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Zespół Tańca Tulip, działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury i Sportu w Starej Białej ma już na swoim koncie 
pierwsze sukcesy na turniejach tańca.

Na swój debiutancki turniej Tulip pojechał do Bydgoszczy 
(7-8 maja). Okazała się to bardzo owocna wyprawa. Puchary 
za pierwsze miejsca zdobyły mini Tulipanki w kat. jazz 
mini-formacje debiuty do 11 lat oraz Tulipanusie 2 w kat. 
przedszkolaki formacje open 4-5 lat. Puchar za drugie miejsce 
wywalczyły mini Tulipanny w kat. jazz mini-formacje debiuty 
12-15 lat. Natomiast puchary za trzecią lokatę przypadły 
w udziale Tulipankom 1 w kat. jazz formacje debiuty do 11 lat 
oraz Tulipanusiom 1 w kat. przedszkolaki formacje open 6-7 lat.

Także w Bydgoszczy na licznie obsadzonym Fale Loki Koki 
Dance Festival Tulip zdobył trzy miejsca na podium. 

Sukces tym większy, że konkurencja na turnieju była bardzo 
duża. Organizator podawał, że w trakcie turnieju na parkiecie 
zaprezentowało się prawie 2 tys. tancerzy.

Tym bardziej cieszą sukcesy naszych młodych tancerzy. 
Drugie miejsca zajęły mini Tulipanki i Tulipanny. Na trzecim 
miejscu znalazły się Tulipanki 1, a na czwartych lokatach 
Tulipanki i mini Tulipanny. Dla części tancerzy to był pierwszy 
występ na turnieju.

Gratulujemy wszystkim tancerzom oraz ich trenerce 
Joannie Henke-Kowalczyk.

Tulip z pucharamiTulip z pucharami
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Wójt Gminy Stara Biała, Sławomir Wawrzyński podpisał 
umowy z wykonawcami dwóch największych inwestycji 
w tej kadencji samorządu. To rozbudowa Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wyszynie i przebudowa ul. Łącznej. 
Koszt tych inwestycji to prawie 17 mln zł.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie 
ma kosztować 9 840 000 zł. Po rozbudowie nowy budynek będzie 
połączony z istniejącym obiektem szkoły za pośrednictwem 
łącznika o dwóch kondygnacjach. W obiekcie zaprojektowano: 
na trzech kondygnacjach  - osiem sal dydaktycznych, windę 
oraz pomieszczenia komunikacyjne i sanitarne. Ponadto 
w  budynku zaprojektowano salę gimnastyczną o wysokości 
trzech kondygnacji przykrytą dachem o konstrukcji drewnianej. 
Bezpośrednio przy sali zlokalizowane będą szatnie dla dzieci, 
a w nich natryski i wc.  Sala sportowa będzie posiadała izolację 
akustyczną oraz nagłośnienie. Rozbudowywany obiekt będzie 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie jest 
ponad 300 uczniów i przedszkolaków. I w obecnym budynku 
jest po prostu ciasno. Po rozbudowie do nowych sal przejdą 
uczniowie klas IV-VIII, a dzięki temu więcej miejsca zyskają 
przedszkolaki.

- To inwestycja, na którą trochę czekaliśmy. Przeciągnęły 
się prace projektowe, później trzeba było ogłaszać aż dwa 
przetargi. Ale udało się to wszystko sfinalizować i dzisiaj 
podpisujemy umowę z wykonawcą. Wierzę, że prace będą 
przebiegać sprawnie i całość zostanie ukończona w terminie. 
Kwota rozbudowy jest wysoka, ale mamy pełne zabezpieczenie 
finansowe. Chciałbym za to podziękować radnym, którzy 
zwiększyli budżet tej inwestycji. Bo to nie tylko inwestycja 
w szkolne budynki, ale też w nasze młode pokolenie – mówił 
wójt, Sławomir Wawrzyński.

Rozbudowę realizować będzie firma REPRO Sp. z o.o. 
z Płocka. Podpisanie umowy miało uroczysty charakter 
i odbyło się w miejscu, gdzie powstanie nowa część Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. W podpisaniu umowy wzięli udział 
także przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska, dyrektor wyszyńskiej placówki, Katarzyna 
Warczachowska, przedstawiciele Rady Rodziców szkoły 
i przedszkola, a także uczniowie szkoły w Wyszynie.

Zaproponowana przez wykonawcę w przetargu kwota 

przewyższała środki, które gmina zamierzała przeznaczyć 
na tę inwestycję. Dlatego na ostatniej sesji radni zwiększyli 
o 3  mln  zł budżet przeznaczony na rozbudowę placówki 
w  Wyszynie. Gmina Stara Biała otrzymała na realizację tego 
zadania dotację w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

– Myślę, że pod koniec listopada będziemy mieli stan 
surowy zamknięty i będzie można prowadzić prace w środku 
budynku. Zgodnie z umową całość ma być gotowa w sierpniu 
przyszłego roku – mówił podczas podpisania umowy prezes 
REPRO, Wojciech Gontarek.

Największa drogowa inwestycja
Natomiast rozbudowa ul. Łącznej będzie kosztować 

6  888  000 zł. To największa inwestycja drogowa ostatnich 
lat w gminie Stara Biała. Droga powinna być gotowa latem 
przyszłego roku.

Przetarg na przebudowę ul. Łącznej wygrał Zakład 
Budowlano-Montażowy BUDOMONT Sp. j. Krzysztof 
Dublicki z Maszewa Dużego. 

