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Zdjęcia pochodzą ze zbiorów szkół

Zdjęcie na okładce – Dożynki Gminne 2019

Pożegnaliśmy ś.p. Aleksandrę Cylińską

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy
informacje o śmierci ś.p. Aleksandry Cylińskiej, sekretarza
Gminy Stara Biała. Nic nie wskazywało, że tak źle skończy
się wtorek, 27 sierpnia.
Tego dnia pani sekretarz była pogodna, nie skarżyła
się na żadne dolegliwości ani na uciążliwy upał. Jak sama
zauważyła wakacje szybko mijają, we wrześniu czeka nas
wiele pracy, a dodatkowo jeszcze w październiku mamy do
przeprowadzania wybory parlamentarne.
Kilkanaście minut po godz. 14 pani sekretarz nagle
straciła przytomność, nastąpiło zatrzymanie akcji serca.
Natychmiastowa pomoc lekarska, udzielona najpierw przez
dwie lekarki i pielęgniarkę z naszego ośrodka zdrowia,
a następnie przez ratowników medycznych, nie przyniosła
spodziewanych efektów. Pracownicy urzędu z nadzieję
czekali na dobre informacje. Niestety takie nie nadeszły,
a nadzieja gasła z każda minutą. Ok. godz. 15.30 dotarła do
nasz wszystkich najgorsza informacja.
Ś.p. Aleksandra Cylińska rozpoczęła swoją karierę
zawodową w lipcu 1980 r. Od 1 października 1986 r.
rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku kierownika
referatu zajmującego się rolnictwem. Znała się na tym bardzo
dobrze. Jak sama napisała w życiorysie pochodziła z rodziny
chłopskiej, znała dobrze życie na wsi, skończyła studia
rolnicze. Zawsze powtarzała że musimy dbać o rozwój wsi,
aby się nie wyludniała. Nie wszyscy będą zajmować się
rolnictwem, ale ważne aby na tej wsi pozostali.
Od kwietnia 2007 r. ś.p. Aleksandra Cylińska objęła
stanowisko sekretarza gminy. Była bardzo sumiennym
Nasza Gmina - nr 3(32)/2019

i obowiązkowym urzędnikiem samorządowym. Dbała o jak
najlepsze funkcjonowanie urzędu. Była bardzo dokładna.
Niekiedy nas to nawet denerwowało. Ale taka była.
Zdarzało się, że zwracała uwagę mnie i panu mecenasowi,
że dokumenty przez nas zaakceptowane są przygotowane
nienależycie przez urzędników. Zwracała też uwagę samym
pracownikom na jakość przygotowywanych projektów pism,
decyzji i uchwał.
Ale zawsze wtedy podkreślała, że mamy dobry zespół
urzędników i wspólnie musimy dbać o dobry wizerunek
urzędu. Każdy dokument powinien być przygotowany
perfekcyjnie bo przecież wiele osób będzie je czytać.
Nie lubiła zimna. Często, gdy przychodziła do mnie na
rozmowę zamykała okna i mówiła „dla mnie jest tu za zimno
i okno musi być zamknięte”.
Pani Olu, bo tak się do Pani najczęściej zwracałem, my
pracownicy Urzędu Gminy, GOPS-u, Biblioteki, GOKiS-u,
spółki komunalnej, szkół i przedszkoli, radni obecnej
i poprzednich kadencji, sołtysi, strażacy, a przede wszystkim
mieszkańcy gminy Stara Biała dziękujemy Pani za te 33 lata
pracy na rzecz rozwoju gminy. Osobiście dziękuję za 29-letnią
współpracę.
Trudno nam mówić o Pani w czasie przeszłym. Trudno
nam się pogodzić z tym, że rano nie przyjdzie Pani do pracy
i nie będzie to urlop czy zwolnienie lekarskie. Co prawda,
życie toczy się dalej i będziemy musieli sobie poradzić, ale
bez Pani będzie to wyjątkowo trudne.
Niech Pani spoczywa w pokoju.
Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała
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Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.
Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.
Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska tel. 24 366-87-20, przyjmuje
interesantów w czwartek w godz. 15.-16.30, pokój nr 16
Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22
Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78
Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy
wtorek i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy
urzędu codziennie w godzinach pracy, radca prawny w każdą
środę w godz. 9-12.
Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. Ośrodek w Białej,
ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, godziny otwarcia:
poniedziałek-środa 8-18, czwartek 8-15, piątek 8-18.
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska
7, tel. 24 365-03-60, godz. Otwarcia: poniedziałek-środa
8-15, czwartek 8-18.
Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.
Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.
Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.
Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl,
godz. otwarcia: poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa
i czwartek 8-16.
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20,
tel. 24 366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa
i piątek 8-16; wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
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tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.
Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96
Parafie
Parafia św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej, tel. 24 365-90-02,
niedzielne msze św. godz. 8:00, 10:00, 12:00, 16:00.
Parafia św. Floriana w Starych Proboszczewicach,
tel. 24 261-22-27, niedzielne msze św. godz. 8:30, 10:00,
11:30, 16:00
Parafia św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, kościół pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Brwilnie, tel. 24
366-33-60, 262-87-19, niedzielne msze św. godz. 9:30, 17:15.
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej
Polski w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00,
11:00, 16:00.

Rada Gminy uchwaliła
Na VIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się
26 września 2019 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025.
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na
2019 rok.
• w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020.
• w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych
prowadzonych przez Gminę Stara Biała.
• w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
• w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi
Ludwikowo gmina Stara Biała.
• w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
• w sprawie rozpatrzenia skargi pani Anny Melcer na
działalność Wójta Gminy.
• w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach
ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2020 –
2023.
• w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2020 – 2023.
• w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie
Okręgowym w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
• w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Płocku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich
na kadencję lat 2020 – 2023.
• w sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sądzie
Rejonowym w Płocku – IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych na kadencję lat 2020 – 2023.
• w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż średniego
samochodu pożarniczego w drodze bezprzetargowej.
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Czek dla gminy
Wójt Sławomir Wawrzyński odebrał w płockiej
delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
symboliczny czek na dofinansowanie z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych na budowę oraz
przebudowę ulic w Nowych i Starych Proboszczewicach.
Nasza gmina otrzymała ponad 2,1 mln zł dofinansowania.
Całość inwestycji szacowana jest na ponad 3 mln zł.
W uroczystym przekazaniu czeków samorządowcom
wzięli udział m.in. senator Marek Martynowski, poseł Maciej
Małecki, wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.
– To bardzo radosna chwila dla mieszkańców subregionu
płockiego. Fundusz Dróg Samorządowych to jeden z punktów
programu rządu i zaczyna nabierać on kształtów. Dzisiaj
przekazujemy czeki, wkrótce zostaną podpisane umowy. To
bardzo ważny program, bo wszyscy doskonale wiemy jak
istotne dla mieszkańców są drogi. Te potrzeby są bardzo
duże i naprzeciw nim wychodzi właśnie Fundusz – mówił
wicewojewoda.

Wójt Sławomir Wawrzyński z symbolicznym czekiem
Zaznaczył, że w tym „rozdaniu” z Funduszu do
samorządów Mazowsza trafi ponad 540 mln zł. I, że jest to
kwota wielokrotnie większa niż ta, którą do tej pory mógł
dysponować urząd wojewódzki.
Poseł Maciej Małecki przekonywał, że to co boli
najbardziej samorządowców, to brak możliwości realizacji
próśb mieszkańców o remont dróg, bo w budżecie brakuje
pieniędzy. – Ten problem przez lata narastał i przyszedł
czas na jego rozwiązanie. Ma w tym pomóc Fundusz Dróg
Samorządowych. Takich pieniędzy, a w skali kraju to 6 mld
zł, na drogi lokalne jeszcze nie było. A znalazły się, bo rząd
PiS uszczelnił system podatkowy. Dobre drogi muszą być
nie tylko w dużych miastach. Te drogi to nie tylko poprawa
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jakości życia mieszkańców, ale też znacznie poprawienie
bezpieczeństwa – stwierdził poseł.

