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Wójt Gminy Stara Biała

Sławomir Wawrzyński

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, 

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i my życzymy radości, 

aby Wam się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Biała 2019

Przewodnicząca Rady GminyStara Biała

Małgorzata Lewandowska
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Gmina szuka chętnych na ośrodek w Nowych Proboszczewicach

Radni obejrzeli nowe auto OSP Stara Biała

Czy w ośrodku zdrowia w Nowych Proboszczewicach 
będzie przyjmował lekarz od godz. 8.00 do godz. 18.00? 
Tak, jeśli znajdzie się zakład opieki zdrowotnej gotowy 
świadczyć usługi w tych godzinach. NZOZ „Biała”, który 
obecnie zawiaduje ośrodkiem w Nowych Proboszczewicach 
jest gotowy przekazać go innemu podmiotowi. Gmina 
szuka NZOZ-u, który spełniłby oczekiwania mieszkańców.

W naszej gminie są dwa ośrodki zdrowia: w Białej 
i Nowych Proboszczewicach. Placówki są w gestii 
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Biała”. Zgodnie 
z przepisami jeden z ośrodków, którymi zarządza NZOZ 
musi być tzw. ośrodkiem podstawowym. Przepisy dotyczące 
podstawowej opieki zdrowotnej zakładają, że taki „ośrodek-
matka” musi być czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
8.00–18.00. W gminie taki podstawowy ośrodek jest w Białej. 
Ten w Nowych Proboszczewicach jest jego filią. W nim już 
nie obowiązują sztywne godziny przyjmowania przez lekarzy.

I właśnie ten problem podnoszą mieszkańcy. Uważają, 
że mają utrudniony dostęp do lekarza. W Nowych 
Proboszczewicach tylko w czwartki przyjmuje on od godz. 
8.30 do godz. 18.00. W pozostałe dni lekarz jest tylko kilka 
godzin, a w piątki nie ma go w ogóle. Problem z lekarską obsadą 
w Nowych Proboszczewicach trwa od lat. NZOZ „Biała” 
nie udało się znaleźć lekarza, który w większym zakresie 
czasu mógłby pracować w Nowych Proboszczewicach. 
A Stare i Nowe Proboszczewice oraz okoliczne miejscowości 

w ciągu ostatnich lat bardzo się rozwinęły i przybyło w nich 
mieszkańców. Chcą oni, aby ośrodek były czynny dłużej, 
żeby częściej przyjmował w nim lekarz.

NZOZ „Biała” nie jest jednak w stanie spełnić postulatów 
mieszkańców. – Jesteśmy skłoni przekazać ośrodek w Nowych 
Proboszczewicach innym kontrahentom, którzy byliby 
zainteresowani jego prowadzeniem jako niezależny podmiot 
leczniczy – mówi Ewa Magierska, współwłaścicielka NZOZ 
„Biała”.

Wójt Sławomir Wawrzyński dodaje, że NZOZ „Biała” 
ma do końca marca 2020 r. umowę na wynajem ośrodka 
w Nowych Proboszczewicach. – Jeśli znajdzie się NZOZ 
proponujący lepsze warunki niż „Biała” to przejmie ośrodek 
w Nowych Proboszczewicach. Gmina szuka zakładów 
opieki zdrowotnej, które chciałyby prowadzić przychodnię 
w Nowych Proboszczewicach. Na pewno takiemu podmiotowi 
zapewnimy godziwe warunki – mówi wójt Sławomir 
Wawrzyński. Zainteresowani prowadzeniem przychodni 
w Nowych Proboszczewicach mogą się kontaktować 
z Urzędem Gminy pod nr tel. 24 366 87 15.

Zarówno wójt, jak i Ewa Magierska zapewniają, że 
mieszkańcy Starych i Nowych Proboszczewic nie zostaną 
pozbawieni opieki lekarskiej. Jeśli nie znajdzie się nowy NZOZ 
zainteresowany ośrodkiem w Nowych Proboszczewicach, 
zostanie w nim NZOZ „Biała” na dotychczasowych 
warunkach. 

