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Nawet gwałtowny deszcz nie przeszkodził w dobrej 
zabawie podczas IV Dożynkowego Pikniku Rodzinnego 
w Proboszczewicach, który odbył się 15 sierpnia.

Organizatorem Pikniku była parafia św. Floriana 
w  Proboszczewicach, a współorganizatorem Urząd Gminy 
Stara Biała. Wszystko rozpoczęło się od mszy świętej 
dziękczynnej za tegoroczne plony. W tym roku dożynkowy 
wieniec, chleby oraz kosz z owocami i warzywami, 
przygotowało sołectwo Trzebuń.

Po nabożeństwie dożynkowy korowód przeszedł na teren 
koło domu parafialnego. Tam został poświęcony dożynkowy 
wieniec i chleb. Było też dzielenie się chlebem. Na wszystkich 
uczestników pikniku czekało sporo atrakcji kulinarnych. Na 
najmłodszych dmuchańce, gry z animatorem, malowanie 
twarzy, bańki mydlane XXL, wata cukrowa i popcorn.

 Wśród atrakcji było także m.in. nauka pierwszej 
pomocy ze strażakami z OSP Proboszczewice czy wieczorna 
potańcówka z DJ-em.

Dożynkowy Piknik Rodzinny 
w Proboszczewicach
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Stanowisko wójta, Sławomira Wawrzyńskiego 
po spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło 
się 10 października, z przedstawicielami 
Centralnego Portu Komunikacyjnego, dotyczące 
przebiegu na terenie naszej gminy linii kolejowej 
nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – Płock – 
Włocławek – Lipno).

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy
Spotkanie z przedstawicielami Centralnego 

Portu Komunikacyjnego i  projektantami, 
dotyczące przebiegu na terenie naszej gminy linii 
kolejowej nr 5 i 50 (odcinek CPK – Sochaczew – 
Płock – Włocławek – Lipno), utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że proponowane warianty są nie 
do przyjęcia. Już wstępne analizy tych propozycji 
budziły ogromne wątpliwości, a spotkanie tylko 
je potwierdziło. 

Każdy z wariantów przebiegu linii kolejowej 
w obecnym kształcie powoduje likwidację 
kilkudziesięciu nieruchomości, w  tym 
gospodarstwa rolne, które stanowią często 
dorobek życia wielu pokoleń. Budowa linii 
w zaproponowanych lokalizacjach na wiele 
dziesiątek lat utrudni lub wręcz uniemożliwi 
dalszy dynamiczny rozwój naszej Małej 
Ojczyzny.

Dlatego zdecydowałem, że powołam 
specjalny zespół, który wypracuje stanowisko 
naszej gminy w sprawie przebiegu linii 
kolejowej. Mam nadzieję, że stanowisko 
wypracowane przez zespół będzie 
podstawą do podjęcia dalszych czynności 
w sprawie przebiegu linii kolejowej przez 
Wójta i Radę Gminy Stara Biała. 

Konsultacje społeczne dotyczące 
wariantów przebiegu linii kolejowej 
trwają do 9 grudnia i to jest ten czas, 
aby wyraźnie dać znak inwestorowi 
i  projektantom, że w obecnym kształcie 
ich propozycje są nie do przyjęcia. 
Musimy jednak mieć na uwadze fakt, 
że mimo naszych licznych protestów, 
proces przygotowania inwestycji będzie 
kontynuowany. Dlatego też zespół 
opracuje i przedstawi propozycje 
wariantu najmniej ingerującego w życie 
mieszkańców naszej gminy.

Jestem przekonany, że uda nam się 
wypracować rozwiązania korzystne dla 
mieszkańców i całej naszej gminy.

Sławomir Wawrzyński, Wójt Gminy 
Stara Biała

Warianty nie do przyjęcia

Dożynkowy Piknik Rodzinny 
w Proboszczewicach
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20 lipca odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających 
się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. 
Do egzaminu przystąpili nauczyciele zarówno ze szkół 
podstawowych jak i z przedszkola z terenu naszej gminy.

Wójt Sławomir Wawrzyński wręczył akt nadania stopnia 
zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielce 
z  przedszkola w Nowych Proboszczewicach - Paulinie 
Jaroszewskiej.

Ze szkół podstawowych akty nadania stopnia zawodowego 
nauczyciela mianowanego otrzymali: Marcin Komorowski, 
nauczyciel fizyki i chemii oraz Łukasz Matlęga, nauczyciel 
wychowania fizycznego ze szkoły im. Jana Pawła II w Starej Białej 
oraz Justyna Posiadeł, nauczycielka języka niemieckiego ze szkoły 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym.

Wszystkim nowo mianowanym nauczycielom serdecznie 
gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

Nowo mianowani nauczyciele

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.  
UG Stara Biała pok. Nr 16 czwartek 15-18. SP 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.

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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Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego to zawsze 
uroczystość podniosła, skłaniająca do refleksji i bardzo 
radosna. Tak było również 27 września, w Urzędzie Gminy 
Stara Biała, gdzie „Złote gody” świętowało 11 par z terenu 
naszej gminy, które jubileusz obchodziły w 2020 r. i 2021 r.

W sumie Prezydent RP „Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznał 17 parom z terenu naszej gminy. Na 
uroczystości w Urzędzie Gminy odznaczenia odebrało 11 par. 
Jak wyjaśniła kierownik Referatu Spraw Obywatelskich 
i  Urzędu Stanu Cywilnego, Barbara Kalinowska, pozostałe 
pary ze względów zdrowotnych nie mogły wziąć udziału 
w uroczystości i medale zostaną im wręczone w późniejszym 
terminie.

„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” zostali 
odznaczeni Państwo:

Jubileusz w 2020 r.
•	 Jadwiga	i	Jan	RZEPECCY
•	Maria		i	Jan	ZARĘBSCY
•	Maria	i	Wiesław	RUTKOWSCY
•	Maria	i	Leszek	PRYCIAK
•	 Janina	i	Mieczysław	ZASOŃSCY
•	Maria	i	Zdzisław	KOWALCZYK
•	 Aleksandra	i	Kazimierz	ZŁAKOWSCY
•	 Halina	i	Antoni	KUREK
•	 Ewa	i	Tadeusz	WOJTYCCY
•	 Anna	i	Ireneusz	MÓZGOWSCY
•	Wiesława	i	Tadeusz	KOWALSCY
•	 Halina	i	Zdzisław	KUJAWSCY
•	 Sabina	i	Jan	ADAMCZYK
•	 Irena	i	Mieczysław	WYSZOMIERSCY
Jubileusz w 2021 r.
•	 Anna	i	Stanisław	GADOMSCY
•	 Barbara	i	Grzegorz	KRYSZTOFORSCY

•	 Ewa	i	Waldemar	JANKOWSCY
•	 Zofia	i	Mieczysław	OLCZAK
Jubileusz „Złotych godów” miał uroczystą oprawę. Na 

jubilatów czekał specjalny tort, była lampka szampana, ciasta, 
kawa i herbata. Oczywiście nie zabrakło kwiatów i prezentów, 
czyli kompletu ręczników dla każdej z par, albumu i wejściówek 
na koncert Teresy Werner, który 13 listopada odbędzie się 
w hali w Maszewie Dużym.