Do naszej gminy trafiły pieniądze z Funduszu Dróg
Samorządowych
Burmistrz Gąbina, Krzysztof Jadczak, stwierdził w imieniu
samorządowców, że bez wsparcia z Funduszu powiaty
i gminy nie dałyby sobie rady z remontem dróg, a dobre drogi
to szansa na rozwój.
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
2 148 726 zł. To najwyższe dofinansowanie jakie otrzymały
gminy z powiatu płockiego. Pieniądze z Funduszu Dróg
Samorządowych wspomogą realizację zadania „Budowa
części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części
ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach
Nowe i Stare Proboszczewice”. Dofinansowanie tej inwestycji
z Funduszu Dróg Samorządowych sięgnie 70 proc.
W ramach prac na odcinku blisko 1,4 kilometra zostanie
m.in. ułożona kostka betonowa i wykonana kanalizacja
deszczowa. Część inwestycji jest już realizowana. Chodzi
o 341-metrowy fragment ul. Mazowieckiego. Prace rozpoczęły
się w marcu tego roku, a koszt przedsięwzięcia to ponad 805
tys. zł. Kolejne prace będą realizowane po zabezpieczeniu
odpowiednich środków w budżecie gminy.
- To ważne dla nas dofinansowanie, bo pozwoli nam
przyspieszyć budowę dróg osiedlowych w Starych i Nowych
Proboszczewicach. A tym samym przyspieszy budowę dróg
w innych miejscowościach naszej gminy, bo zostaną nam
pieniądze w budżecie – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.
Planowany termin zakończenia wszystkich prac w Nowych
i Starych Proboszczewicach to 2020 r.
Redaguje zespół Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała
tel.: 24 364 45 60; fax: 24 365 61 65
e-mail: nasza.gmina@starabiala.pl
Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w przypadku zakwalifikowania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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Jednomyślni radni

Podczas VIII sesji Rady Gminy Stara Biała radni byli
bardzo zgodni i wszystkie uchwały przyjęli jednogłośnie.
Zdecydowali m.in. o wysokości stawek podatku od
nieruchomości czy dopłatach do wody i ścieków. Wójt
Sławomir Wawrzyński poinformował radnych m.in.
o kwestiach związanych z odbiorem odpadów z terenu gminy.
Na sesji było 14 z 15 radnych naszej gminy. Nie było więc
problemów z quorum i podejmowaniem decyzji. Zanim na
dobre rozpoczęły się obrady przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska poprosiła wszystkich o powstanie
i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej w sierpniu sekretarz
gminy Aleksandry Cylińskiej.
Po tej chwili zadumy radni przystąpili do pracy.
Jednogłośnie przyjęli porządek obrad i protokoły z VI
i VII sesji. Wysłuchali też sprawozdania wójta o pracach
w okresie między sesjami. Wójt Sławomir Wawrzyński sporo
miejsca w sprawozdaniu poświęcił kwestii odbioru odpadów
z terenu gminy. – Między sesjami głównie zajmowaliśmy się
sprawami odpadów. Przede wszystkim zrobiliśmy wszystko,
aby odpady były odbierane od naszych mieszkańców. I to się
udało – mówił wójt.
Poinformował radnych, że podpisał zarządzenie
w sprawie składki celowej dla Związku Gmin Regionu
Płockiego w wysokości 151 tys. zł. To pozwoliło, aby został
rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy.
Do końca roku zajmuje się tym płocki SUEZ. Poinformował
także, że ZGRP podjął uchwałę o zaprzestaniu z końcem 2019
r. wspólnej gospodarki odpadami. To oznacza, że teraz gminy,
także nasza, będą zajmować się tym same. Wójt Sławomir
Wawrzyński zaznaczył, że w październiku radni powinni
otrzymać propozycje, jak gmina zamierza samodzielnie
zorganizować gospodarkę śmieciową.
Dodał także, że wchodzą nowe obligatoryjne przepisy,
które będą miały wpływ na cenę odbioru odpadów. Te nowe
zasady to rozliczanie się z tonażu śmieci, a nie jak do tej
pory ryczałtem. Wprowadzenie nowego worka na papier
i tekturę. A przede wszystkim obowiązek odbioru odpadów
zmieszanych i bio dwa razy w miesiącu, a nie jak dotychczas
raz w miesiącu. Poinformował także radnych, że z gminnego
systemu gospodarowania odpadami mogą zrezygnować
przedsiębiorcy. Wójt wyraził obawę, że w przypadku małych
firm ich śmieci mogą trafić do odpadów komunalnych, a to
będzie miało wpływ na cenę.
Wójt Sławomir Wawrzyński poinformował radnych
o zakończeniu prac i odbiorach dróg Kowalewo-Kamionki
i Nowa Biała-Maszewo Duże. Wspomniał również o dotacji,
jaką gmina otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych. To
kwota 2 148 726 zł i jest przeznaczona na zadanie „Budowa
części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części
ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach
Nowe i Stare Proboszczewice”. Dofinansowanie tej inwestycji
z Funduszu Dróg Samorządowych sięgnie 70 proc., a całość
prac będzie kosztowała ponad 3 mln zł. – Uzyskanie tej
dotacji to spory sukces bo kryteria przyznania dofinansowania
były dość rygorystyczne. Nasza dotacja jest najwyższa
spośród gmin w powiecie płockim. A w ogóle wszystkich
dotacji w subregionie płockim było zaledwie kilka. Tym
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bardziej cieszymy się z tego dofinansowania. Pozwoli
nam na zaoszczędzenie pieniędzy w gminnym budżecie
i wykorzystanie ich na budowę innych dróg – mówił Sławomir
Wawrzyński.

Podczas VIII sesji radni byli jednomyślni
Radni wysłuchali też sprawozdania o pracy połączonych
komisji Rady Gminy w okresie między sesjami, które
przedstawił przewodniczący Komisji Budżetowej, Hubert
Murawski.
Potem radni rozpoczęli głosowania nad projektami
uchwał. Jednogłośnie przyjęli uchwały o zmianach
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie gminy. Także
bez sprzeciwu przyjęli uchwałę o wysokości stawek podatku
od nieruchomości na terenie gminy w 2020 r. Jak wyjaśnił
wójt Sławomir Wawrzyński stawka dla przedsiębiorców
za grunty wyniesie 95 gr za metr kwadratowy i jest wyższa
o 2 gr od poprzedniej. W przypadku pozostałych gruntów nie
rolniczych opłata z 27 gr wzrośnie do 30 gr, ale i tak ta stawka
jest mniejsza od dopuszczalnej maksymalnej o 20 gr.
W przypadku budynków prowadzący działalność
gospodarczą zapłacą 23,90 zł za metr powierzchni użytkowej.
Poprzednio było to 23,47 zł. Jeśli chodzi o budynki mieszkalne
to stawkę ustalono na poziomie 70 gr, o 9 gr mniej od stawki
maksymalnej. Poprzednio było to 67 gr. Za pozostałe budynki
(garaże, komórki itp.) stawka została na poziomie 5,30 zł.
Radni podjęli też decyzję w sprawie dopłat dla
odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zdecydowali, że
nie będzie podwyżek dla mieszkańców, a z budżetu gminy
przekażą spółce Gospodarka Komunalna „Stara Biała”
dopłatę rekompensującą wzrost kosztów produkcji wody
i odprowadzania ścieków.
Radni jednogłośnie podjęli też uchwały w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez gminę, wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi
Ludwikowo, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
rozpatrzenia skargi na działalność wójta, przyjęcia regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
na kadencję lat 2020 – 2023, wyboru ławnika do orzekania
w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję lat 2020 –
2023, wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Okręgowym
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Tradycyjnie obrady otworzyła przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska

w Płocku – VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
na kadencję lat 2020 – 2023, wyboru ławnika do orzekania
w Sądzie Rejonowym w Płocku – III Wydział Rodzinny
i Nieletnich na kadencję lat 2020 – 2023, wyboru ławnika
do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku – IV Wydział
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kadencję lat 2020 –
2023, wyrażenia zgody na sprzedaż średniego samochodu
pożarniczego w drodze bezprzetargowej.
Na zakończenie sesji w punkcie „sprawy różne”
wiceprzewodniczący Rady Gminy, Jan Sieradzki zapytał
wójta o kwestie związane z doprowadzeniem gazu do Nowych
i Starych Proboszczewic. – Z tego co wiem inwestycja
przebiega zgodnie z planem. Na początku przyszłego roku
powinna się zakończyć jej główna cześć, a później rozpocznie
się przyłączanie zainteresowanych gospodarstw domowych.
Myślę, że do wiosny sprawa powinna być załatwiona –
stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński.