- Bardzo się cieszę, że rozbudowa ul. Łącznej właśnie się 
rozpoczyna. To ważna dla naszej gminy inwestycja. Były z nią 
pewne problemy, ale udało się je rozwiązać. Musieliśmy też, 
za zgodą radnych, zwiększyć środki finansowe na inwestycję, 
bo kwoty, które pojawiły się w przetargu przewyższały środki, 
które mieliśmy przeznaczone na przebudowę tej drogi – mówi 
wójt Sławomir Wawrzyński. 

Radni zgodzili się o zwiększenie o 1,735 mln zł środków 
na przebudowę ul. Łącznej. W sumie na inwestycję jest teraz 
zarezerwowane 7 mln zł. Przypomnijmy, że gmina na realizację 
tego zadania otrzymała dotację 5 mln zł z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ulica jest jedną ze strategicznych dróg w gminie. Łączy 
bowiem drogi wojewódzkie 559 i 562 oraz Maszewo Duże 
z Maszewem. W ramach inwestycji na długości ok. 1,4 km 
pojawi się nowy asfalt. Ulica zostanie poszerzona do 5,5 metra. 
Pojawi się także sięgacz z kostki betonowej (długości 157 m 
i szerokości 5 m - ul. Szurkowskiego). Ponadto w  ramach 
inwestycji wybudowany zostanie chodnik na długości 
ok. 1,4 km i szerokości 1,5 m oraz ścieżka rowerowa o długości 
ok. 1,4 km i szerokości 2 m. Dodatkowo zostaną wybudowane 
zjazdy na posesje oraz oświetlenie uliczne. 

Inwestycje warte 17 mln zł
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Wójt Sławomir Wawrzyński 28 czerwca, podpisał 
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim umowę na 
dofinansowanie budowy drogi w Dziarnowie. Pieniądze 
pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i jest to 
kwota 543 429,68 zł. Całość inwestycji to koszt 1 095 592,37 zł.

Umowa została podpisana z wojewodą mazowieckim 
Konstantym Radziwiłłem.

Chodzi o budowę drogi za Świetlicą Wiejską w Dziarnowie. 
Prace są już na ukończeniu. Inwestycja obejmuje budowę 
1260  metrów drogi o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 
3,5 m. Ponadto w ramach prac zostaną wykonane pobocza, 
odwodnienie za pomocą rowów, zjazdy publiczne i indywidualne, 
a także oznakowanie.  

Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Lipna.

Dotacja na drogę w Dziarnowie

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: 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 Iwona Kuklińska.
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
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.
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W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych nasza gmina otrzymała 
dotację w wysokości 5 mln zł. To pieniądze na rozbudowę 
lub budowę dróg w Kamionkach i Włoczewie, Starej Białej 
oraz Nowym Trzepowie.

- To bardzo dobra wiadomość dla naszej gminy. Każda 
dotacja, dofinansowanie to odciążenie dla gminnego budżetu 

i możliwość realizacji kolejnych inwestycji – mówi wójt, 
Sławomir Wawrzyński.

Dotację nasza gmina otrzymała na zadanie „Modernizacja 
infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na 
terenie gminy Stara Biała”. Chodzi o rozbudowę 2367,32  m 
drogi w Kamionkach i Włoczewie, budowę 915 m drogi 
w Starej Białej i budowę 1113 m drogi w Nowym Trzepowie. 
Całość tych prac została oszacowana na 5 263 000 zł. – 
Mamy opracowaną dokumentację techniczną dla tych dróg 
i prawomocne decyzje na ich budowę. Myślę, że prace na tych 
drogach rozpoczną się w tym roku – mówi wójt.

Ale to nie wszystkie pieniądze o jakie stara się gmina 
w  ramach Polskiego Ładu. Dwa wnioski zostały złożone 
w ramach programu przeznaczonego dla gmin, gdzie 
funkcjonowały PGR-y. W pierwszym nasza gmina stara się 
o 2 mln zł na infrastrukturę społeczną, w drugim o  5  mln 
zł na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie gminy. Wójt Sławomir Wawrzyński 
jest przekonany, że przynajmniej jeden z tych wniosków 
zostanie zaakceptowany.

Nasza gmina otrzymała 70 tys. zł dotacji od samorządu 
Mazowsza, w ramach programu „Mazowiecki Instrument 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”. To pieniądze 
przeznaczone na siedem inwestycji, które w sumie będą 
kosztować 311,2 tys. zł.

Umowy na dotację wójt Sławomir Wawrzyński oraz 
marszałek Mazowsza Adam Struzik, podpisali 27 maja, w auli 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw to program 
samorządu województwa mazowieckiego. W tej edycji nasza 
gmina złożyła cztery wnioski na zadania priorytetowe i trzy na 
zadania dodatkowe. Zadaniami priorytetowymi była budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Kmiece 
i Nowe Trzepowo, wymiana nawierzchni placu zabaw w Starej 
Białej oraz budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku 
świetlicy wiejskiej we Włoczewie.

Wśród zadań dodatkowych znalazły się modernizacja 
terenu zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych 

Proboszczewicach, budowa chodnika w Maszewie i budowa 
oświetlenia drogowego w Srebrnej.

Samorząd województwa zdecydował o akceptacji 
wszystkich, siedmiu wniosków. Na każde z zadań gmina 
otrzymała z MIAS-u po 10 tys. zł dotacji.

Od 1 czerwca mieszkańcy naszej gminy mogą 
korzystać z nowego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. PSZOK będzie działał w Kobiernikach, na 
terenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami.