Życzenia jubilatom złożyli wójt Sławomir Wawrzyński 
oraz w imieniu własnym i Rady Gminy, przewodnicząca 
Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata Lewandowska, a także 
kierownik referatu Barbara Kalinowska i zastępca kierownika 
USC, Adrian Portalski.

Po oficjalnej części uroczystości był symboliczny toast oraz 
tort i już w luźnej atmosferze długie rozmowy przeplatane 
wspomnieniami.

Wszystkim jubilatom składamy gratulacje i życzymy dużo 
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Razem przez pół wieku
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Podczas obrad XXXIV i XXXV sesji Rady Gminy Stara 
Biała radni podjęli decyzję m.in. o zmianach w budżecie 
i wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz dopłaty 
do wody i ścieków.

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

się 28 lipca, radni mieli do przegłosowania cztery uchwały, a tą 
najważniejszą była uchwała zmieniająca budżet.

Ale zanim radni przystąpili do głosowań, wójt Sławomir 
Wawrzyński w swoim sprawozdaniu z prac między sesjami, 
jeszcze raz podziękował za zaangażowanie przy promocji projektu 
„Zostaw auto, wybierz rower lub na nogach rusz po zdrowie – 
budowa ścieżki pieszo- rowerowej na odcinku Maszewo Duże- 
Mańkowo- Nowa Biała”, zgłoszonego do tegorocznej edycji Budżetu 
Obywatelskiego Mazowsza, który opiewa na kwotę 550 tys. zł.

- Nasz projekt uzyskał 1642 głosy, co dało drugie miejsce 
w podregionie płockim i został skierowany do realizacji. To 
dobry wynik, bo w innych podregionach do realizacji zostały 
skierowane projekty, które uzyskały po kilkaset głosów. Chciałbym 
podziękować pomysłodawczyni złożenia wniosku, radnej 
Agnieszce Malanowskiej, wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie wniosku i w jego promocję – mówił wójt, 
Sławomir Wawrzyński.

Podczas głosowań nad uchwałami radni jednogłośnie 
przyjęli zmiany w budżecie. Jeśli chodzi o wzrost dochodów to 
zdecydowali o wpisaniu do budżetu 543 430 zł dofinansowania 
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę 
drogi gminnej w Dziarnowie, 174 tys. zł  dofinansowania od 
samorządu Mazowsza na przebudowę ul. Polnej w Nowych 
Proboszczewicach, 30 tys. zł dotacji od samorządu Mazowsza na 
remont strażnicy OSP Maszewo oraz 80 tys. zł dofinansowania 
od samorządu Mazowsza na zakup samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Kamionki. W tym ostatnim przypadku 
radni zdecydowali o przeznaczeniu na to przedsięwzięcie 170 
tys. zł z budżetu gminy.

Jeśli chodzi o wydatki to radni zgodzili się m.in. na zwiększenie 
środków o:
•	550	tys.	zł	–	opracowanie	dokumentacji	technicznej	

budowy dróg  na terenie gminy;
•	540	tys.	zł	–	przebudowa	ulic	Jagodowej	i	Poziomkowej	

w Brwilnie;
•	500	tys.	zł	–	opracowanie	dokumentacji	technicznej	

i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy;
•	450	tys.	zł	–	nowa	inwestycja	budowa	odcinka	kanalizacji	

deszczowej wraz z rowem otwartym w Brwilnie;
•	425	tys.	zł	-	budowa	ul.	Spółdzielczej	

w Starych Proboszczewicach;
•	325	tys.	zł	-	budowa	drogi	gminnej	w	miejscowości	

Stare Draganie;
•	200	tys.	zł	-	opłaty	związane	z	zakupem	energii	

elektrycznej przeznaczonej na oświetlenie uliczne;
•	115	tys.	zł	–	roboty	dodatkowe	przy	budowie	ścieżki	

rowerowej Maszewo Duże – Brwilno;
•	80	tys.	zł	–	zwiększenie	dopłaty	do	Komunikacji	Miejskiej.
Radni zdecydowali także o połączeniu budowy dróg w Nowym 

Trzepowie i Starej Białej oraz rozbudowy drogi w Kamionkach 

i Włoczewie, w jedno zadanie inwestycyjne - „Modernizacja 
infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie 
gminy Stara Biała”. W tym roku na tę inwestycję zaplanowano 
2 mln zł. W przyszłym ma to być 5 mln zł, pochodzących 
z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program 
Inwestycji Strategicznych.

Sesja XXXV
Stawki podatku od nieruchomości oraz dopłaty do wody 

i ścieków były kluczowymi uchwałami podczas XXXV sesji Rady 
Gminy Stara Biała, która odbyła się 22 września.

Na sesji pojawiła się cała piętnastka radnych, a gościem była 
radna powiatowa Małgorzata Purcelewska. 

Podczas prac nad uchwałą o zmianie budżetu na ten rok, 
radni zdecydowali m.in. o zwiększeniu o 50 tys. zł środków 
przeznaczonych na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP w Kamionkach. Koszt zakupu samochodu 
to obecnie kwota ok. 300 tys. zł, z czego 80 tys. zł to dotacja od 
samorządu Mazowsza.

Jednak najważniejszymi uchwałami podczas XXXV sesji były 
uchwały dotyczące określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 2023 r. oraz 
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

– Zgodnie z przepisami co roku minister finansów wydaje 
rozporządzenie, w którym określa maksymalne stawki 
dotyczące podatków lokalnych. My w większości przypadków 
zrezygnowaliśmy z tych maksymalnych stawek – mówi wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Jeśli chodzi o grunty pod zabudowę mieszkalną to stawka podatku 
w przyszłym roku wyniesie 34 gr za mkw. powierzchni. To o 4 gr 
więcej niż w 2022 r., ale aż o 23 gr mniej od stawki maksymalnej. 
W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej stawka w 2023 r. to 1,16 zł (1,03 zł w 2022 r.).

W przypadku nieruchomości mieszkalnych podatek wyniesie 
87 gr za mkw. powierzchni (77 gr w 2021 r.). To o 13 groszy 
mniej niż stawka maksymalna. Jeśli chodzi o budynki związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej to w 2023 r. za mkw. 
powierzchni trzeba będzie zapłacić 28,78 zł.

Z podatku zwolnione będą budynki gospodarcze lub ich 
części położone na gruntach po byłych gospodarstwach 
rolnych, budynki lub ich części oraz grunty służące ochronie 
przeciwpożarowej, budynki lub ich części oraz grunty związane 
z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i sportu, budynki 
i grunty służące pomocy społecznej.