Mieszkańcy naszej gminy dość tłumnie stawili się
przy urnach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu.
Frekwencja wyniosła 61,69 proc. (w powiecie płockim
55,88 proc.). W naszej gminie zdecydowanie wygrało PiS
zdobywając 51,66 proc. głosów w wyborach do Sejmu
i 56,79 proc. w wyborach do Senatu.
Mieszkańcy naszej gminy głosowali w siedmiu
obwodowych komisjach wyborczych (komisja nr 7 była
obwodem zamkniętym w DPS Brwilno). Najwyższa
frekwencja była w obwodzie nr 7 – 78,21 proc., następnie
w obwodzie nr 6 (Brwilno, Maszewo) – 72,93 proc.,
obwodzie nr 1 (Mańkowo, Maszewo Duże, Nowa Biała) –
62,82 proc., obwodzie nr 3 (Biała, Dziarnowo, Kamionki,
Kowalewko, Nowe Draganie, Stara Biała, Stare Draganie) –
62,28 proc., obwodzie nr 5 (Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna,
Ulaszewo, Wyszyna) – 62,02 proc., obwodzie nr 2 (Miłodróż,
Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice,
Trzebuń, Włoczewo) – 57,14 proc., obwodzie nr 4 (Bronowo
Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo,
Nowe Trzepowo) – 52,26 proc. W całej gminie frekwencja
wyniosła 61,69 proc. Na 15 gmin powiatu płockiego wyższa
niż w naszej gminie była tylko w gminie Słupno (67,56 proc.).
W wyborach do Sejmu w naszej gminie zdecydowanie
wygrało PiS. Na listę tej partii głosowało w sumie 2860
osób (51,66 proc.). Na listę Koalicji Obywatelskiej

PO .N IPL Zieloni zagłosowało 908 wyborców (16,4 proc.), na
listę PSL 790 (14,27 proc.), na listę SLD 542 (9,79 proc.), na
listę Konfederacji Wolność i Niepodległość 353 (6,38 proc.)
i na listę Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 83 (1,5 proc.).
Z 10 posłów, których wybieraliśmy w okręgu 16 (płockociechanowskim) z list PiS do Sejmu dostało się sześć osób,
z list KO – dwie i po jednej z PSL i SLD. W naszej gminie
kandydaci, którzy zdobyli poselskie mandaty otrzymali
następująca liczbę głosów: PiS - Łukasz Szumowski 804
(najlepszy wynik indywidualny w naszej gminie), Maciej
Małecki 277, Piotr Wąsik 74, Marek Opioła 447, Anna Ewa
Cicholska 128, Jacek Ozdoba 426; KO – Elżbieta Gapińska
352, Marcin Kierwiński 324; PSL – Piotr Zgorzelski 448;
SLD – Arkadiusz Iwaniak 288.
W wyborach do Senatu triumfował w naszej gminie
kandydat PiS Marek Martynowski. Głosowało na niego
3085 osób (56,79 proc.). Na jego kontrkandydata Waldemara
Pawlaka z PSL 2347 (43,21 proc.).
Po tegorocznych wyborach nasza gmina ma mocną
reprezentację w parlamencie. Senator Marek Martynowski
mieszka na terenie naszej gminy, a poseł Arkadiusz Iwaniak
jest nawet druhem w OSP Brwilno.
Jak wyglądał rozkład głosów w poszczególnych
obwodowych komisjach można sprawdzić na stronie bip.
starabiala.pl

Wyniki wyborów w naszej gminie

Rządowe wsparcie na budowę drogi

W ramach rządowego programu na rzecz rozwoju
oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie
lokalnej infrastruktury drogowej nasza gmina
otrzymała dofinansowani na inwestycję „Budowa układu
komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”.
Realizacja inwestycji
obejmowała budowę układu
komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże, w skład
którego wchodziło połączenie drogi wojewódzkiej nr 559
z drogą gminną nr 291312W. W ramach inwestycji powstała
droga Nowa Biała – Maszewo Duże o długości ok. 1029 m
Nasza Gmina - nr 3(32)/2019

o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową
i oświetleniem ulicznym. Zadanie obejmowało także budowę
ulicy Korczaka, ulicy Sportowej oraz części ulic Słowackiego
i Mickiewicza w Maszewie Dużym o łącznej długości ok. 870
m o nawierzchni bitumicznej oraz w części z kostki betonowej,
około 70 m sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej,
zjazdów z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 011 775,44 zł.
Dofinansowanie z rządowego programu to 2 474 088 zł.
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Gminne Dożynki 2019 – czas podziękowań