Do PSZOK-u mieszkańcy naszej gminy mogą dostarczyć 
bez dodatkowych opłat:
•	 selektywnie	 zebrane	 odpady	 opakowaniowe	 –	 szklane,	

papierowe, opakowania z tworzyw sztucznych, metalowych 
oraz opakowania wielomateriałowe;

•	 selektywnie	 zebrane	 odpady	 takie	 jak:	 meble	
i  odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne 
i przeterminowane chemikalia, zużyte opony od 
samochodów osobowych (limit 4 opony/rok – liczony 
łącznie z obu PSZOK-ów), zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki.
Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny. Właściciel nieruchomości 
we własnym zakresie i na własny koszt dostarcza odpady 
do PSZOK oraz samodzielnie je rozładowuje i umieszcza 
w miejscach wskazanych przez pracownika PSZOK.

PSZOK w Kobiernikach nie przyjmie od naszych 
mieszkańców bioodpadów. Ponadto do punktu w Kobiernikach 
będzie można dostarczyć odpłatnie (wg. aktualnego cennika) 
odpady budowlane i rozbiórkowe.

PSZOK w Kobiernikach jest czynny: poniedziałek - piątek 
10.00-18.00; sobota 8.00-14.00 (z wyjątkiem świąt i dni 
ustawowo wolnych od pracy).

5 mln zł dla naszej gminy

Pieniądze na wsparcie sołectw

Nowy PSZOK w Kobiernikach 
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O przeznaczeniu pieniędzy na opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej przedszkola ze żłobkiem 
w Maszewie Dużym czy o porozumieniu z Płockiem na 
prowadzenie w PGO Kobierniki Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy, decydowali 
radni na XXXI, XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała.

Sesja XXXI
Na XXXI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 

7 kwietnia, radni m.in. zaakceptowali porozumienie między gminą 
a Płockiem o prowadzeniu w PGO Kobierniki Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy.

Na sesji radni zdecydowali także o zmianach w budżecie 
gminy na 2022 r. Dotyczyły one m.in. zwiększenia o 100 tys. zł 
wydatków na opracowanie projektu i przebudowę dróg 
wewnętrznych w Maszewie. Tym samym w tym roku na tę 
inwestycję przeznaczone będzie 450 tys. zł. Ogółem ma ona 
kosztować ok. 1,2 mln zł.

Radni podjęli też uchwałę o ustanowieniu roku 2023 rokiem 
jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Stara Biała.

Na zakończenie sesji przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, 
Małgorzata Lewandowska złożyła wszystkim życzenia z okazji 
świąt Wielkanocnych. 

Sesja XXXII
Na sesji 23 maja został zrobiony pierwszy krok, aby w Maszewie 

Dużym powstały przedszkole i żłobek. Radni zdecydowali 
o przeznaczeniu 250 tys. zł na opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy budynku 
użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości 
Maszewo Duże. 

Wójt Sławomir Wawrzyński mówi, że docelowo przedszkole 
byłoby przeznaczone dla ok. 150 dzieci, a żłobek dla ok. 100. 
– Maszewo Duże i okoliczne miejscowości dynamicznie się 
rozwijają i będą rozwijać. Myślę, że taka inwestycja na tym 
terenie jest potrzebna. Wkrótce będziemy ogłaszać przetarg na 
wykonanie dokumentacji – mówi wójt.

Podczas XXXII sesji jedną z najważniejszych uchwał były 
zmiany w budżecie gminy na ten rok. Radni zdecydowali 
o zwiększeniu o 3 mln zł środków na rozbudowę Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie. Teraz budżet tej inwestycji 
wynosi 10 mln zł. Gmina otrzymała na realizację tego zadania 
dotację w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Realizacja zadania planowana jest na przełomie 
2022/2023.

Radni zdecydowali także o zwiększeniu o 1,735 mln zł 
środków na opracowanie projektu i rozbudowę drogi gminnej 
ul. Łącznej. W sumie na rozbudowę ul. Łącznej jest teraz 
zarezerwowane  7 mln zł. Gmina na realizację tego zadania 
otrzymała dotację 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych.

- Musieliśmy poprosić radnych o zwiększenie środków na 
te dwie bardzo ważne dla gminy inwestycje, bo w przetargach 
pojawiły się znacznie wyższe kwoty niż planowaliśmy. Myślę, 
że niestety obecnie wszystkie inwestycje będą droższe. Na razie 
jednak nie zamierzamy rezygnować z żadnej zaplanowanej 
inwestycji – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.

Radni zgodzili się także na przeznaczenie 250 tys. zł na 
przebudowę ul. L. Teligi w Maszewie.

Sesja XXXIII
Podczas XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła 

się 22 czerwca, radni jednogłośnie udzielili wójtowi Sławomirowi 
Wawrzyńskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania 
budżetu za 2021 r. 

Kwestie związane z wotum zaufania i udzieleniem absolutorium 
były kluczowymi uchwałami podczas sesji. Ale radni zdecydowali 
także o zmianach w budżecie na 2022 r. Zgodzili się na zwiększenie 
o 360 tys. zł wydatków dla jednostek oświatowych. To zwiększenie 
o 130 tys. zł środków dla SP im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Maszewie, które przeznaczone są za zakup 31 komputerów. 
A także na przeznaczenie pieniędzy na remonty nawierzchni 
placów zabaw przy SP w Starych Proboszczewicach (szacowany 
koszt ok. 150 tys. zł ) oraz przy SP im. Jana Pawła II w Starej 
Białej (szacowany koszt ok. 80 tys. zł).