Za nowymi stawkami podatku od nieruchomości było 14 
radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Wszyscy radni 
byli za uchwałą w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
W taryfie Gospodarki Komunalnej „Stara Biała”, która obowiązuje 
od 1 października, cena dostarczenia metra sześciennego wody 
wynosi m.in. 5,34 zł dla gospodarstwa domowego, a 11,84 zł za 
odbiór ścieków. Ale dzięki dopłatom mieszkańcy zapłacą znacznie 
mniej. Za wodę będzie to 4,50 zł, a za ścieki 7,20 zł. W sumie 
gmina na dopłaty do dostarczania wody i odbiór ścieków wyda 
blisko 1,7 mln zł.

Zmiany w budżecie i podatki
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W siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego, 18 
lipca, podpisano umowę z wykonawcą zadania „Zakup 
niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego 
dla Gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego”.

ZGRP w pierwszej pilotażowej edycji wniosków 
o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych pozyskał dofinansowanie w wysokości 
4 510 670,70 zł, co stanowi 85 proc. wartości zakupu wszystkich 
dziewięciu autobusów.

Autobusy będą służyły do obsługi mieszkańców gmin – 
Członków Gmin Regionu Płockiego mieszczącej się w zakresie 
usług komunalnych, wynikających z zadań statutowych gmin, 
umożliwiających mieszkańcom uczestnictwo w sprawach 
publicznych, w tym związanych z rozwojem kultury, rekreacji 
i sportu oraz przewozem osób niepełnosprawnych i dowozem 
dzieci do szkół itp.

Nasza gmina otrzyma dwa autobusu typu MIDI (autobus 
35-osobowy) oraz autobus MINI (9-osobowy). Oprócz naszej 

gminy autobusy trafią do Miasta i Gminy Gąbin (MAXI – 50 
os., 2 MIDI), Nowego Duninowa (MIDI) i Radzanowa (MINI).

Ciemno żółte autobusy (bo taki wybrano kolor) trafią na 
nasze drogi na początku przyszłego roku.

Wypełniając dyspozycję Wojewody Mazowieckiego dotyczącą 
upublicznienia lokalizacji punktów wydawania preparatu jodku 
potasu uprzejmie informujemy, że takimi punktami na terenie 
Gminy Stara Biała będą:
•	 NZOZ	„Asmed”.	Ul.	Floriańska	7,	09-411	Nowe	Proboszczewice,
•	 NZOZ	„Biała”	ul.	Jana	Kazimierza	1,	09-411	Biała,
•	 Zespół	Szkolno-Przedszkolny	w	Wyszynie,	Wyszyna	2,	09-

411 Biała,

•	 Szkoła	Podstawowa	im.	Władysława	Stanisława	Reymonta	
w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 14, 09-400 Płock.
Należy podkreślić, ŻE WYDANIE PREPARATU 

W PUNKTACH WYDAWANIA NASTĄPI DOPIERO 
PO DECYZJI MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
I ADMINISTRACJI O ROZPOCZĘCIU AKCJI WYDAWANIA 
TABLETEK JODKU POTASU. DO TEGO MOMENTU PUNKTY 
WYDAWANIA PREPARATU BĘDĄ NIECZYNNE, WIĘC NIE 
MA KONIECZNOŚCI UDAWANIA SIĘ DO NICH.

Będą nowe autobusy

Komputery przekazane

Pieniądze z Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Punkty wydawania jodku potasu
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Jak przystało na Dożynki Gminne były momenty podniosłe 
i uroczyste, ale nie zabrakło też dobrej zabawy. Nie pokrzyżował 
jej nawet nocny deszcz.

Dożynki w naszej gminie odbywają się tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę sierpnia. I tak było również w tym roku. 28 sierpnia 
święto plonów rozpoczęło się od mszy świętej w kościele w Starej 
Białej. Na uroczystość dożynkowy wieniec, chleb oraz kosze 
pełne wiktuałów przygotowało sołectwo Kamionki. Starostami 
dożynek byli Kinga i Krzysztof Malanowscy.

Podczas nabożeństwa grała Gminna Orkiestra Dęta, a swoje 
poczty sztandarowe wystawiły jednostki OSP ze Starej Białej, 
Kamionek, Dziarnowa i Wyszyny. - Dziękujemy dzisiaj Bogu za 
dary ziemi. Dziękujemy też rolnikom za ich trud i pracę – mówił 
podczas homilii proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej 
Białej, ks. Zbigniew Kaniecki. 

Na zakończenie mszy było tradycyjne dzielenie się 
chlebem i słowa podziękowania dla rolników od wójta 
Sławomira Wawrzyńskiego.

Po mszy dożynkowy korowód, prowadzony przez orkiestrę, 
przeszedł na teren „Szkółek” w Białej, gdzie wszystkich witały 
sporych rozmiarów słomiane postacie gospodyni i gospodarza, 
przygotowane przez OSP Dziarnowo. Podczas oficjalnej części 
wójt oraz przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska powitali gości, wśród, których byli m.in. senator 
Marek Martynowski, poseł Arkadiusz Iwaniak, przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, prezes zarządu 
powiatowego OSP, Hilary Januszczyk, gminni radni. Radna 

Monika Przyczka odczytała list od wicemarszałka Sejmu Piotra 
Zgorzelskiego. 

Ks. Zbigniew Kaniecki poświęcił dożynkowe chleby i zboże, 
które zostało przygotowane dla uczestników dożynek, aby je 
zabrać i wykorzystać do zasiewów. Także na terenie „Szkółek” było 
dzielenie się chlebem. Podczas oficjalnej część przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku wręczył medale „Zasłużony dla Powiatu 
Płockiego”. Otrzymali je Wojciech Żółtowski i Danuta Lewicka.

Dożynki były też okazją do ogłoszenia wyników konkursu na 
najpiękniejszy ogród w naszej gminie, który zorganizował poseł 
Arkadiusz Iwaniak. Pierwsze miejsce i voucher na 1,5 tys. zł 
zdobył Józef Kostka z Bronowa-Zalesia, drugie miejsce i voucher 
na tys. zł odebrała Agnieszka Paradowska z Kowalewka, a trzecie 
i voucher na 500 zł Żaneta Żórawska z Nowych Proboszczewic.

W części nieoficjalnej było mnóstwo atrakcji dla każdego. Były 
animacje dla najmłodszych m.in. z pszczółką Mają i Shrekiem. 
Na najmłodszych czekały też dmuchańce, kulki, euro bungee. 
Ale super atrakcją okazała się kąpiel w pianie, którą zafundowali 
strażacy z OSP Stara Biała.