Tradycyjnie dożynki w naszej gminie odbywają
się w ostatnią niedzielę sierpnia. Zgodnie z tradycją
rozpoczyna je msza święta w kościele w Starej Białej, a po
nabożeństwie uroczystości przenoszą się na teren „szkółek”
w Białej. Tak było również w niedzielę, 25 sierpnia.
Uroczystości w kościele w Starej Białej rozpoczęła procesja
wokół świątyni z dożynkowym wieńcem, przygotowanym
w tym roku przez mieszkańców Dziarnowa. Pokaźnych
rozmiarów wieniec nieśli strażacy z OSP Dziarnowo,
a procesji towarzyszyły poczty sztandarowe jednostek OSP
z terenu naszej gminy. – Dlaczego dożynki rozpoczynamy
w świątyni? Bo wiemy, że wszystko zależy od Boga. To on
daje wzrost i owoc. Bez niego nic się nie dzieje. Dożynki to
radość i odpoczynek po ciężkiej pracy – mówił w homilii
proboszcz parafii w Starej Białej, ks. kanonik Zbigniew
Kaniecki.
W procesji z darami do ołtarza przyniesiono kosze
wypełnione owocami, warzywami i przetworami, które
dołączyły do dożynkowego wieńca. Starostowie święta
plonów, Małgorzata Gorczyca i Krzysztof Portalski przynieśli
dożynkowy chleb, a mieszkańcy Dziarnowa podarowali
kościołowi w Starej Białej obraz św. siostry Faustyny.
Dożynkowy wieniec i kosze poświęcił ks. Zbigniew Kaniecki.
Pod koniec mszy wójt Sławomir Wawrzyński dziękował
rolnikom za ich ciężką pracę a także, wspólnie ze starostami
dożynek, rozdzielili chleb wśród uczestników nabożeństwa.
Po mszy św. dożynkowy korowód przeszedł na teren
„szkółek” w Białej. Tam uroczystości rozpoczęły się od
części oficjalnej. Gości święta plonów witali wójt Sławomir
Wawrzyński i przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata
Lewandowska. A wśród gości byli m.in. posłanka Elżbieta
Gapińska, senator Marek Martynowski, burmistrz gminy
i miasta Wyszogród Iwona Gortat, proboszczowie parafii
z terenu gminy ks. prałat Kazimierz Dziadak, ks. Witold
Zembrzuski oraz ks. kapelan Andrzej Śmigielski i ks. Dawid
Gołębiewski. Wójt witał również radnych gminnych,
dyrektorki szkół z terenu gminy, prezesa spółki gminnej,
kierownika posterunku policji w Starej Białej, prezesa BS
w Starej Białej. Marcina Łukasika, a strażakom z OSP
dziękował za uświetnienie dożynek. Gmina otrzymała także
okolicznościowe listy związane z dożynkami. Przesłali
je poseł Anna Ewa Cicholska, europoseł Adam Bielan,
marszałek Mazowsza Adam Struzik, wojewoda mazowiecki
Zbigniew Sipiera, szef Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor
Szmulewicz.
– Spotykamy się na dożynkach, aby podziękować
Bogu, że zboże wzrosło i można było je sprzątnąć, chociaż
tegoroczne zbiory nie były najlepsze. Z wielką czcią składamy
podziękowania rolnikom, którzy dbają o nasz chleb, którzy
trwają przy swoich gospodarstwach. Cieszę się, że w naszej
gminie jest tak liczne grono młodych rolników, którzy zostali
na ojcowiźnie. Bez miłości do ziemi pewnie by się to nie udało
– mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Przewodnicząca Rady
Gminy, Małgorzata Lewandowska podkreśliła, że dożynki
to święto wieńczące okres trudnej pracy dla tych, którzy
utrzymują się z rolnictwa. – Dziękuję państwu za ciężką
pracę, za to, że w naszych domach nie brakuje chleba mimo
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różnych przeciwności. Życzę dobrych plonów i godziwych za
nie zarobków – mówiła przewodnicząca.
Poseł Elżbieta Gapińska zapewniła, że jest zaszczycona,
iż kolejny raz może uczestniczyć w gminnych dożynkach
i zaznaczyła, że praca rolnika to nie jest tylko osiem godzin.
Senator Marek Martynowski dziękował rolnikom za ich
codzienny trud. – Polska to nie są tylko duże miasta, to przede
wszystkim mniejsze miejscowości, wsie i gminy takie jak
Stara Biała, w której mieszkam od 11 lat – mówił senator.
Miłym akcentem oficjalnej części dożynek było wręczenie
m.in. wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu niewielkiego
obrazu namalowanego i przekazanego przez przedstawiciela
społeczności ukraińskiej, związanej z naszą gminą.
Oficjalną część zakończyło dzielenie się chlebem.
Z bochenkami dożynkowego chleba do uczestników
uroczystości ruszyli parlamentarzyści, wójt, przewodnicząca
Rady Gminy i starostowie dożynek.
Później ruszyła część muzyczna. Rozpoczął ją polskoukraiński zespół Słowiany (uczestnik programu Must Be
The Music). Można było usłyszeć piosenki z Bałkanów,
Ukrainy, Gruzji, Polski. Zespół popisał się nie tylko talentem
muzycznym, ale także kulinarnym. Przygotował pokaźnych
rozmiarów garnek barszczu ukraińskiego. Aby go spróbować,
uczestnicy dożynek ustawiali się w sporej kolejce.
Gromkie brawa zebrała Natalia Pycek z Maszewa Dużego,
niedawna zwyciężczyni Festiwalu Zaczarowanej Piosenki.
Jej niesamowity głos zrobił duże wrażenie na publiczności.
Aplauz wzbudził występ Gminnej Orkiestry Dętej. Orkiestra
zaproponowała kilka nowości. Po pierwsze okazało się, że
nasza orkiestra nie tylko gra, ale i śpiewa. Julia Szpakowska
wykonała partię wokalną w utworze z „Króla lwa”. Po drugie
wszyscy mogli podziwiać sceniczny debiut grupy dzieci,
które od kilku tygodni grają z orkiestrą. Prowadzona przez
Grzegorza Dębskiego orkiestra zagrała m.in. motywy z filmu
„Gwiezdne wojny”, „Król lew”, Alternatywy 4”, marsz z filmu
„Kapitan Ameryka”, wiązankę utworów Benny Goodmana.
Wspólnie z Natalią Pycek orkiestra wykonała wielki przebój
Leonarda Cohena „Hallelujah”. Każdy utwór był kwitowany
przez publiczność gromkimi brawami. A występ zakończyły
dwa bisy.
Ogromne wrażenie zrobił także występ gości zza oceanu,
czyli Gran Ballet Argentino, którzy przybliżyli zarówno
folklor swojego kraju jak i słynne na całym świecie klasyczne tango argentyńskie. Argentyńczycy podbili serca
publiczności. W ich występie z jednej strony było mnóstwo
żywiołu, a z drugiej spora dawka melancholii. Nietuzinkowe
umiejętności taneczne zrobiły na wszystkich ogromne
wrażenie. Publiczność mogła też podziwiać barwne stroje,
a Argentyńczycy osiągnęli prawdziwe mistrzostwo w ich
zmianie, bo w niemal każdym tańcu występowali w innym
kostiumie. Ich koncert podzielony był na dwie części.
W przerwie, gdy mieli chwilę na odpoczynek wystąpił
zespół „Wisła” działający przy Płockim Ośrodku Kultury
i Sztuki. Płocczanie zaprezentowali tańce huculskie. To
raczej mało znany folklor, ale w profesjonalnym wykonaniu
płocczan wzbudził aplauz publiczności. Śpiew, żywiołowy
taniec, a czasami nawet elementy akrobatyczne wywoływały
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żywiołową reakcję widowni. Folktorystyczną część zakończyli
Argentyńczycy, którzy zbiegli ze sceny i porwali publiczność
do wspólnego tańca.
Ostatnim muzycznym akordem dożynek była zabawa
taneczna do późnych godzin nocnych z zespołem Green. Na
parkiecie pod sceną świetnie bawili się i ci najmłodsi i ci nieco
starsi.
Ale muzyczne występy nie były jedynymi atrakcjami
dożynek. Najmłodsi szaleli na zabawkach pneumatycznych.
Spore zainteresowanie wzbudził pokaz pojazdów, głównie
wojskowych przygotowany przez Stowarzyszenie Pojazdów
Zabytkowych i Militarnych „Wisła”. Na stoisku Koła
Gospodyń Wiejskich „MYNowe Kobierniki” można było

spróbować ciast, świeżonki, masła własnej roboty, serów
własnej roboty z czarnuszką, czosnkiem niedźwiedzim czy
kozieradką albo napić się lemoniady. Z kolei Koło Gospodyń
Wiejskich „Zalesianki” oprócz chleba ze smalcem i ogórkiem,
proponowało też „Letnią pokusę”, czyli ciasto orzechowe
z kieliszeczkiem nalewki z pigwy lub maliny. Można było też
podziwiać rękodzieło wykonane przez członków koła. Nie
zabrakło stoiska Banku Spółdzielczego w Starej Białej. Było
też 600 porcji darmowej grochówki, po którą ustawiła się
gigantyczna kolejka. Nie zabrakło stoisk gastronomicznych.
A nad całością dożynkowej zabawy czuwała pokaźnych
rozmiarów rodzina wykonana z bel słomy – dzieło
mieszkańców Dziarnowa.
Fotoreportaż s.10-11

