrętek”. Na swoim
profilu fb Agnieszka Malanowska poinformowała także,
że kolejne serduszko w Mańkowie stanie przy ul. Brwileńskiej.
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Rada Gminy uchwaliła

Na XX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
8 grudnia 2020 r. podjęto uchwałę:
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów
Biała, Biała Nowa, Draganie Nowe, Draganie Stare
i Trzepowo Nowe.
Na XXI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
29 grudnia 2020 r. podjęto następujące uchwały:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stara Biała na lata 2020-2030.
• zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2020 rok.
• w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.
• przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara
Biała na lata 2021 - 2030 oraz Budżetu Gminy Stara Biała
na 2021 rok.
• w sprawie zlecenia do realizacji Powiatowi Płockiemu
usługi transportu ucznia niepełnosprawnego z terenu
Gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych
w Goślicach w 2021 roku.
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy
Stara Biała na 2021 rok.
• w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na
2021 rok.
• w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Gminy na 2021 rok.
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu

•

marki Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI w drodze
bezprzetargowej.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodów
ratowniczo-gaśniczych marki MERCEDES-BENZ LF409
i IFA W 50L/LF w drodze bezprzetargowej.

Na XXII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
11 lutego 2021 r. podjęto następujące uchwały:
• w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
• w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik
i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której
znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym.
• w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.
• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności
związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu
położonego w m. Maszewo Duże.

Synteza
Do diagramu należy wpisać podane wyrazy oraz nazwiska
9 znanych Polaków, patronów płockich ulic. Z liter w polach
z kropką można ułożyć punkt nazwisko jeszcze jednego patrona
nadwiślańskiego grodu hasło syntezy.
4-literowe: Akka, Andy, chan, Haga, liga, mole, spin, Teby,
5-literowe: etyka, kwoka,
6-literowe: Adrian, gwizdy,
7-literowe: alkidal, ansambl, Natalia, pomadka, solista.
Opracował: Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”
Rozwiązanie (litery w oznaczonych polach 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 30.05.2021.
W mailach z rozwiązaniem prosimy o podawanie imienia i nazwiska
oraz miejscowości zamieszkania. Na zwycięzców czekają nagrody
(talony na zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 4 (37) /2020: „Legiony
Polskie”.
Nagrody wylosowali: Marta Jagielska i Mariusz Florczak z Mańkowa.
Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) prosimy
o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.05.2021 r.
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Zagłosuj na świetlicę w Brwilnie

Po raz kolejny w plebiscycie Tygodnika Płockiego na
wydarzenie roku „Z Tumskiego Wzgórza”, znalazła się
inicjatywa z naszej gminy. Tym razem jest to otwarcie
świetlicy wiejskiej w Brwilnie.
To już XIV edycja plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza”.
W czterech kategoriach znalazło się po 10 propozycji
wydarzeń z ubiegłego roku. To najważniejsze wybiorą
czytelnicy Tygodnika Płockiego. W kategorii „Na Mazowszu
Płockim” znalazło się otwarcie świetlicy wiejskiej w Brwilnie.
„To przestronna sala konferencyjno-bankietowa. W środku
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znajdują się pomieszczenie dla strażaków OSP Brwilno
i garaż na strażacki samochód” – można przeczytać w opisie
dotyczącym świetlicy w Brwilnie.
Zachęcamy do głosowania na wydarzenie z naszej gminy.
Można to zrobić na dwa sposoby. Za pomocą sms-a. Trzeba
wysłać sms o treści NMP.3 na numer 73601 (koszt SMS-a 3,69
zł brutto). Można też zagłosować poprzez kupony drukowane
w Tygodniku Płockim.
Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji plebiscytu
w kategorii „Z Ziemi Płockiej” zwyciężyło otwarcie hali
w Maszewie Dużym.
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