Był spektakl plenerowy w wykonaniu Teatru Dramatycznego 
w Płocku. Ogromny aplauz wzbudził koncert naszej orkiestry 
i grup tanecznych Tulip. Spore zainteresowanie towarzyszyło 
pokazowi bryczek konnych. O muzyczne doznania zadbał Marco 
Bocchino. Włoski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, 
porwał publiczność do zabawy i tańca.  Ten nastrój podtrzymał 
zespół Caprii, który zaprosił na kończącą Dożynki Gminne 
2022, zabawę taneczną. 

Fotoreportaż z Dożynek Gminnych – s. 10-11

Mocna reprezentacja naszej gminy była 18 września, na 
Dożynkach Powiatu Płockiego w Drobinie. Naszą gminę 
reprezentował przede wszystkim dożynkowy wieniec, 
wykonany przez sołectwo Kamionki, a także delegacja 
tego sołectwa, na czele z sołtys Krystyną Milczarek. 
W dożynkowym orszaku szli także m.in. wójt Sławomir 
Wawrzyński i przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała 
Małgorzata	Lewandowska.

Ale to nie koniec akcentów związanych z naszą gminą podczas 
Dożynek Powiatu Płockiego. Były one okazją do wręczenia 
medali i wyróżnień od Starostwa Powiatowego w Płocku. Medal 
„Zasłużony dla Powiatu Płockiego” otrzymał nasz radny Krzysztof 
Portalski. Natomiast statuetkę „Lider rolnictwa” – Mateusz 
Kowalewski z Dziarnowa.

Dziękujemy mieszkańcom sołectwa Kamionki za 
przygotowanie wieńca i reprezentowanie naszej gminy.

Dożynki Gminne 2022

Byliśmy na dożynkach powiatowych
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W naszej gminie, 1 września, nowy rok szkolny 2022/2023 
powitało w sumie 1313 uczniów i przedszkolaków. W szkołach 
podstawowych pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 935 uczniów 
i 378 przedszkolaków.

W SP im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie 
Dużym nowy rok szkolny powitało 455 uczniów, w tym 56 
w pierwszych klasach i 50 w oddziale przedszkolnym.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wyszynie pierwszy dzwonek zabrzmiał dla 147 uczniów, 
w tym 19 pierwszoklasistów. Natomiast w przedszkolu nowy 
rok rozpoczął się dla 153. dzieci.

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach do 
ławek wróciło 267 uczniów. Po raz pierwszy zasiądzie w nich 
36 uczniów. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej 
Białej nowy rok szkolny powitało w sumie 139 uczniów – 116 
w SP (8 w I klasie) i 23 w oddziale przedszkolnym. Natomiast 
w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach rok szkolny 
rozpoczął się dla 152 dzieci.

Witaj szkoło i przedszkole

Kl. I A z SP w Maszewie Dużym

Kl. I z SP w Wyszynie

Kl. I A z SP w Starych Proboszczewicach

Kl. I B z SP w Starych Proboszczewicach

Kl. I z SP w Starej Białej

Kl. I B z SP w Maszewie Dużym

Kl. I C z SP w Maszewie Dużym



Dożynki Gminne 2022Dożynki Gminne 2022



Dożynki Gminne 2022
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Wójt Sławomir Wawrzyński oraz przewodnicząca Rady 
Gminy	Stara	Biała,	Małgorzata	Lewandowska,	6	lipca,	wzięli	
udział w uroczystym otwarciu przejścia dla pieszych w Białej 
na ulicy Kordeckiego (naprzeciw TOP Marketu).

Przejście zostało wybudowane w całości przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Płocku ze środków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Przejście zostało wyposażone w dwie lampy 

hybrydowe (zasilane panelem fotowoltaicznym oraz mini-turbiną 
wiatrową), co pozwoli na oświetlenie przejścia nawet po zmroku 
(koszt całkowity przejścia to 158 359,79 zł).

W uroczystości uczestniczyli także starosta płocki Sylwester 
Ziemkiewicz, przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski, 
dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, Marcin Błaszczak.

W ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji	Sołectw	MAZOWSZE	2022	Gmina	Stara	Biała	
otrzymała dofinansowanie w wysokości 70.000 zł na realizację 
siedmiu zadań:

•	 Budowa	chodnika	w	miejscowości	Maszewo
W ramach zadania została wykonana budowa chodnika 

dla pieszych z kostki brukowej przy drodze do oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Maszewo. Całkowita wartość 
zadania brutto to 114 574,50 zł, z czego 10 000,00 zł 
pochodzi z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

•	 Modernizacja	terenu	zespołu	rekreacyjno-wypoczynkowego	
w miejscowości Nowe Proboszczewice

W ramach zadania został wybudowany pomost 
nad stawem w miejscowości Nowe Proboszczewice, 
uporządkowano brzegi stawu ze zbędnej roślinności. 
Całkowita wartość zadania brutto to 56 908,41 zł, z czego 
10 000,00 zł pochodzi z „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze 
dla sołectw 2022”.

•	 Budowa	oświetlenia	ulicznego	w	miejscowości	Bronowo	
Kmiece

W ramach zadania wybudowano 6 lamp oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Bronowo – Kmiece dla poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy 
Stara Biała. Całkowita wartość zadania brutto to 37 372,90 
zł, z czego 10 000,00 zł pochodzi z „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – 
„Mazowsze dla sołectw 2022”.

•	 Budowa	oświetlenia	drogowego	w	miejscowości	Nowe	
Trzepowo

W ramach zadania wykonano solarne oświetlenie 
drogowe wraz z osprzętem. Montaż oświetlenia solarnego 
pozwoli znacznie zmniejszyć koszt wykorzystywania 
energii elektrycznej i jest kolejnym krokiem w działaniu na 
terenie naszej gminy na rzecz ochrony środowiska poprzez 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Całkowita 
wartość zadania brutto to 23 400,00 zł, z czego 10 000,00 
zł pochodzi z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

•	 Wymiana	nawierzchni	placu	zabaw	w	miejscowości	Stara	
Biała

W ramach zadania została wymieniona zniszczona 
nawierzchnia placu zabaw tak aby spełniała normy 
przewidziane dla nawierzchni placów zabaw. Całkowita 
wartość zadania brutto to 31 025,52 zł, z czego 10 000,00 
zł pochodzi z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

•	 Budowa	oświetlenia	drogowego	w	miejscowości	Srebrna
W ramach zadania planowana jest budowa 5 lamp 

oświetlenia ulicznego w miejscowości Srebrna dla poprawy 
bezpieczeństwa użytkowników dróg na terenie Gminy 
Stara Biała. Całkowita wartość zadania brutto to 69 872,03 
zł, z czego 10 000,00 zł pochodzi z „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – 
„Mazowsze dla sołectw 2022”.