Pieniądze na komputery

Wójt Sławomir Wawrzyński i skarbnik gminy Joanna
Turalska podpisali w piątek, 11 października, umowę
z marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem na
dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej
w SP w Starych Proboszczewicach. Całość modernizacji
to koszt prawie 75 tys. zł., dofinansowanie to 45,5 tys. zł.
Pieniądze od samorządu Mazowsza nasza gmina otrzymała
w ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania
Pracowni Informatycznych i Językowych. Samorząd
Mazowsza po raz pierwszy realizuje taki program. – Te
projekty, które dofinansowujemy to inwestycja w przyszłość,
we wzrost kompetencji i konkurencyjności młodych
mieszkańców Mazowsza – mówił marszałek Adam Struzik.
W sumie w ramach programu zostanie dofinansowanych
251 projektów na łączną kwotę 11 mln zł. W tym gronie znalazł

się też projekt z naszej gminy. Zmodernizowana zostanie
pracownia informatyczna w SP w Starych Proboszczewicach.
Pojawią się w niej 24 nowe zestawy komputerowe, dwa
komputery dla prowadzących zajęcia, serwer i nowe
oprogramowanie. Całość przedsięwzięcia będzie kosztować
prawie 75 tys. zł. Dofinansowanie od samorządu Mazowsza
to 45,5 tys. zł.
- Każda złotówka na oświatę, która pochodzi z zewnątrz
bardzo się liczy, zwłaszcza w sytuacji, gdy na funkcjonowanie
oświaty wydajemy coraz więcej z budżetu gminy. Nasze
środki i dotacja pozwoli na zmodernizowanie pracowni
w jednej z największych szkół w naszej gminie. A dzisiejsze
czasy i wyzwania wymagają, aby młodzież potrafiła obracać
się w cyfrowym świecie – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Na modernizację pracowni informatycznej w SP w Starych Proboszczewicach nasza gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
45,5 tys. zł
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Gminne Dożynki
2019

Integracja i dobra zabawa

Koła gospodyń wiejskich przeżywają ostatnio renesans.
Podobnie jest w naszej gminie. Co prawda, jak na razie
formalnie działają dwa, ale to już dobry początek.
Mieszkańcom naszej gminy chcielibyśmy przybliżyć ich
działalność. W tym numerze „Naszej Gminy” przedstawiamy
KGW MyNowe Kobierniki. W kolejnym, świątecznym KGW Zalesianki z Bronowa-Zalesia.
Pomysł podczas kuligu
Przewodnicząca KGW MyNowe Kobierniki Magdalena
Filipkowska mieszka w Kobiernikach od ośmiu lat.
I przyznaje, że zanim powstało koło nie znała zbyt wielu
mieszkańców Kobiernik. – Owszem miałam kilka koleżanek,
ale większości mieszkańców nie znałam. I przyznam, że
chciałam to zmienić. Marzyło mi się, aby lokalna społeczność
się integrowała, żeby w Kobiernikach było fajnie, żeby ludzie
się bawili – opowiada.
W styczniu odbył się kulig dla mieszkańców. Pojawiła się
ich spora grupa. Dzieci doskonale się bawiły. Było ognisko
i kiełbaski. – Było widać, że mieszkańcy chcą się integrować,
że to fajni ludzie i dobrze się bawią. Trzeba było coś zrobić,
żeby nie stracić tej energii. I tak pojawił się pomysł założeni
koła – mówi Magdalena Filipkowska.
Na początku marca 10 pań spotkało się i założyło koło.
Jak przyznaje przewodnicząca KGW MyNowe Kobierniki
początkowo wydawało się jej, że będzie to trochę działalność
nie formalna. – Ale jak koleżanki zaczęły działać to był szok –
wspomina. Szybko koło zostało zarejestrowane i postarano się
o dofinansowanie przeznaczone dla kół gospodyń wiejskich.
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Będzie wiata
Po załatwieniu formalności z rejestracją koła pojawił się
problem. Okazało się, że gospodynie nie za bardzo mają się
gdzie spotykać. – Wpadłam na pomysł, żeby zagospodarować
gminna działkę w Kobiernikach i zrobić tam miejsce spotkań,
wspólnych imprez – mówi Magdalena Filipkowska. Tak
zrodziła się wiata.
Gmina zgodziła się na zagospodarowanie terenu.
Z programu samorządu Mazowsza wspierania sołectw
Kobierniki otrzymały 10 tys. zł na wiatę. Ale znacznego
wsparcia Urzędu Gminy wiata by nie powstała. Bowiem jej
budowa to koszt 110 tys. zł. Z własnych środków koło ma
ogrodzić teren. Wiata ma być gotowa jeszcze w październiku.
W planach jest powstanie także siłowni zewnętrznej.
Mnóstwo imprez
Chociaż KGW MyNowe Kobierniki istnieje zaledwie
od kilku miesięcy to ma już na swoim koncie sporo imprez
i inicjatyw. Panie z koła zorganizowały kiermasz palm
wielkanocnych przy kościele w Sikorzu. Były warsztaty
makijażu z okazji Dnia Kobiet. Wspólne świętowanie
nadejścia wiosny, a podczas niego przejście przez wieś
z dorodną Marzanną, wspólne ognisko i spalenie symbolu
odchodzącej zimy. Była także majówka pod chmurką.
W czerwcu natomiast odbyła się biesiada rodzinna. Wsparł się
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, dzięki któremu dziećmi
zajmowała się animatorka. Była też scena, oprawa muzyczna.
– Ta biesiada była naprawdę biesiadą z prawdziwego
zdarzenia. W jej organizację zaangażowało się wiele osób i to
wcale nie związanych z kołem. Okazuje się, że jak się chce
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to można i znajdą się ludzie do pomocy – mówi Magdalena
Filipkowska.
Sporo zabawy było przy robieniu dożynkowych dekoracji
w Kobiernikach. I wzbudziły one spore zainteresowanie. –
Był nawet taki przypadek, że zatrzymał się przy nich autobus,
pasażerowie wsiedli, zrobili zdjęcia i potem pojechali dalej –
opowiada przewodnicząca koła.
KGW MyNowe Kobierniki zaprezentowało się także na
gminnych dożynkach. Była też wycieczka do sierpeckiego
skansenu na wykopki.
Najbliższe plany to uroczyste otwarcie wiaty,
a w istopadzie zorganizowanie balu andrzejkowego.
Trochę inne koło
Skąd się wzięła nazwa MyNowe Kobierniki? – Stąd,
że w Kobiernikach było kiedyś koło. Są jeszcze panie,
które je pamiętają. Chcieliśmy nawiązać do tej tradycji, ale
jednocześnie pokazać, że jest to nowe koło, że to nowa era
gospodyń – mówił Magdalena Filipkowska. Dzisiaj koło
skupia formalnie 35 pań.
Przewodnicząca zaznacza, że MyNowe Kobierniki
chce być trochę innym kołem, niż powszechnie kojarzy się
koła gospodyń wiejskich. – Chcemy integrować lokalną
społeczność poprzez różne inicjatywy, zabawy, imprezy,
a nie tylko spotykać się i lepić przysłowiowe pierogi.
Nie wymieniamy się przepisami kulinarnymi tylko raczej
pomysłami co robić. Ale nie ukrywam, że chcemy się
dopracować swojej autorskiej potrawy, która byłaby naszym
znakiem firmowym – mówi Magdalena Filipkowska.
Dodaje, że nie spodziewała się, iż inicjatywa z kołem
gospodyń zyska taką popularność i tak świetnie się rozwinie.
– Potrzebna była iskra, żeby wyzwolić energię i inicjatywę.
Mieszkańcy mają mnóstwo pomysłów i są bardzo pomocni.
Myślę, ze teraz w Kobiernikach żyje się weselej – mówi
przewodnicząca KGW MyNowe Kobierniki.
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Czas do szkoły

W poniedziałek, 2 września w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Urząd Gminy Stara Biała nowy
rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło ponad 1300 młodych
mieszkańców naszej gminy. 137 uczniów po raz pierwszy
zasiadło w szkolnych ławkach.

Kl. I B SP Maszewo Duże

Kl. I SP Stara Biała

Najwięcej uczniów, bo aż 400, pierwszy dzwonek
w nowym roku szkolnym przywitał w Szkole Podstawowej
im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym.
W „Reymoncie” w trzech klasach pierwszych naukę rozpoczęły
63 osoby. A w oddziale przedszkolnym, w „zerówce” wiedzę
zdobywać będzie 28 młodych mieszkańców naszej gminy.