Strażacy z OSP w Starej Białej już mogą cieszyć się 
z nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. 
Nowe auto zaprezentowali radnym naszej gminy. Na 
radnych samochód zrobił duże wrażenie i niemal wszyscy 
stwierdzili, że to już inna rzeczywistość, jeśli chodzi 
o strażacki sprzęt.

Strażacy ze Starej Białej dumnie podjechali nowych 
samochodem pod Urząd Gminy. Radni, którzy obradowali na 
wspólnym posiedzeniu komisji, zrobili sobie krótką przerwę 
i obejrzeli nowy nabytek OSP Stara Biała. Pachnące nowością 
auto na wszystkich zrobiło duże wrażenie. Radni dopytywali 
strażaków o szczegóły techniczne, sprawdzali jak wygodnie 
siedzi się w kabinie, mogli też usłyszeć jak głośna jest syrena 
w strażackim wozie.

Nowe auto OSP Stara Biała to pierwszy średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy w jednostkach OSP w naszej gminie. 
Samochód kosztował 955 710 złotych. Pieniądze na jego 
zakup pochodziły z budżetu gminy (295 710 zł), Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej (200 000 zł), budżetu 
samorządu Mazowsza (100 000 zł), Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie (285 000 zł) oraz ze składek firm 
ubezpieczeniowych (75 000 zł). 

Samochód Scania P360 (360 kM) ma napęd 4x4 
i wyposażony jest m.in. w zbiornik wody 3000 l, zbiornik 
na środek pianotwórczy 300 l, autopompę o nominalnej 
wydajności 2700 l/min  przy ciśnieniu 8 bar, maszt 

oświetleniowy typu LED, wyciągarkę elektryczną o sile 
uciągu 8 ton.

- Bez wątpienia tego rodzaju sprzęt przyczyni się to do 
poprawy warunków pracy naszych strażaków. Pojazd z całą 
pewnością posłuży nam przez długie lata – mówi prezes OSP 
w Starej Białej, Marek Żakowski. 

- Samochód jest w pełni wyposażony w sprzęt niezbędny 
do działań ratowniczo-gaśniczych, dzięki czemu już za 
kilka dni, po intensywnych szkoleniach z zakresu obsługi 
zostanie wprowadzony do podziału bojowego jednostki, 
co bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa 
wszystkich mieszkańców gminy. Samochód bojowy bez 
wykwalifikowanych strażaków to tylko samochód, dlatego też, 
zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszej wiedzy 
i umiejętności, aby nasza ochotnicza służba przynosiła jak 
najlepsze efekty – stwierdził naczelnik OSP, Paweł Załęski.
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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,
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.

Strażacy dostali sprzęt

Informator Gminy Stara Biała

Po raz kolejny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu naszej gminy skorzystały z programu „Zakup 
sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego 
ze środków powiatu płockiego. Doposażone zostały w sprzęt 
ratowniczy oraz umundurowanie jednostki OSP w Bronowie-
Zalesiu, Brwilnie i Maszewie. 

W ramach programu dofinansowanego przez powiat 
płocki jednostka OSP Bronowo-Zalesie wzbogaciła się 
o mundury wyjściowe damskie i męskie, ubrania koszarowe, 
kombinezon na owady i dwie sztuki radiotelefonów. OSP 
Brwilno przybyło 10 par butów specjalnych, a OSP Maszewo 
mundury wyjściowe, ubrania koszarowe i ocieplane kurtki 
strażackie. 

Sprzęt został przekazany 26 listopada, w Urzędzie Gminy 
Stara Biała, w obecności wójta Sławomira Wawrzyńskiego. 
Odebrali go Janusz Stupecki, prezes OSP Brwilno, Bogdan 
Jachimowicz, prezes OSP Bronowo-Zalesie, Mirosław 
Kaczorowski, naczelnik OSP Maszewo i Krzysztof Sztelak, 
prezes OSP Maszewo.

Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży 
pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, 
jakim dysponują. Doposażanie jednostek OSP w sprzęt jest 
procesem ciągłym, wymagającym niekiedy dużych nakładów 
finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program 
będzie kontynuowany, co pozwoli doposażyć w sprzęt 
pozostałe jednostki OSP z terenu naszej gminy.
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X sesja Rady Gminy Stara Biała zdominowana została 
przez uchwały związane z gospodarką odpadami. Radni 
zdecydowali m.in., że od stycznia stawka za odbiór śmieci 
wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Podwyższona stawka 
za niesegregowanie odpadów to 50 zł.

Kwestie związane z zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych zostały omówione podczas wspólnego 
posiedzenia komisji, więc podczas sesji nie było szczegółowej 
dyskusji i radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwały. 
Dotyczyły one nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych.

Najważniejsza z nich dotyczyła określenia stawki za 
odbiór odpadów. Jak zaznaczył radny Hubert Murawski, 
przewodniczący Komisji Budżetowej, podczas wspólnego 
posiedzenia komisji radnym zostały przedstawione wyliczenia, 
z których wynikało, że stawka powinna wynosić 33 zł, aby cały 
system się zbilansował. Radni jednak zdecydowali, że stawka 
wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Jeśli koszty wynikające 
z przetargu będą wysokie, gmina jest zdeterminowana, aby 
dofinansować naszą gminną spółkę i realizować to zadanie we 
własnym zakresie.

W związku z tym, że od nowego roku, zgodnie z ustawą, 
wszyscy mają obowiązek segregować odpady należało 
ustalić stawkę podwyższoną. Radni zdecydowali, że stawka 
dla tych, którzy nie będą segregowali odpadów wyniesie 50 
zł miesięcznie od osoby. Zdecydowali też, że ulga związana 
z kompostowaniem odpadów biodegradowalnych wyniesie 
2 zł od całości opłaty od nieruchomości.

Nowości w zagospodarowaniu odpadów od nowego 
roku to odbiór śmieci raz na dwa tygodnie (od kwietnia 
do października) z nieruchomości jednorodzinnych i raz 
w tygodniu z nieruchomości wielorodzinnych. To także 
nowy rodzaj worka (niebieski), jaki otrzymają mieszkańcy, 
przeznaczony do zbieranie makulatury.

Do końca stycznia przyszłego roku mieszkańcy będą 
musieli złożyć deklaracje związane z odbiorem odpadów. Nie 
zmienia się forma płatności, czyli opłata za śmieci powinna 
być wnoszona do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

Zanim radni pochylili się nad gospodarką odpadami 
sesja rozpoczęła się od miłego akcentu, nawiązującego do 
październikowych wyborów do Sejmu i Senatu. W tych 
wyborach mandat poselski zdobył Arkadiusz Iwaniak (Lewica), 
a senatorem został Marek Martynowski (PiS). Obaj są 
mieszkańcami naszej gminy. To ewenement w skali nie tylko 
powiatu płockiego. Rzadko bowiem zdarza się, aby na terenie 
jednej gminy i to wiejskiej mieszkało dwóch parlamentarzystów.

W związku z tym wójt Sławomir Wawrzyński i Rada 
Gminy postanowili uhonorować naszych parlamentarzystów. 
Na X sesję dotarł Arkadiusz Iwaniak. Senator Marek 
Martynowski nie mógł się pojawić tego dnia.

Przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska 
oraz wójt Sławomir Wawrzyński wręczyli posłowi 
Arkadiuszowi Iwaniakowi specjalny list gratulacyjny 
i drobne upominki. Gratulowali oczywiście wyboru i wyrazili 

nadzieję, że poseł będzie pamiętał o swojej małej Ojczyźnie 
i wspierał ją w miarę możliwości. – W naszej gminie mieszka 
1/10 posłów z okręgu i 100 proc. senatorów. To niezbyt częsta 
sytuacja – stwierdził wójt Sławomir Wawrzyński.