•	 Budowa	instalacji	fotowoltaicznej	w	świetlicy	wiejskiej	
w miejscowości Włoczewo

W ramach zadania wyposażono świetlicę wiejską w instalację 
fotowoltaiczną. Zostały zamontowane panele fotowoltaiczne oraz 
inwerter wraz z osprzętem. Montaż paneli pozwoli znacznie 
zmniejszyć koszt wykorzystywania energii elektrycznej i jest 
kolejnym krokiem w działaniu na terenie naszej gminy na rzecz 
ochrony środowiska poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł 
energii. Całkowita wartość zadania brutto to 21 156,00 zł, z czego 
10 000,00 zł pochodzi z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Dotacja na drogę
Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego 

w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi wewnętrznej (ulicy 
Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice”.

Zadanie obejmowało przebudowę drogi wewnętrznej 
o nawierzchni żwirowej (ulicy Polnej) w miejscowości Nowe 
Proboszczewice o długości ok. 915 m, na drogę o nawierzchni 
bitumicznej, o szerokości 4 m z wykonaniem poboczy oraz 
remontem istniejących zjazdów. Całkowita wartość zadania 
brutto 459 684,55 zł, z czego 174 000,00 zł pochodzi z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Bezpieczne przejście

Wsparcie dla sołectw
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Świetnie spisały się drużyny, reprezentujące jednostki 
OSP z naszej gminy, na powiatowych zawodach sportowo-
pożarniczych. Na cztery kategorie rozegrane podczas zawodów 
nasze ekipy triumfowały w dwóch.

XII powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się 25 
września w Nowym Duninowie. Wystartowały w nich zespoły, 
które triumfowały na zawodach gminnych. 

Doskonale w Nowym Duninowie spisały się nasze reprezentacje 
kobiece. W gronie pięciu drużyn kobiecych najlepiej wypadł 
zespół z OSP Dziarnowo. Dla tej jednostki to ogromny sukces, bo 
po raz pierwszy zespół z OSP Dziarnowo startował na zawodach 
powiatowych i od razu wywalczył pierwsze miejsce oraz awans 
do zawodów strefowych.

Na najwyższym stopniu podium stanęły też dziewczęta 
z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Stara Biała. W obydwu 
konkurencjach, czyli w sztafecie pożarniczej oraz w tzw. 
„bojówce”, młode druhny były bezkonkurencyjne. Z uśmiechem 
na twarzach pokonywały przeszkody, a przy okazji dobrze się 
bawiły. Trenerami drużyny byli druhowie OSP Stara Biała - Paweł 
Załęski i Zbigniew Chęciński.

Dobrze wypadła też ekipa OSP Brwilno, która reprezentowała 
naszą gminę w kategorii seniorów. W gronie 15 zespołów drużyna 

OSP Brwilno zakończyła zawody na szóstym miejscu. Na szóstym 
miejscu rywalizację zakończyli również chłopcy z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Maszewo.

Strażacy z OSP Brwilno wzbogacili się 24 sierpnia 
o nowy sprzęt. To zestaw ratownictwa przedlekarskiego. 
Został przekazany strażakom przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

Sprzęt z rąk kierownik Placówki Terenowej KRUS w Płocku, 
Justyny Porębskiej, odebrał prezes OSP Brwilno, Janusz Stupecki. 
W imieniu strażaków dziękował za nowy zestaw naczelnik 
jednostki, Krzysztof Perkowski. Jak podkreśliła Justyna 
Porębska - KRUS to nie tylko wypłata świadczeń, ale także 
działalność prewencyjna.

Gośćmi przekazania sprzętu byli senator Marek Martynowski, 
wójt Sławomir Wawrzyński, a także strażacy z OSP Brwilno. 
Krzysztof Perkowski zaprezentował gościom samochody, jakimi 
dysponuje jednostka, a w strażnicy – sprzęt w jakim na akcję 
wyjeżdżają strażacy.

W Urzędzie Gminy 8 września, prezes OSP Stara Biała, 
Marek Żakowski oraz naczelnik jednostki, Paweł Załęski, 
odebrali ubrania dla strażaków ze swojej jednostki. Ubrania 
kosztowały	6	550	zł.

Strażacy z OSP Stara Biała wzbogacili się o trzy nowe mundury 
wyjściowe, ubranie specjalne strażackie (3 częściowe), rękawice 
strażackie i kominiarkę strażacką. 

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. 

Ubrania przekazali przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, 
Lech Dąbrowski oraz wójt Sławomir Wawrzyński.

Złote druhny

Sprzęt dla OSP Brwilno
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Nasza Gminna Orkiestra Dęta, 21 września, ruszyła 
w trasę promocyjną. Odwiedziła wszystkie szkoły na 
terenie gminy, a kapelmistrz Grzegorz Dębski zachęcał 
do wstąpienia w szeregi orkiestry i do udziału w zajęciach 
Ogniska Muzycznego, które od 1 października ruszyło 
w naszej gminie.

Na pierwszy ogień trasy promocyjnej poszła szkoła 
w Maszewie Dużym. Potem była Wyszyna, Stara Biała i Stare 
Proboszczewice. Wszędzie orkiestra była przyjmowana 
z entuzjazmem, a w Starej Białej pojawił się nawet baner 
mówiący o miłości do Old White Band. W związku z tym, 
że trasa promocyjna odbywała się w godzinach porannych, 
muzyka rozbudzała uczniów i dodawała im energii na resztę 
szkolnych zajęć.

Scenariusz wizyt w każdej ze szkół był podobny. Najpierw 
grupa robiąca hałas maszerowała szkolnymi korytarzami 

wywołując uczniów z klas. W związku z tym, że wizyta była 
niespodzianką, uczniowie i nauczyciele byli bardzo zaskoczeni 
ostrymi dźwiękami i widokiem muzyków. 

Potem było spotkanie w sali gimnastycznej lub jeszcze 
na korytarzu, jak w przypadku szkoły w Wyszynie. Orkiestra 
zagrała kilka utworów, była wspólna zabawa i krótki quiz 
z wiedzy dotyczącej instrumentów grających w orkiestrze. 
Okazało się, że uczniowie mają sporą wiedzę na temat tego, 
który instrument jest instrumentem dętym drewnianym, 
a który blaszanym.  

Na zakończenie spotkania kapelmistrz Grzegorz Dębski 
zachęcał do wstępowania w szeregi orkiestry i do udziału 
w zajęciach Ogniska Muzycznego Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Starej Białej.

Występ orkiestry tak się podobał, że musiała bisować, 
a  w  SP w Starych Proboszczewicach, dyrektor Jolanta 
Trojanowska wręczyła muzykom drobne upominki.

Sezon wiosenno-letni naszej Gminnej Orkiestry Dętej 
to ponad 25 koncertów i występów, w tym wyjazd do 
Macedonii i Grecji, czy udział w Gali Zamknięcia festiwalu 
BigFestivalowski	 w	 płockim	 teatrze.	 Były	 to	 najbardziej	
pracowite miesiące w historii zespołu. 

Do tego trzeba doliczyć mnóstwo prób, gdyż repertuar 
prezentowany w tym okresie sięgał od pieśni kościelnych, poprzez 
liczne marsze, przeboje muzyki pop, po muzykę filmową.