Kl. I C SP Maszewo Duże

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
pierwszaków w nowym roku szkolnym jest 14. Pierwszy
dzwonek zabrzmiał w sumie dla 121 uczniów podstawówki,
a także dla 25 dzieci z oddziału przedszkolnego „zerówki”
i 11 z grupy dzieci 4-5 lat.
W
Samorządowym
Przedszkolu
w
Nowych
Proboszczewicach 120 dzieci przywitało rok szkolny, w tym
36 po raz pierwszy przekroczyło próg przedszkola.

Kl. I SP Wyszyna

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach
po raz pierwszy w szkolnych ławkach zasiadło 44 uczniów.
W sumie rok szkolny przywitało 306 osób.
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie w Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 148 osób rozpoczęło
nowy rok szkolny. 19 to uczniowie klasy pierwszej. Natomiast
w Samorządowym Przedszkolu im. Kornela Makuszyńskiego
rok szkolny przywitało aż 156 przedszkolaków.

Kl. I A SP Stare Proboszczewice

Kl. I A SP Maszewo Duże

Kl. I B SP Stare Proboszczewice
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Fundusz sołecki 2020 r.
Sołectwo
BIAŁA

BRONOWO - KMIECE

Nazwa zadania
Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała

Kwota
przyznana
46 425,53

Budowa oświetlenia przy drodze nr 6905W relacji Parzeń - Płock
Opracowanie projektu budowy dr. wewn. w Nowym Bronowie (dz. nr 41)

20 869,75

Budowa oświetlenia ulicznego w Bronowo Kmiecym, Nowym Bronowie
BRONOWO - ZALESIE

Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w Bronowo - Zalesiu

29 468,86

30 000,00
12 000,00

29 468,86
20 000,00

Zakup szafek ochronnych dla specjalnych kombinezonów strażackich (OSP Brwilno)

48 309,60

Organizacja lokalnej akcji sprzątania świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna)
w ramach spotkań plenerowych
DZIARNOWO

16 425,53

8 869,75

Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy w Brwilnie
BRWILNO

Planowane
wydatki

Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie

16 309,60
12 000,00

23 623,39

23 623,39

KAMIONKI

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach

21 111,30

21 111,30

KOBIERNIKI

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Kobiernikach

21 787,63

21 787,63

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko

8 500,00

KOWALEWKO

Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych nr 291305W
z nr 291308W w miejsc. Kowalewko

18 550,89

KRUSZCZEWO

Remont dróg gminnych w sołectwie Kruszczewo (dz. 68, 49, 48)

14 637,81

Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo
MAŃKOWO

MASZEWO

Opracowanie projektu
(pętla autobusowa)

zagospodarowania

terenu

dz.

10 000,00
14 637,81
17 874,73

120/1

w

Mańkowie

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo
Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo

37 874,73

38 309,51

20 000,00
30 000,00
8 309,51

MASZEWO DUŻE

Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole
Podstawowej w Maszewie Dużym

48 309,60

48 309,60

MIŁODRÓŻ

Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 34/4)

14 203,02

14 203,02

NOWA BIAŁA

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Nowej Białej

23 236,92

23 236,92

NOWE DRAGANIE

Opracowanie projektu budowy dr. wewn. w Nowym Draganiu (dz. 39)

18 405,96

18 405,96

NOWE
PROBOSZCZEWICE

Wniosek odrzucony

48 309,60

0,00

NOWE TRZEPOWO

Opracowanie projektu budowy dr. wewn. w Nowym Trzepowie

26 956,76

26 956,76

OGORZELICE

Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice

27 778,02

27 778,02

SREBRNA

Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. 20/37, 20/38)

28 212,81

28 212,81

STARA BIAŁA
STARE
PROBOSZCZEWICE

Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Stara Biała
Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej
Opracowanie projektu przebudowy ul. Płockiej w Starych Proboszczewicach

29 710,40
28 889,14

Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora
interaktywnego)

15 000,00
14 710,40
20 000,00
8 889,14

TRZEBUŃ

Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. 33 w Trzebuniu

15 362,45

15 362,45

ULASZEWO

Budowa strefy wypoczynkowo- rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo

34 541,36

34 541,36

WŁOCZEWO

Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 291322W Kamionki -Włoczewo

15 459,07

15 459,07

WYSZYNA

Zakup i montaż wiat przystankowych
Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna
Razem
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24 009,87
704 353,98

11 000,00
13 009,87
655 993,49
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Priorytety dzielnicowych

Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej, asp.
Magdalena Tomasińska, poinformowała Urząd Gminy
o planach działań priorytetowych dzielnicowych z terenu
gminy, które będą realizowane do końca tego roku.
Taka informacja to obowiązek wynikający z zarządzenia
Komendanta Głównego Policji z 2016 r. Celem działań
priorytetowych jest wskazanie istotnych problemów w danym
rejonie oraz dążenie do skutecznej eliminacji zagrożenia bądź
jego zminimalizowania. Działania podjęte w ramach realizacji
planu mają również za zadanie zwiększenie kontaktów
dzielnicowych z mieszkańcami, jak również skuteczne
współdziałania z lokalną społecznością na rzecz poprawy
bezpieczeństwa w danym rejonie.
Rejon pozamiejskim nr 33
Dzielnicowym jest
asp. Krzysztof Malanowski
tel. 24 266 14 97
kom. 696 497 097

Rejon obejmuje miejscowości: Maszewo Duże,
Maszewo, Brwilno, Nowa Biała, teren PKN Orlen oraz
oraz ulice Płocka: Chemików, Zglenickiego, Łukasiewicza
(od skrzyżowania z Długą), Długa (po stronie północnej).
Zakładanym celem jest wyeliminowanie zjawiska braku
oznaczenia posesji przez właścicieli, administratorów,
dozorców lub użytkowników nieruchomości poprzez właściwe
umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej
budynku lub przy drodze prowadzącej do nieruchomości
tabliczki z numerem porządkowym w miejscowości Nowa
Biała, co ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań
wszystkich, dla których łatwość identyfikacji domów jest
niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także
zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.
W związku z powyższym dzielnicowy przypomina
osobom zamieszkującym w Nowej Białej o obowiązku
oznaczenia
nieruchomości
numerem
porządkowym
oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z braku
niedopełnienia tego obowiązku. Apeluje o dopełnienie
obowiązku, gdyż brak oznaczenia numerem porządkowym
posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy
służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

Rejon pozamiejskim nr 34
Dzielnicowym jest
asp. Andrzej Joniak
tel. 24 266 14 97
kom. 696 497 098

Rejon obejmuje miejscowości: Stare Proboszczewice,
Nowe Proboszczewice, Trzebuń, Ogorzelice, Kruszczewo,
Bronowo Zalesie, Bronowo Nowe, Bronowo Kmiece, Nowe
Draganie, Stare Draganie, Nowe Trzepowo oraz oraz ulice
Płocka: Sierpecka, Szkolna, Rolna, Okólna, Krzywa.
Zakładanym celem jest zapewnienie właściwego
poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie
negatywnych zjawisk społecznych wpływających na
ład i porządek publiczny – wyeliminowanie zjawiska
niewłaściwego parkowania pojazdów w miejscowości
Stare Proboszczewice ul. Floriańska – Bielska powodujące
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również
utrudnienia w ruchu.
Rejon pozamiejskim nr 40
Dzielnicowym jest
mł. asp. Tomasz Zemło
tel. 24 266 14 97
kom. 797 017 499

Rejon obejmuje miejscowości: Ulaszewo, Ludwikowo,
Kobierniki, Kowalewko, Srebrna, Wyszyna, Mańkowo,
Biała, Stara Biała, Kamionki, Miłodróż, Włoczewo,
Dziarnowo.
Zakładanym celem jest zapewnienie właściwego
poziomu bezpieczeństwa obywateli poprzez wyeliminowanie
negatywnych zjawisk społecznych wpływających na ład
i porządek publiczny – spożywanie alkoholu w miejscu
niedozwolonym,
powodowanie
zakłóceń
porządku
publicznego w rejonie sklepu ABC w Starej Białej.