Radni podjęli decyzje
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W Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie, 28 czerwca, uroczyście 
podsumowano działalność Klubu Seniora. Klub powstał 
w ramach realizowanego przez naszą gminę projektu 
„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie 
Stara Biała”, który właśnie dobiega końca.

Podczas spotkania były kwiaty, podziękowania, specjalne 
albumy dla uczestników Klubu Seniora. Nie zabrakło też gości, 
a wśród nich wójta Sławomira Wawrzyńskiego, dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Rolanda Burego, 
pracowników Urzędu Gminy – koordynatorek całego projekt, 
Aleksandry Kozłowskiej i Moniki Szpiek oraz współpracującej 
z nimi Doroty Kruk, opiekunki Klubu Seniora, Marzeny 
Bonkowskiej, osób prowadzących zajęcia dla seniorów – 
Kazimiery Pawłowskiej, Anny Dałek, Łukasza Rakowskiego. 

- Wierzę, że ten projekt przyczynił się do integracji seniorów 
w naszej gminie, że dał Państwu wiele powodów do radości 
i zadowolenia. Chciałbym podziękować osobom realizującym 
projekt, pracownikom Urzędu Gminy, za ich pracę i wielkie 
zaangażowanie – mówił wójt Sławomir Wawrzyński. 

Zanim ostatnie spotkanie Klubu Seniora nabrało mniej 
oficjalnego charakteru, na jego uczestników czekała jeszcze 
muzyczna niespodzianka, czyli brawurowe wykonanie przez 
Karola Kozłowskiego, utworu Zbigniewa Wodeckiego „Lubię 
wracać tam, gdzie byłem już”.

W ramach projektu został utworzony Klub Seniora w dwóch 
lokalizacjach – w Maszewie Dużym i Dziarnowie, w sumie 
dla 30 osób. Seniorzy mieli zajęcia z rękodzieła, kulinarne, 
sportowe, spotkania z diabetologiem i z dietetykiem, a także 
festyn „Aktywny senior”, wieczorki muzyczno-taneczne, ognisko, 
wycieczki.

Ale Klub Seniora to nie jedyne działania, które zostały 
zrealizowane podczas projektu. W ramach projektu zrealizowano 
następujące działania:
•	Usługi	opiekuńcze	świadczone	w	miejscu	zamieszkania	dla	

15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu 
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację 
zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, 
itp. oraz inne w zależności od potrzeb.

•	Usługi	asystenckie	świadczone	w	miejscu	zamieszkania	
dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta była 
pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak 

największej samodzielności w zakresie życia codziennego, 
samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami 
społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków 
do samodzielnej rehabilitacji.

•	 Utworzenie	 wypożyczalni	 sprzętu	 rehabilitacyjnego	
i wspomagającego, gdzie dostępne są m.in. łózka 
antyodleżynowe, wózki rehabilitacyjne, chodziki rehabilitacyjne, 
rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. 

•	Wsparcie	5	opiekunów	faktycznych,	świadczące	następujące	
usługi: szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze 
stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa 
pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą 
pracy socjalnej, poradnictwo  - spotkania z psychologiem.
Nasza gmina realizowała projekt od 1 stycznia 2020 r. 

do 30 czerwca 2022 r. Projekt „Zwiększenie dostępności do 
usług społecznych w Gminie Stara Biała” był dofinansowany 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie 
włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 
Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępu do 
świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie 
Stara Biała. Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, 
dofinansowanie 822 836,75 zł.

Podsumowanie projektu dla seniorów
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Zakończenie nauki w roku szkolnym 2021/2022 było 
okazją do wręczenia przez wójta Sławomira Wawrzyńskiego, 
listów gratulacyjnych uczniom, którzy otrzymali stypendia 
za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe. Takich uczniów 
było 230.

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

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

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

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

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

Kl. V A – Ksawery Cegliński, Leon Burda, Oliwier Cegliński, 
Karol Chrobot, Maria Kaczmarek, Bartosz Karaszewski, Jakub 
Kranc, Karolina Król, Martyna Król, Maciej Obrębski, Kinga 
Patrowicz, Maciej Rutkowski, Natalia Wiśniewska, Dawid 
Włodarczyk, Zofia Jadwiga Wolińska.

Kl. V B – Aleksandra Adamkowska, Franciszek Cholewiński, 
Filip Mielczarek, Wiktor Szyluk, Wiktor Śmigrocki, Anastazja 
Topa, Filip Wółkiewicz, Filip Wujcik. 

Kl. VI A – Marcel Stawicki, Dawid Marciniak, Miłosz Cecelski, 
Filip Reński.

Kl. VI B – Rafał Strzelecki, Amelia Bielska, Antonina 
Borowska, Helena Boryczewska, Jan Brzeziński, Nikodem 

Dębkowski, Marcel Kwiatkowski, Adam Łabiszewski, Sandra 
Machała, Wiktor Raczkowski, Emilia Staszewska, Patrycja 
Wicińska, Antoni Zbigniew Żuk.

Kl. VII A – Wiktoria Borkowska, Jan Czerwiński, Julia 
Kowalska, Maja Lisiewska, Julia Reda. 

Kl. VII B – Maria Nowak, Szymon Cegliński, Krystian Kania, 
Karol Rafał Kozłowski, Piotr Maciakiewicz, Wiktor Okraska, 
Piotr Okrąglewski, Adam Ruszkowski, Maciej Strzelecki, 
Zuzanna Witkowska.