Dla wielu niespodzianką może być, iż Gminna Orkiestra 
Dęta w Starej Białej coraz częściej nazywana jest Old White 
Band. Wynika to z faktu, że dużo orkiestr w Polsce używa 
długich nazw i są często bardzo do siebie podobne. Nasz 
zespół powrócił do zagranicznych wojaży, ma w planie udział 
w zagranicznych festiwalach. Dla organizatorów często nazwy 
zespołów są bardzo problematyczne w przeczytaniu, niektórzy 
próbują tłumaczyć je na swój język. Zdarzało się, że np. przy 
czytaniu wyników konkursu polskie orkiestry nie wiedziały 
czy to o nich chodzi. Old White oznacza dosłownie Stara Biała, 
a band w języku angielskim to po prostu orkiestra. Dlatego 
wzorem podobnych zespołów w Polsce Gminna Orkiestra 
Dęta w Starej Białej używa tzw. nazwy międzynarodowej Old 
White Band.

Od 1 października ruszyło Ognisko Muzyczne GOKiS, 

gdzie można uczyć się indywidualnie gry na instrumentach 
dętych, perkusji, keyboardzie i gitarze. Ponadto osoby, które 
mają już podstawy gry opanowane mogą zapisać się do zespołu 
Old White Mini Band, prowadzonego przez Joannę Nowak, 
aby powoli wdrażać się do grania zespołowego. Natomiast 
osoby lubiące rytmy i uderzanie w instrument mogą dołączyć 
do zespołu doboszów, czyli Old White Drumline. Prowadzi go 
Patrycja Urbańska. W Ognisku nie ma ograniczeń wiekowych!

Plany orkiestry to ciągły rozwój zespołu, liczne i śmiałe 
projekty, których się podejmuje wymaga ciągłej pracy. Młodzi 
muzycy stawiają wszystkiemu czoła. Jednak do realizacji zadań 
potrzebny jest sprzęt i środki. Pomimo znacznego wsparcia 
Gminy, ciągle mało jest środków na inwestycje w nowe 
instrumenty. Udało się w tym roku pozyskać dobrej klasy tubę Bb, 
gdyż orkiestra posiadała tylko dwa takie instrumenty, a chętnych 
do grania było troje. W kolejce na zakup czekają saksofon 
barytonowy, suzafony, czy instrumenty perkusyjne. Orkiestra 
też ma w planach przygotować na przyszły sezon musztrę 
paradną typu show. Wszystko to wymaga środków, także pomoc 
partnerów jest mile widziana i zapraszamy do współpracy.

Wyjazd do Macedonii i Grecji nie mógłby się udać gdyby 
nie wsparcie przyjaciół orkiestry z naszej gminy, czyli firmom: 
Modular System, NonKor Service, Agro-Granum.

Orkiestra w trasie promocyjnej

Pracowity sezon orkiestry
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Rozstrzygnięty został konkurs na logo promujące 
50-lecie Gminy Stara Biała. Spośród blisko 100 prac komisja 
konkursowa wybrała logo przygotowane przez Jarosława 
Leśniewskiego.	Zwycięzca	w	nagrodę	otrzyma	2	tys.	zł.

Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury 
i  Sportu. Celem konkursu było uzyskanie oryginalnego 
projektu logo promującego 50-lecie Gminy Stara Biała, które 
stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczone 
do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz 
promocyjnych. Konkurs miał charakter otwarty i każdy z jego 
uczestników mógł przysłać po dwie propozycje.

W sumie wpłynęło blisko 100 prac od 70 uczestników z całej 
Polski. Komisja konkursowa – w składzie przewodnicząca, 
Alicja Wasilewska, dyrektor Płockiej Galerii Sztuki, wójt 
Sławomir Wawrzyński, sekretarz gminy Monika Lisicka, 
dyrektor GOKiS Roland Bury – nie miała łatwego zadania. 
– Poziom prac był wyrównany, a autorzy wykazali się dużą 
kreatywnością – mówiła Alicja Wasilewska.

Cztery prace zostały przez komisję wykluczone, bowiem 
nie spełniały formalnych kryteriów (np. brak oficjalnego 
zgłoszenia czy zgody na wykorzystanie logo). Ostatecznie 
komisja wybrała pracę autorstwa Jarosława Leśniewskiego. 
– Zdaniem komisji to logo wzbudza zainteresowanie, 
jest spójne, czytelne i harmonijne, odznacza się wieloma 
walorami wizualnymi. Jest wykonane w kolorach zgodnych 
z szatą graficzną herbu gminy i materiałów promocyjnych – 
stwierdziła Alicja Wasilewska.

Przypomnijmy, że w kwietniu Rada Gminy Stara Biała 
podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem 
Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała. Konkurs na 
logo to pierwszy element wpisujący się w świętowanie Roku 
Jubileuszowego. 

Strażacy z OSP Kamionki wzbogacili się o nowy lekki 
samochód ratowniczo-gaśniczy. Z kolei do Urzędu Gminy 
trafił	nowy	Citroen	Jumper.

Nowy samochód dla OSP Kamionki zastąpi Żuka, który 
skończył już 30 lat. Auto kosztowało prawie 290 tys. zł. Jego 
zakup został dofinansowany kwotą 80 tys. zł przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pozostała część 
środków pochodzi z budżetu naszej gminy.

Auto na razie nie jest jeszcze oznakowane symbolami 
jednostki z Kamionek, Urzędu Marszałkowskiego i Gminy 

Stara Biała. Jest wyposażone w linię szybkiego natarcia, 
a pozostałe wyposażenie będzie sukcesywnie uzupełniane.

Citroen Jumper, który trafił do Urzędu Gminy, będzie służył 
pracownikom Referatu Drogownictwa i Obsługi Techniczno-
Gospodarczej. Kosztował 199 629 zł brutto. Citroen to 
tegoroczna produkcja. Ma silnik diesla o pojemności 2,2 litra 
i mocy 165 KM. Może zabrać sześć osób.

To kolejne auto użytkowe, które trafiło do naszej gminy. 
Dwa lata temu gmina kupiła Renault Mastera, który kosztował 
143,1 tys. zł brutto.

Wójt Sławomir Wawrzyński oraz skarbnik Joanna 
Turalska, 8 lipca, podpisali trzy umowy dotacyjne. Tym 
razem gmina otrzymała pieniądze z budżetu samorządu 
Mazowsza. 

Uzyskaliśmy wsparcie na remont strażnicy OSP Maszewo 
– 30 tys. zł, zakup samochodu dla OSP Kamionki - 80 tys. zł, 
przebudowę ul. Polnej w Nowych Proboszczewicach - 174 tys. 
zł (cała inwestycja to 460 tys. zł).

Mamy jubileuszowe logo

Nowe auta dla OSP Kamionki i Urzędu Gminy

Dotacje dla gminy
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Wójt, Sławomir Wawrzyński wręczył pierwszoklasistom 
z naszych szkół opaski odblaskowe. Zachęcał pierwszaków 
do noszenia opasek, które sprawią, że będą widoczni na 
drodze, a tym samym bezpieczniejsi.