Nowe auto dla OSP Stara Biała

Strażacy z OSP w Starej Białej w połowie listopada
powinni cieszyć się z nowego samochodu. Będzie to średni
samochód ratowniczo-gaśniczy. Kosztuje ponad 955 tys.
zł. Z tego 295 tys. zł pochodzi z budżetu gminy.
Samochód bez wątpienia przyda się strażakom-ochotnikom
ze Starej Białej, zwłaszcza, że dziś mają do dyspozycji
36-letniego Stara. – Nowe auto to dla nas wszystkich wielka
sprawa i spełnienie marzeń. Czyniliśmy o nie starania od
dłuższego czasu. Teraz, dzięki wydatnej pomocy Urzędu
Gminy udało się to marzenie zrealizować – mówi prezes OSP
Stara Biała, Marek Żakowski.
Nowy samochód będzie kosztował ponad 955 tys. zł.
Znaczna część tej kwoty, bo 295 tys. zł pochodzi z budżetu
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gminy Stara Biała. 208 tys. zł to dotacja z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 275
tys. zł z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
w tym 75 tys. zł od towarzystw ubezpieczeniowych, 100 tys.
zł to dofinansowanie od samorządu Mazowsza oraz 77 tys. zł
z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jak mówi Marek Żakowski nowy samochód będzie
bez dodatkowego wyposażenia, ale trafi do niego sprzęt, m.in.
agregat prądotwórczy, sprzęt do rozcinania aut, strażackie
węże, z wysłużonego Stara.
Jednostka OSP w Starej Białej, która w tym roku świętuje
98. rocznicę powstania, od 2000 r. jest w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka liczy 56 członków.
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Kolejny sukces naszej orkiestry
Nasza Gminna Orkiestra Dęta okazała się najlepsza
w szóstej edycji konkursu na najlepszą orkiestrę Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim.
Nasi muzycy podbili serca jury i publiczności nie tylko
swoimi umiejętnościami, ale też poczuciem humoru.

Zwycięska ekipa po konkursie w Tłuszczu
Szósta edycja konkursu odbyła się w Tłuszczu (pow.
wołomiński). Dla naszej orkiestry nie był to pierwszy start
w tym konkursie. Bierze w nim udział od drugiej edycji i już
ma na swoim koncie miejsca na podium. W tym roku o tytuł
najlepszej orkiestry Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
w województwie mazowieckim rywalizowało dziewięć
zespołów. Były orkiestry kilkunastoosobowe i takie, gdzie na

scenie grało blisko 50 muzyków, młodzieżowe i takie złożone
z doświadczonych muzyków. W sumie przesłuchania orkiestr
trwały pięć godzin.
Nasza orkiestra zagrała m.in. utwory z filmów „Król
lew”, „Kapitan Ameryka”, „Gwiezdne wojny” i kompozycje
Benn’ego Goodmana. Serca jury i publiczności podbiła
nie tylko swoim profesjonalizmem, ale też porywającym
wykonaniem i sporą dawką humoru. – Na takich konkursach
trzeba pokazać coś więcej niż tylko perfekcyjne granie. Nasz
występ miał więc odpowiednią choreografię. Włączyliśmy do
zabawy publiczność – mówi kapelmistrz Grzegorz Dębski.
Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej zdobyła 48 punktów
na 50 możliwych. W nagrodę zainkasowała czek na 6 tys.
zł. – Oczywiście wygrana to wielka radość i satysfakcja. To
efekt długiej i wytężonej pracy. Ale zwycięstwo oznacza, że
już nie będziemy mogli startować w tym konkursie. W myśl
regulaminu zwycięska orkiestra nie może ponownie brać
udziału w konkursie – mówi Grzegorz Dębski.
Triumf w Tłuszczu to nie pierwszy tegoroczny sukces
naszej orkiestry. W czerwcu wygrała konkurs „Żuromińskie
granie”, a w sierpniu była najlepsza podczas I Sierpeckiego
Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych. Ponadto jury
nagrodziło klarnecistkę Joannę Nowak z naszego zespołu
w kategorii najlepszej solistki za wykonanie jazzowych
improwizacji w wiązance przebojów Benny’ego Goodmana,
a kapelmistrz Grzegorz Dębski został nagrodzony statuetką
dla najlepszego dyrygenta.
Widać, że w naszej orkiestrze jest jakaś siła. Gratulujemy
sukcesów i życzymy kolejnych!

Zaproszenie do współpracy dla stomatologów
Wójt gminy Stara Biała zaprasza lekarzy dentystów
do współpracy przy zwiększeniu dostępności opieki
stomatologicznej dla uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest gmina. Wstępne deklaracje współpracy
można składać w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała do
31 października.
Współpraca ma obejmować realizację postanowień
wynikających z realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad
uczniem. Przewiduje ona m.in., że w każdej szkole powinien
być do dyspozycji dentysta.
Lekarz sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami
będzie wykonywał: świadczenia ogólnostomatologiczne
dla dzieci i młodzieży oraz profilaktyczne świadczenia
stomatologiczne. Świadczenia określone są w przepisach
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla
dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.
Zadanie realizować może lekarz dentysta z którym
Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub
wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Narodowy
Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.
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Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych w Starych Proboszczewicach,
Maszewie Dużym, Wyszynie, Starej Białej. Liczba placówek
objętych świadczeniem, okres realizacji zadania oraz sposób
organizacji udzielania świadczeń zostaną ustalone w ramach
zawartego porozumienia pomiędzy gminą Stara Biała,
a podmiotem udzielającym świadczeń z zakresu leczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży. Realizacja zadania
może odbywać się w gabinecie lekarza stomatologa lub
w gabinetach stomatologicznych w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej „BIAŁA” – na podstawie porozumienia
z gminą Stara Biała na świadczenie usług stomatologicznych.
Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady, sposób
i warunki finansowania świadczeń określają przepisy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Kwota zobowiązania Funduszu wobec
świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmieniana
przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wstępne deklaracje dotyczące współpracy można składać
w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała do 31 października
(ul. Jana Kazimierza 1, Biała).
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Dofinansowanie dla gminy
Nasza gmina od samorządu Mazowsza utrzymała
dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw oraz na budowę i modernizację dróg
dojazdowych do gruntów rolnych.
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji
Sołectw – MIAS MAZOWSZE 2019 zostały dofinansowanie
trzy zadania.
„Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej
w miejscowości Ogorzelice”. Realizacja zadania polegała
na budowie dwóch placów zabaw o nawierzchni z piasku,
na których zamontowanych zostało łącznie 12 urządzeni
zabawowych. W ramach siłowni zewnętrznej na nawierzchni
trawiastej zamontowano trzy urządzenia rekreacyjne dla
dorosłych. Wartość całego przedsięwzięcia to 244,3 tys. zł.
Dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw wyniosło 10 tys. zł.
„Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej
w miejscowości Stare Proboszczewice”. Realizacja zadania
polegała na urządzeniu terenów zielonych, montażu ławek
oraz dodatkowych elementów służących do zabawy dla dzieci
i utwardzeniu terenu wokół szkoły. Koszt inwestycji wyniósł
264 040,41 zł, a dofinansowanie ze środków Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10 tys. zł.

„Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności
w miejscowości Kobierniki”. Realizacja zadania polegała
na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę wiaty
rekreacyjnej wraz z ławkami i utwardzeniem terenu pod
wiatą. Zorganizowane zostało miejsce spotkań dla lokalnej
społeczności, która będzie miała możliwość organizacji
pikników rodzinnych i innych imprez okolicznościowych.
Wartość zadania to 109 224 zł. Dofinansowanie ze środków
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 10 tys. zł.
Gmina otrzymała także dofinansowane z budżetu
samorządu województwa mazowieckiego na zadania z zakresu
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
„Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko – Kamionki
II etap”. Realizacja zadania polegała na budowie II etapu
drogi gminnej o długości 1,370 km i nawierzchni asfaltowej.
W zakres zadania wchodziła również budowa skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 540. Całkowita wartość inwestycji
wyniosła 972 454,07 zł. Dofinansowanie sięgnęło 95 tys. zł.

Krzyżówka
2
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POZIOMO: poprzeczka – część przeszkody na torze
jeździeckim 6) prezent od wnuczki dla babci 7) odcień
koloru czerwonego, chińska czerwień 9) państwo w Europie
Środkowej 10) ptasia sterówka lub lotka 11) druk reklamowy
15) szlaban na przejeździe kolejowym 17) przerwa w podróży
dla zwierząt 19) stolica Turcji 21) herbarium, zbiór ziół
22) trzech wykonawców na scenie 23) poprawianie błędów.
PIONOWO: karciany kolor 2) może być tymczasowy
3) atrybut kelnera 4) jazda, kawaleria 5) stan pogody 8) jeden
z symboli władzy królewskiej 9) imię kilku papieży 12) stolica
najmniejszego województwa 13) miasto w województwie
lubelskim nad rzeką Wyżnicą 14) wypływa z wulkanu
16) agrał w serialu C. K. Dezerterzy i Alternatywy 4 18) leśne
zwierzę z szablami 19) dokumenty sprawy 20) przyczepił się
do psiego ogona?
Opracował : Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników
Rozrywek Umysłowych „Relaks”
Rozwiązanie krzyżówki (litery w oznaczonych polach
czytane poziomo utworzą końcowe hasło) należy przesłać
pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej
Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na
adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 30.11.2019.
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(31) /2019: „Wakacje”. Nagrody wylosowali Piotr Mordzak z Białej oraz Danuta Kowalska ze Starych
Proboszczewic. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.11.2019.
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500+, 300+ i stypendia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma problemów
z realizacją rządowych programów „Rodzina 500+”, czy
„Dobry start”, czyli tzw. 300+ dla każdego ucznia. GOPS
realizuje też wypłatę stypendiów socjalnych.
W ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” od
1 lipca do 30 września do GOPS wpłynęły 1553 wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (1061
w formie elektronicznej, 492 w formie papierowej).
Wypłacono 6 410 świadczeń na łączną kwotę 3 196 030 zł
dla 2 146 dzieci, w tym 979 dzieci otrzymało świadczenia po raz
pierwszy (na nowych zasadach, bez kryterium dochodowego).
Zadania z programu „Rodzina 500 +” są realizowane
w ustawowo przewidzianych terminach bez zbędnej
zwłoki. Według stanu na 30 września pozostały 74 wnioski
do rozpatrzenia. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym
w przypadku wniosków złożonych do 31 sierpnia ustalenie
prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje do 31 października. Dotychczas
otrzymane przez gminę środki finansowe od wojewody
mazowieckiego na realizację programu „Rodzina 500 +”
zostały przekazane uprawnionym w 100 procentach.

W ramach programu „Dobry start” do GOPS wpłynęło
dotychczas 1239 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (795 w formie
elektronicznej, 444 w formie papierowej). Wypłacono 1670
świadczeń na kwotę 500 850 zł.
Zadania z programu są realizowane w ustawowo
przewidzianych terminach bez zbędnej zwłoki. Zgodnie
z aktualnym stanem pozostało 18 wniosków do rozpatrzenia,
w przypadku których ustalenie prawa do świadczenia oraz
wypłata nastąpi do końca października.
Do GOPS-u wpłynęło 47 wniosków o przyznanie
stypendium socjalnego w roku szkolnym 2019/20 dla uczniów
mieszkających na terenie naszej gminy. Zainteresowanie tą
formą pomocy jest duże, jednak niskie kryterium dochodowe
(528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie), sprawia, że
z roku na rok coraz mniejsza liczba dzieci kwalifikuje się do
wypłaty stypendium.
W roku szkolnym 2017/18 stypendia otrzymywało 80
uczniów, w roku szkolnym 2018/19 – 69, a teraz 47.

Od początku października spora grupa rolników z naszej
gminy może składać wnioski w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy w związku ze
szkodami w uprawach spowodowanymi tegoroczną suszą.
W tym roku do Urzędu Gminy Stara Biała wpłynęło
205 wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach
rolnych spowodowanych przez suszę. Po oględzinach
przeprowadzonych przez komisje w gospodarstwach,
sporządzone zostały protokoły z oszacowaniem zakresu
i wysokości szkód.
Do dzisiaj 147 protokołów przesłanych przez naszą
gminę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostało
pozytywnie zweryfikowanych przez wojewodę. Pierwsze
protokoły zostały zwrócone do Urzędu Gminy już na początku
września. Są one na bieżąco odbierane przez rolników. Jeszcze
48 protokołów czeka na weryfikację wojewody, natomiast 10

po podpisaniu przez rolników i członków komisji zostanie
przesłane do wojewody.
Dzięki sprawnemu działaniu komisji na terenie naszej
gminy, rolnicy, którzy już otrzymali protokoły mogą od
pierwszego dnia przyjmowania wniosków o pomoc składać
stosowne dokumenty. Przyjmowanie wniosków ruszyło
3 października i potrwa do 31 października.
Wnioski wraz z kopią protokołu z szacowania strat należy
składać w biurze powiatowym Biurze Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. W powiecie
płockim biuro ARiMR mieści się w Płocku przy Alei Marszałka
Józefa Piłsudskiego 35 (tel. 24 267 31 32). Szczegółowe
informacje dotyczące wniosków „suszowych” można znaleźć
na stronie www.arimr.gov.pl.

Rolnicy mogą składać wnioski

Gwiazdy piłki ręcznej w Maszewie Dużym

Hala w Maszewie Dużym stała się na kilka dni bazą
piłkarzy ręcznych. Uczniowie SP w Maszewie Dużym mieli
okazję zobaczyć gwiazdy piłki ręcznej. W maszewskiej
hali swoje treningi mieli bowiem m.in. szczypiorniści
wicemistrzów Polski Orlen Wisły Płock i bramkarze kadr
narodowych od juniorów młodszych do seniorów.
Zajęcia bramkarzy prowadził Sławomir „Kasa” Szmal. To
legenda polskiej piłki ręcznej. Sławomir Szmal przez 20 lat był
reprezentacyjnym bramkarzem. Barw naszego kraju bronił
w 298 meczach i zdobył 3 bramki. Na swoim koncie ma tytuł
wicemistrza świata (2007 r.) oraz brązowe medale mistrzostw
globu (2009 r. i 2015 r.). Jest dwukrotnym olimpijczykiem
(2008 r. i 2016 r.). W 2009 r. został uznany za najlepszego
piłkarza ręcznego na świecie. W 2016 r. z ekipą Vive Tauron
Kielce triumfował w Lidze Mistrzów.
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W maszewskiej hali trenowali m.in. bramkarze reprezentacji Polski
w różnych kategoriach wiekowych
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Maszewo Duże

(Hala widowiskowo-sportowa)

17.11.2019 godz.18.00

(otwarcie hali godz. 17.00)

Bilety: 35 zł (przedsprzedaż)
40 zł (w dniu koncertu)
Dystrybucja biletów:
1. Sklep Sportowy „Dagna” (Płock, ul. Jachowicza 49)
2. GOKiS Stara Biała (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
3. Hala sportowo-widowiskowa
(Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)

rezerwacja: nasza.gmina@starabiala.pl

Patroni medialni:

Gmina Stara Biała