Kl. VII C – Tymoteusz Patryk Kania, Maja Anna Kępczyńska, 
Wioletta Mikulicz, Dominika Ewa Ostrowska, Julia Perlińska, 

Wiktoria Natalia Wilk, Aleksandra Wrutniak, Oliwia Zalewska.
Kl. VIII A – Zuzanna Jóźwik, Jakub Patrowicz, Iga Natalia 

Marciniak, Adam Kuczyński, Zofia Frankowska, Nikola Blejzon.
Kl. VIII B – Błażej Dobroś, Igor Sylwester Jaszczak, Maja 

Jędrzejewska, Weronika Agata Krajenta, Anna Maria Ostrowicka, 
Ewelina Sobocińska, Miłosz Stankiewicz, Lidia Staszewska, 
Marta Tchorek. 

Kl. VIII C – Jagoda Cholewa, Kinga Strzelecka, Natan 
Sieradzki, Maria Żółtowska, Jakub Chrząszczyk, Oliwia Piegat. 

Nasi stypendyści

Stypendyści z kl. IV z SP Maszewo Duże

Stypendyści z kl. V z SP Maszewo Duże

Stypendyści z kl. VI z SP Maszewo Duże

Stypendyści z kl. VII z SP Maszewo Duże

Stypendyści z kl. VIII z SP Maszewo Duże



strona 9Nasza Gmina - nr 2(43)/2022

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach stypendia 
za wyniki w nauce otrzymali:

Kl. IV A –Mikołaj Malinowski, Katarzyna Bojanowska, Maria 
Kacperska, Filip Koziński, Eryk Jachimowicz, Jakub Michalski. 

Kl. IV B –Zuzanna Pietrzyk, Julia Kozłowska, Jakub Wolski, 
Kalina Jankowska, Maciej Mikołajczyk, Tomasz Jamowski. 

Kl. V A – Julia Adamczyk, Patrycja Jamowska, Iga Wiktoria 
Kowalczyk, Szymon Łabędzki, Kacper Markowski, Ewa 
Mrowińska, Krzysztof Orłowski. 

Kl. V B – Emilia Bartnicka, Natalia Chęcińska, 
Martyna Sobieraj.

Kl. VI A – Lena Mrowińska, Kornelia Kamińska, Dominika 
Kajkowska, Kacper Gorsiak.

Kl. VII A –Szymon Sobala, Natalia Gorsiak.
Kl. VII B – Nikola Kajkowska, Szymon Rafał Nowakowski, 

Dominika Sobolewska, Maciej Sobolewski, Maja Zajączkowska.
Kl. VIII A – Izabela Kudła, Kornelia Klonowska, Wiktoria 

Wąsowska, Nikola Lisowska.
Kl. VIII B – Jakub Kosiba, Julia Jędrzejczyk, Justyna 

Jędrzejczyk, Jakub Markowski, Marcel Robert Latos. 
Kl. VIII C – Natalia Bartnicka, Malwina Jabłońska.
Natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali: Julia 

Adamczyk, Patrycja Jamowska, Ewa Mrowińska, Maja Broniecka, 

Lena Mrowińska, Kacper Gorsiak, Sebastian Foreński, Krystian 
Ziębiński, Zuzanna Baranowska, Szymon Kulesza.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wyszynie stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Kl. IV – Wiktor Byttner, Oliwier Maksymilian Cybulski, 
Aleksandra Guzanek, Patrycja Jasionowska, Hanna 
Kułaga, Natasza Nowicka, Jan Stokłosa, Maciej Szwech, 
Krystyna Wawrzyńska.

Kl. V – Leszek Andrzejczak, Gabriela Bruzdowicz, Aleksandra 
Chojnacka, Lena Chrobot, Mikołaj Doliński, Aleksandra 
Dolińska, Jakub Górzyński, Krystyna Kapuścińska, Paweł Passon, 
Franciszek Piotrowski, Amelia Różańska.

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

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

Kl. VIII B – Noemi Dobrosielska, Konrad Dyszkiewicz, 
Katarzyna Malinowska.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej 
stypendia za wyniki w nauce otrzymali:

Kl. IV – Wiktor Gąsiorowski, Hasmik Navoyan, Julia 
Daniszewska, Cezary Warzyński, Antoni Szulecki, Filip Alan 
Woźniak, Julia Kania, Oliwia Rogacka, Adam Bońkowski.

Kl. V – Szymon Kubicz, Jan Lewandowski, Adrianna Lichota, 
Maria Kowalska, Jakub Adam Szpiek, Dawid Sowa, Mateusz 
Joachim Załęski, Amelia Baranowicz. 

Kl. VI – Zuzanna Zielińska.
Kl. VII – Tadeusz Ksawery Załęski, Szymon Linga, Ewa 

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

Kl. VIII – Jakub Kosowski, Anna Jagodzińska, Karol Janyszko, 
Oliwia Słowikowska, Piotr Żochowski.

Stypendyści kl. IV-VII z SP w Starych Proboszczewicach

Stypendyści kl. VIII z SP w Starych Proboszczewicach

Stypendyści z SP Wyszyna

Stypendyści z SP Stara Biała

Stypendia sportowe z SP w Starych Proboszczewicach



Słoneczny festyn
Było mnóstwo atrakcji podczas Festynu 
Rodzinnego, który 4 czerwca odbył się 
w parku w Nowych Proboszczewicach.
Na scenie zaprezentowali się przedszkolaki 
z Nowych Proboszczewic, uczniowie 
z SP w Starych Proboszczewicach, tancerze 
z grupy Tulip, judocy z klubu Judo Sensei 
Proboszczewice, Gminna Orkiestra Dęta. 
Do tańca porwał publiczność zespół Verdis, 
a do północy bawiono się z  DJ-em.