Opaski trafiły w sumie do 119 uczniów. Młodzi mieszkańcy 
naszej gminy wykazali się sporą wiedzą, bo pytani czy wiedzą co 
to są opaski, chóralnie odpowiadali, że to opaski odblaskowe. 
– Mamy jesień, zbliża się zima i dni są coraz krótsze. Dlatego 
warto być widocznym, a pomóc w tym mają właśnie opaski 
odblaskowe. Zachęcam was, abyście zawsze je nosili na ręku, 
albo przypięte do plecaka – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Przypomnijmy, że w 2020 r. ponad 1,3 tys. opasek zostało 
przekazanych do szkół i przedszkoli.

Na sześciu turnusach letnich półkolonii, organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, odpoczywało 
w sumie 270 młodych mieszkańców naszej gminy. W tym 
kilku młodych Ukraińców.

W lipcu w każdym z czterech turnusów brali udział 
uczniowie z każdej ze szkół z terenu gminy. W związku z dużym 
zainteresowaniem półkoloniami, w sierpniu były jeszcze dwa 
dodatkowe turnusy, tym razem już „mieszane”. Uczestnicy 
półkolonii mieli zapewnione sporo atrakcji i dobrze się bawili.

Program każdego z turnusów był taki sam: poniedziałek 
to gra terenowa w lasach Brwileńskich, wtorek – Adrenalina 
Rush; Osada młynarza w Radotkach, środa – wyjazd do 
Europejskiego Centrum Artystycznego w Sannikach, czwartek 
– kręgle, piątek – kino i warsztaty.

Urząd Gminy kupił pięć specjalnych serduszek, do 
których można wrzucać plastikowe nakrętki. Są one zbierane 
po to, aby pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym, 
np.	 przy	 zakupie	 wózka	 inwalidzkiego	 czy	 sfinansowaniu	
leczenia. Koszt zakupu serduszek to prawie 8,7 tys. zł.

Jedno stoi przy parkingu przy Urzędzie Gminy. Następne 
lokalizacje to szkoła w Wyszynie i Starej Białej, przedszkole 
w Nowych Proboszczewicach i PSZOK w Ogorzelicach. 
Nakrętki zebrane z gminnych serduszek zostaną przeznaczone 
na zbiórki charytatywne prowadzone na rzecz mieszkańców 
naszej gminy.

To kolejne serduszka, które będą na terenie naszej gminy. 
Pierwsze, z inicjatywy radnej Agnieszki Malanowskiej, 
pojawiły się w Mańkowie i Nowej Białej. Serduszko jest także 
przy SP w Maszewie Dużym.

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2022 
r. nasza gmina otrzymała 83,6 tys. zł na wyposażenie trzech 
szkół. Program finansowany jest w 80 proc. ze środków budżetu 
państwa i w 20 proc. z wkładu własnego (blisko 21 tys. zł). 
Beneficjentami zostały szkoły w Starych Proboszczewicach, 
Maszewie Dużym oraz w Starej Białej. Dotacje należy 
przeznaczyć na zakup tablic interaktywnych lub pomocy 
dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania 
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Odblaski dla pierwszaków
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Na XXXIV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła 
się 28 lipca 2022 r., podjęto następujące uchwały:

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

•	 zmieniającą	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	
2022 rok. 

•	 w	 sprawie	 określenia	 średniej	 ceny	 jednostki	 paliwa	
w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2022/2023.  

•	 w	 sprawie	wyrażenia	 zgody	 na	 zawarcie	 porozumienia	
z Gminą - Miasto Płock w zakresie realizacji zadania 
dotyczącego transportu ucznia niepełnosprawnego 
w 2022 roku.

Na XXXV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
22 września 2022 r., podjęto następujące uchwały:

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

•	 zmieniającą	Uchwałę	Budżetową	Gminy	Stara	Biała	na	
2022 rok. 

•	 w	 sprawie	 określenia	 wysokości	 stawek	 podatku	 od	
nieruchomości na terenie Gminy Stara Biała w roku 
2023. 

•	 w	 sprawie	 dopłat	 dla	 odbiorców	 usług	 zbiorowego	
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. 

•	 w	 sprawie	 określenia	 tygodniowego	 obowiązkowego	
wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli 
przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 
6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w jednostkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Stara Biała. 

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

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

Drużyna z SP im. Władysława Stanisława Reymonta 
wygrała 11. edycję Rajdu Miejscami Pamięci Narodowej 
,,Brwileńska Ostoja”. W sumie wystartowało sześć ekip, a na 
trasę	wyruszyły	64	osoby.

Rajd, który odbył się 8 października, tradycyjnie rozpoczął 
się i zakończył w leśniczówce w Brwilnie. Na starcie stanęło 
sześć zespołów. Pięć reprezentowało szkoły – w Maszewie 
Dużym, Wyszynie, Starej Białej oraz Siecieniu i Brudzeniu 
Dużym. Była też drużyna rodzinna „Kieszkusie” z Brwilna.

 W tym roku trasa liczyła 4,73 km. Były na niej cztery 
stanowiska z zadaniami, m.in. strzelenie z łuku, rzut nożem czy 
udzielanie pierwszej pomocy. Jak mówił podczas zakończenia 
rajdu, jego komendant harcmistrz Krzysztof Nowacki, 
komandor Bractwa Harcerskiej Bandery, o pierwszym miejscu 
zadecydowało jedynie nieco lepsze wykonanie zadania na 
punkcie kontrolnym. 

Ostatecznie zwyciężyła ekipa z SP w Maszewie Dużym. 
Drugie miejsce zajęła drużyna „Suchary” z SP w Siecieniu, a 
trzecie zespół z SP Wyszyna. Za trzy pierwsze miejsca były 
puchary, a dyplomy otrzymały wszystkie ekipy. Wszystkie 
drużyny dostały także talony na sprzęt sportowy ufundowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Stara Biała. Za 
pierwsze miejsce były to talony o wartości 400 zł, za drugie 
300 zł, za trzecie 200 zł, a za uczestnictwo w rajdzie 100 zł.

Po wręczeniu nagród wójt, Sławomir Wawrzyński 
gratulował zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom rajdu 
i zaprosił na kolejną edycję „Brwileńskiej Ostoi”.

Organizatorami rajdu byli Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Starej Białej, Bractwo Harcerskiej Bandery, 
Nadleśnictwo Płock, Brudzeński Park Krajobrazowy, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Brwilnie, 1 Wodna Drużyna 
Harcerzy BHB „Białe Wilki”.

Górą Maszewo Duże

Rada Gminy uchwaliła
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Start Proboszczewice 13 i 14 sierpnia miał swoje święto. 
Dni Startu to przede wszystkim zmagania młodych piłkarzy, 
ale także sporo atrakcji i dobra zabawa.