Słoneczny festyn
w Nowych Proboszczewicach



Drużyna OSP Brwilno triumfowała 
w gminnych zawodach sportowo-
pożarniczych, które 26 czerwca, odbyły 
się na stadionie Centrum Sportowego 
Wierzbica w Nowych Proboszczewicach. 
Zawody strażaków wróciły do kalendarza 
imprez po dwuletniej przerwie.
W Nowych Proboszczewicach w rywalizacji 
seniorów pojawiły się zespoły ze 
wszystkich ośmiu jednostek OSP w naszej 
gminie. Były dwa zespoły kobiece, dwie 
ekipy dziewcząt Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych i sześć chłopców.
Tradycyjnie rozegrane zostały dwie 
konkurencje, czyli sztafeta pożarnicza i tzw. 
bojówka. Zawodnikom bez wątpienia nie 
pomagała pogoda, ale mimo potwornego 
upały, podczas startu dawali z siebie 
wszystko. Przez ponad cztery godziny 
publiczność miała okazję obserwować 
rywalizację strażaków.
W rywalizacji seniorów najlepsza okazała 
się drużyna OSP Brwilno. I to ona będzie 
reprezentować we wrześniu naszą gminę 
na powiatowych zawodach sportowo-
pożarniczych. Drugie miejsce zajęła ekipa 
OSP Stara Biała, a trzecie zespół OSP 
Dziarnowo. Czwarta lokata przypadła 
w udziale OSP Wyszyna, piąta OSP 
Proboszczewice, szósta OSP Bronowo-
Zalesie, siódma OSP Maszewo i ósma OSP 
Kamionki.
Wśród pań triumfowała drużyna z OSP 
Dziarnowo, przed OSP Proboszczewice.
W rywalizacji MDP wśród dziewcząt 
zwyciężył zespół z OSP Stara Biała, przed 
OSP Proboszczewice. Wśród chłopców 
triumfowali reprezentanci OSP Maszewo. 
Drugie miejsce zajął zespół z OSP 
Dziarnowo, trzecie z OSP Proboszczewice, 
czwarte z OSP Wyszyna, piąte z OSP 
Bronowo-Zalesie i szóste z OSP Kamionki.
Oprócz dyplomów dla każdej z drużyn 
i specjalnych statuetek za pierwsze miejsca, 
były też nagrody finansowe. Wśród panów 
1000 zł za pierwsze miejsce, 800 za drugie 
i  700 za trzecie. WMDP wśród chłopców 
800 za pierwsze, 700 za drugie i  600 za 
trzecie, a wśród dziewcząt 700 i 600 zł. 
Pozostałe drużyny otrzymała po 500 zł za 
udział w zawodach.

Zawody strażaków
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To było niezwykłe widowisko. Dynamiczne, żywiołowe, 
a jednocześnie nie zabrakło w nim nostalgii i zadumy. 
Wszystko podczas koncertu Akademickiego Zespołu 
Tanecznego „Sonechko” z ukraińskiego Żytomierza, który 
odbył się 24 kwietnia.

Koncert w Maszewie Dużym był jednym z przystanków na 
trasie zespołu, który, na polecenie prezydenta Volodymyra 
Zełenskiego, w całej Europie promował ukraińską kulturę i zbierał 
pieniądze dla walczącego kraju. Razem z ukraińskim artystami 
wystąpił także Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” z Płocka.

Zanim na scenie pojawili się artyści wójt Sławomir Wawrzyński 
przywitał gości za naszej wschodniej granicy. Dziękował także 
mieszkańcom gminy za okazaną pomoc uchodźcom z Ukrainy 

i dodał, że koncert jest też wkładem naszej gminy w pomoc dla 
walczących Ukraińców. 

A później na scenie królował taniec. „Sonechko” 
zaprezentowało nie tylko tańce ludowe, ale można było 
podziwiać tancerzy np. w rock and rollu. W większości tańców 
artyści popisywali się wręcz akrobatycznymi umiejętnościami. 
Publiczność nie szczędziła brawa za żywiołowe tańce. Ale było też 
nostalgicznie i poważnie. Chociażby podczas utworu „Majdan”, 
w którym w artystyczny sposób przedstawiono niedawną 
historię Ukrainy. Albo na zakończenie koncertu, gdy wybrzmiał 
hymn Ukrainy.

Trwający ponad dwie godziny koncert zakończył się owacją 
na stojąco, którą publiczność zgotowała artystom. 

„Sonechko” olśniło publiczność
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1330 młodych mieszkańców naszej gminy, 24 czerwca, 
zakończyło naukę w roku szkolnym 2021/2022. Wyjątkowy 
charakter miała uroczystość w SP im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Maszewie Dużym. Dyrektor Małgorzata Bartos-
Piątkowska oficjalnie poinformowała, że żegna się ze szkołą 
i odchodzi na emeryturę.

Małgorzata Bartos-Piątkowska dyrektorem szkoły w Maszewie 
Dużym była przez 14 lat, a w szkołach w naszej gminie pracowała 
przez 29 lat. – Chciałabym podziękować wójtowi i Radzie Gminy 
Stara Biała za współpracę i zainteresowanie szkołą, radzie 
pedagogicznej i pracownikom szkoły za wsparcie, rodzicom za 
pomoc, a uczniom za dodawanie energii i ochoty do pracy – 
mówiła Małgorzata Bartos-Piątkowska.

Wójt Sławomir Wawrzyński dziękował za wiele lat pracy 
w szkole. – Miałem nadzieję, że przekonam panią dyrektor, aby 
pozostała przynajmniej jeszcze rok, do końca obecnej kadencji, 
ale się nie udało. Wierzę jednak, że pani dyrektor będzie nadal 
wspierać swoją szkołę, bo żyła nią, a ja często korzystałem z jej 
wiedzy i doświadczenia – mówił wójt.

Małgorzata Bartos-Piątkowska funkcję dyrektora będzie 
pełnić jeszcze do końca sierpnia.

W SP im. Władysława Stanisława Reymonta naukę w roku 
szkolnym 2021/2022 zakończyło w sumie 445 uczniów, w tym 
61 ośmioklasistów i 37 dzieci z oddziału przedszkolnego.

W SP w Starych Proboszczewicach ostatni dzwonek zabrzmiał 
dla 285 uczniów, w tym 55 to ośmioklasiści. W Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wyszynie naukę w szkole zakończyło 151 
uczniów (25 ośmioklasistów) i 151 przedszkolaków. W SP im. 
Jana Pawła II w Starej Białej zakończenie świętowało w sumie 
149 uczniów, w tym 17 ośmioklasistów i 23 dzieci z oddziału 
przedszkolnego. A w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach 
zajęcia zakończyło 149 przedszkolaków.

Kawalkada strażackich samochodów w pełnej krasie 
przejechała, 3 maja, głównymi drogami naszej gminy. Strażacy 
jednak nie mknęli do akcji, ale w ten sposób zaprezentowali 
się mieszkańcom w przeddzień swojego święta. 

Strażacy wyruszyli spod strażnicy w Brwilnie. Później 
przejechali m.in. obok DPS w Brwilnie, byli w Maszewie, 
Maszewie Dużym, Wyszynie, Mańkowie, Białej, Starej Białej, 
Proboszczewicach. Na trasie przejazdu nie zabrakło mieszkańców 
pozdrawiających strażaków. 

- Postanowiliśmy w ten sposób uczcić strażackie święto. Była 
to okazja do zaprezentowania się naszych strażaków. Myślę, że to 
była atrakcja dla mieszkańców. Jeśli ta inicjatywa zyska uznanie 
będziemy ją kontynuować – mówi wójt, Sławomir Wawrzyński.

Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego

Strażacka kawalkada
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W Urzędzie Gminy prezes OSP Wyszyna, Stanisław 
Wiśniewski odebrał ubrania specjalne typu Nomex dla 
strażaków ze swojej jednostki. Cztery komplety ubrań 
specjalnych kosztowały 9,6 tys. zł.

Zakup ubrań był wspólnym przedsięwzięciem naszej gminy 
i Powiatu Płockiego. Powiat w ramach realizowanej V edycji 
programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania 
– 2022”, dofinansował zakup ubrań kwotą 5 tys. zł. Resztę 
dołożył Urząd Gminy.

Ubrania specjalne przekazali prezesowi OSP Wyszyna wójt 
Sławomir Wawrzyński oraz przewodniczący Rady Powiatu 
w Płocku, Lech Dąbrowski.

Do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu dotarł sprzęt 
zakupiony z dotacji od Narodowego Centrum Kultury na 
realizację projektu „Zakup i dostawa wyposażenia do stworzenia 
studia nagrań w jednym z pomieszczeń zaplecza nowoczesnej 
hali widowiskowo-sportowej w Maszewie Dużym”.

Dotacja to 88,5 tys. zł. Za te pieniądze zostały kupione 
m.in. kamery z akcesoriami, aparat bezlusterkowy, mixer 
wideo, dron, laptop, komputer, oprogramowanie, monitory. 

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

Przez niedzielę, 26 czerwca, hala w Maszewie Dużym 
była areną zmagań podczas 1 Mistrzostw Polski Ninja Kids 
& Junior. To zawody dedykowane dla dzieci i młodzieży, 
polegające na pokonaniu wyzwań ninja, czyli specjalnych 
przeszkód. 

Zawody rozegrane zostały w kilku kategoriach wiekowych, 

a wystartowali w nich zawodnicy od lat 5 do 14. W sumie 
było blisko 150 zawodników, którym powodzenia na torze 
przeszkód, życzył podczas otwarcia zawodów wójt Sławomir 
Wawrzyński. Zawodnicy mieli do pokonania siedem 
konkurencji podstawowych, a były nimi balans, sprint, swing, 
refleks, speed run, chwyt - ścianka wspinaczkowa, ninja track. 

Nomex dla OSP Wyszyna

Sprzęt dla GOKiS

Jungle ninja
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Na XXXI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
7 kwietnia 222 r., podjęto następujące uchwały:
•	 w	sprawie	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	Gminy	Stara	

Biała na lata 2022-2032.  
•	 zmieniającej	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	

2022 rok.  
•	 w	sprawie	uchwalenia	Regulaminu	utrzymania	czystości	

i porządku na terenie Gminy Stara Biała.  
•	 w	sprawie	szczegółowego	sposobu	i	zakresu	świadczenia	

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Stara Biała.  