Dni Startu odbyły się w Centrum Sportowym „Wierzbica” 
w Nowych Proboszczewicach. Miały charakter memoriału, 
bo upamiętniały Piotra i Marcina Jagodzińskich, tragicznie 
zmarłych piłkarzy Startu Proboszczewice.

Dni Startu rozpoczęły zmagania zespołów złożonych 
z zawodników z roczników 2013 i 2015. W roczniku 2013 
zagrało 10 zespołów, a w 2015  - osiem. Mecze rozgrywane 
były aż na czterech boiskach. W niedzielę w szranki ma stanąć 
12 zespołów.

Podczas otwarcia Dni Startu była prezentacja drużyn, ale 
prawdziwą furorę zrobił pokaz Pawła Skóry, mistrza świata 
i Europy w piłkarskim freestylu, który wyczyniał z piłką 
niesamowite rzeczy. 

Ale uczestnicy Dni Startu i ci, którzy odwiedzili „Wierzbicę” 
mieli więcej atrakcji niż tylko mecze. Organizatorzy 
przygotowali strefę piknikową. Była dmuchana zjeżdżalnia, 
specjalna dmuchana bramka, gdzie można było sprawdzić 
celność swoich strzałów, smakowite potrawy z grilla, 
malowanie twarzy czy popcorn.

Osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy jest każda 
osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomocy prawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca 
jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca 
innych osób w ciągu ostatniego roku. Z uwagi na sytuację 
epidemiczną pomoc świadczona jest przy wykorzystaniu 
środków porozumiewania się na odległość. Nie obowiązuje 
rejonizacja – każdy mieszkaniec Powiatu Płockiego może 
skorzystać z pomocy w dowolnym punkcie.

Zapisy: 24 267 67 76  lub 734 464 323 (w godz. 7:30-15:30); 
starostwo@powiat.plock.pl lub http://www.np.ms.gov.pl/

Zadanie realizowane jest ze środków publicznych 
pochodzących z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji 
wojewodów, przez udzielanie dotacji celowej powiatom, na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawne. Punkty nr 1 i 2 
prowadzone są przez Stowarzyszenie Mazowsze Razem, zaś 
punkty 3 i 4 w porozumieniu z OIRP i ORA:

Punkt nr 1 NPP: Gmina Staroźreby (ul. Płocka 18,  
09-440 Staroźreby), poniedziałek godz. 13:00-17:00, 
nieodpłatna pomoc prawna/mediacje; Gmina Bulkowo 
(Włóki 16, 09-454 Bulkowo), wtorek godz. 9:00-13:00; Gmina 
Mała Wieś (ul.  Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś), środa 
godz. 12:00-16:00 i piątek godz. 8:00-12:00; Gmina Słupno (ul. 
Warszawska 26A, 09-472 Słupno), czwartek godz. 14:00-18:00

Punkt nr 2 NPO: Gmina Bulkowo (Włóki 16, 09-454 
Bulkowo), poniedziałek godz. 9: 00-13:00; Gmina Drobin 
(ul.  Rynek 1, 09-210 Drobin), wtorek godz. 8:00-12:00; 
Gmina Gąbin (ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin), środa  
godz. 13:00-17:00; Gmina Bielsk (Pl. Wolności 3a,  
09-230 Bielsk), czwartek godz. 8:00-12:00; Gmina Łąck  
(ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck), piątek godz. 8:00-12:00, 
mediacje

Punkt nr 3 NPP: Gmina Nowy Duninów (ul. Osiedlowa 1, 
09-505 Nowy Duninów), poniedziałek godz. 8:00-12:00; 
Gmina Łąck (ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck), wtorek 
godz. 8:00-12:00; Gmina Drobin (ul. Rynek 1, 09-210 Drobin), 
środa godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki (ul. Niepodległości 11, 
09-450 Wyszogród), czwartek godz. 13:00-17:00, nieodpłatna 
pomoc prawna/mediacje; Gmina Słupno (ul. Warszawska 26A, 
09-472 Słupno), piątek godz. 14:00-18:00

Punkt nr 4 NPP: Gmina Gąbin (09-530 Gąbin, ul.  Stary 
Rynek 14), poniedziałek godz. 8:00-12:00; Powiat Płocki 
(ul.  Niepodległości 11a, 09-450 Wyszogród), wtorek 
godz.  9:00-13:00; Gmina Brudzeń Duży (ul. Toruńska 2,  
09-414 Brudzeń Duży), środa godz. 10:00-14:00; Gmina 
Nowy Duninów (ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów), 
czwartek godz. 9:00-13:00, nieodpłatna pomoc prawna/
mediacje; Gmina Wyszogród (ul. Niepodległości 11, 09-450 
Wyszogród), piątek godz. 9:00-13:00

Dni Startu Proboszczewice

Nieodpłatna pomoc prawna



Piknik Dożynkowy w Bronowie-Zalesiu, który odbył się 
20 sierpnia był m.in. okazją do świętowania 15-lecia kobiecej 
drużyny OSP Bronowo-Zalesie i 10-lecia Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej OSP Bronowo-Zalesie.

Na pikniku pojawili się przewodniczący Rady Powiatu 
w Płocku, Lech Dąbrowski, wójt Sławomir Wawrzyński, 
przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP, Hilary Januszczyk. Jak przystało na piknik dożynkowy 
było dzielenie się chlebem, a Koło Gospodyń Wiejskich 
Zalesianki z Bronowa-Zalesia uświetniło piknik swoim 
artystycznym występem. Podczas pikniku podsumowano 
też projekt „Piłka nożna naszą pasją”, realizowany przez 
OSP Bronowo-Zalesie. Z okazji jubileuszów były odznaki, 
prezenty i dyplomy uznania.

Po części oficjalniej świetnie się bawiono przy smakołykach 
przygotowanych przez KGW Zalesianki i przy grillu. 
Dla najmłodszych nie zabrakło m.in. dmuchańców czy 
cukrowej waty.

Piknik 
w Bronowie-Zalesiu



GMINA STARA BIAŁA

Patroni medialni:

Teresa Werner

Urząd Gminy Stara Biała

Hala sportowo-widowiskowa 
w Maszewie Dużym

(ul. Sportowa 7A)

13.11.2022
godz. 17.00

 (otwarcie sali godz. 16.00)

Bilet: 40 zł 
w dniu koncertu

przedsprzedaż
Bilet: 30 zł 

Dystrybucja biletów:
1. Sklep Sportowy „Dagna” (Płock, ul. Jachowicza 49)
2. Sklep muzyczny Jacek Kamiński (Płock, ul. Królewiecka 25, paw. 3-4)
3. Bileteria POKiS (Płock, ul. Jakubowskiego 10)
4. GOKiS Stara Biała (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
5. Sala widowiskowo-sportowa (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
6. Rezerwacja: bilety@starabiala.pl