•	 w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	189/XXII/21	Rady	Gminy	Stara	
Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki 
opłaty za pojemnik 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	wzoru	deklaracji	o	wysokości	opłaty	
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i  nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, 
na której znajduje się domek letniskowy, lub innej 
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.  

•	 w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zawarcie	z	Gminą	Miasto	Płock	
porozumienia międzygminnego w sprawie prowadzenia 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
dla Gminy Stara Biała.  

•	 w	 sprawie	 nadania	 nazw	 drogom	 wewnętrznym	
w miejscowości Mańkowo.  

•	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 wynajęcie	 lokalu	
w miejscowości Biała, ul. Jana Kazimierza 1.  

•	 w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	zbycie	w	drodze	przetargu	
ograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej 
położonej w m. Maszewo, gmina Stara Biała.  

•	 w	sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego dla fragmentu obrębu Maszewo Duże.  

•	 w	sprawie	wyznaczenia	miejsca	do	prowadzenia	handlu	
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.  

•	 w	sprawie	ustanowienia	roku	2023	Rokiem	Jubileuszu	
50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała.  

•	 w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Programu	Wspierania	
Rodziny na lata 2022 – 2024.

Na XXXII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
23 maja 2022 r., podjęto następujące uchwały:
•	 w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	podwyższenie	kapitału	

zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” 
Sp. z o.o.   

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

•	 zmieniającej	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	
2022 rok.  

•	 w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	275/XXIX/21	Rady	Gminy	
Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zlecenia do 
realizacji Powiatowi Płockiemu usługi transportu ucznia 
niepełnosprawnego z terenu Gminy Stara Biała do Zespołu 
Szkół Specjalnych w Goślicach w 2022 roku.  

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

•	 w	 sprawie	 ustanowienia	 służebności	 gruntowej	 na	
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Biała.   

•	 w	sprawie	zmiany	uchwały	Rady	Gminy	Stara	Biała	Nr	
179/XXIII/13 z dnia 5 września 2013 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy w miejscowości Nowe Proboszczewice.   

•	 w	sprawie	określenia	programu	opieki	nad	zwierzętami	
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stara Biała w 2022 roku. 

Na XXXIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
22 czerwca 2022 r., podjęto następujące uchwały:
•	 w	sprawie	udzielenia	Wójtowi	Gminy	wotum	zaufania.			
•	 w	sprawie	zatwierdzenia	sprawozdania	finansowego	wraz	

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała 
za 2021 rok.   

•	 w	 sprawie	 udzielenia	 Wójtowi	 Gminy	 Stara	 Biała	
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.   

•	 zmieniającej	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	
2022 rok.  

•	 w	sprawie	uchwalenia	Statutu	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej Stara Biała.

Rada Gminy uchwaliła

Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu 
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl

Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przy-
padku zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo 
dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczo-

nych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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POZIOMO : 3) żona popa, 6) trawa na boisku, 
7)  grządka z kwiatami, 9) sposób wymowy, 10) zaciśnięta 
dłoń, 11) miłośnik piękna, 15) hycel, 17) góralskie ognisko, 
19) łowicki strój ludowy, 21) uzbrojony okręt wojenny, 
22) element drewnianej beczki, 23) uczestnik szkolenia.

PIONOWO : 1) sędziowie na turnieju, 2) domowe 
obuwie, 3) on i ona, 4) widzowie na trybunie,  5) sarmacki 
pan, 8)  może być klejąca, 9) śliwkowy, malinowy lub 
wiśniowy, 12) wystawia sztuki, 13) podwodny pocisk, 14) jest 
na okaziciela, 16) na deser zamiast budyniu, 18) wzwyż lub 
w dal, 19) sojusz, przymierze, 20) Noego lub Przymierza

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

Rozwiązanie krzyżówki (litery w kolorowych  polach 
czytane poziomo rzędami utworzą końcowe hasło) należy 
przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 
w Starej Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub 
e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie 
do 31.08.2022. Prosimy w mailach o podpisanie się imieniem 
i nazwiskiem. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na 
zakupy w sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1 (42) /2022: 
„Baranek”.

Nagrody wylosowali Pozdrawiam Renata Nowakowska-
Lachowicz i Renata Chojnacka. Zwycięzców (z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość) prosimy o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 31.08. 2022 r.

Krzyżówka wariantowa

W hali w Maszewie Dużym, 11 czerwca, odbył się 
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego. Wystartowało blisko 
150 par tanecznych. W turnieju wystartowali tancerze od 
9 roku życia do powyżej 18 lat. W sumie było 28 kategorii. 
Zmagania na parkiecie oceniało siedmiu sędziów. 

Dla miłośników tańca
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W Mańkowie, 27 maja, odbył się radosny Dzień Dziecka. 
Atrakcji było mnóstwo. M.in. spektakl „Królik z kapelusza”, 
zabawy integracyjne z animatorami, dmuchańce, bajkowe żywe 
maskotki, gry, zabawy i konkursy z nagrodami, malowanie 
buzi, zaplatanie warkoczyków, a do tego popcorn, wata 
cukrowa, grill. A miłośnicy straży mogli dokładnie obejrzeć 
wóz strażacki z jednostki OSP Brwilno.

Pomysłodawczynią i głównym organizatorem była 
radna Gminy Stara Biała, Agnieszka Malanowska, 
a współorganizatorem Urząd Gminy Stara Biała.

Radosny Dzień Dziecka w Mańkowie



Piknik 
Rodzinny 
Piknik 
Rodzinny 
w Maszewie Dużym