Poseł Arkadiusz Iwaniak zapewniał o przywiązaniu do 
miejsca zamieszkania i lokalnej społeczności. Stwierdził, że 
od 15 lat mieszka w Brwilnie. Jest członkiem miejscowej 
jednostki OSP, a ostatnio można było go spotkać, gdy 
podczas koncertu Michała Szpaka w Maszewie Dużym, 
w strażackim mundurze kierował ruchem samochodów. 
Zapewniał o wszelkiej pomocy ze swojej strony dla lokalnej 
społeczności i zaprosił do biura poselskiego w Płocku przy 
ul. Rembielińskiego 8.

Po tym miłym akcencie już nie było tak sympatycznie. 
Wójt w swoim sprawozdaniu z działalności między sesjami 
zasygnalizował dwie istotne kwestie. Pierwsza dotyczy 
płockich „czerwoniaków” kursujących na terenie naszej 
gminy. Komunikacja Miejska poinformowała, że chce od 
gminy w przyszłym roku zwiększenia dotacji do blisko 3,5 mln 
zł, jeśli mają zostać utrzymane kursy na dotychczasowym 
poziomie. Zwiększenie o blisko 900 tys. zł dotacji wynika 
stąd, że spada liczba pasażerów. Z badań przeprowadzonych 
przez KM wynika, że w porównaniu z 2011 r. liczba pasażerów 
spadła o 46 proc. Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, 
że gmina nie zwiększy dotacji i czeka nas redukcja kursów. 
Propozycje w tej sprawie ma przedstawić KM.

Kolejna kwestia to zamiar zlikwidowania przez władze 
Płocka SP nr 13 w  Trzepowie. Powód to spadek liczby 
uczniów. W SP 13 obecnie jest 122 uczniów, z czego 77 to 
mieszkańcy naszej gminy. Władze Płocka zaproponowały 
naszej gminie, aby dofinansowała istnienie „trzynastki” 
milionem złotych. Wójt stwierdził, że jest to nierealne, 
aby gmina dokładała się do utrzymania nie swojej szkoły. 
Zapewnił, że uczniowie uczęszczający do „trzynastki” 
będą mogli się uczyć w szkołach w Starej Białej i Starych 
Proboszczewicach. Tam, gdzie to będzie konieczne gmina 
zapewni transport uczniów. Wójt zasugerował, że może nie 
dojść do likwidacji szkoły, bo prawdopodobnie nie zgodzi się 
na to kuratorium. 

Radni zdecydowali o opłacie za śmieci
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Gospodarka odpadami staje się jednym 
z najważniejszych zadań własnych gminy. Zgodnie 
z przepisami od nowego roku wszyscy będziemy musieli 
segregować odpady. Konieczność prowadzenia tej 
selektywnej zbiórki śmieci nakłada kolejne obowiązki 
zarówno na Urząd Gminy, jak i na mieszkańców. Urząd 
Gminy ma kontrolować, czy odpady są segregowane. 
Niedostosowanie się do wymogu selektywnej zbiórki 
odpadów będzie oznaczało dla mieszkańca poniesienie 
podwyższonej stawki opłaty za śmieci.

Najważniejsze pytanie, jakie wszyscy sobie zadają, to 
ile zapłacimy za odbiór odpadów. Rada Gminy Stara Biała 
zdecydowała, że od stycznia stawka za odbiór śmieci wyniesie 
25 zł od osoby miesięcznie. 

W przypadku, kiedy właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
będą kompostować bioodpady w przydomowym 
kompostowniku, będą zwolnieni w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami. Zwolnienie to wyniesie 2 zł 
miesięcznie od obowiązującej opłaty w odniesieniu do 
nieruchomości. – Może to nie są duże ulgi, ale zachęcam do 
kompostowania bioodpadów. Kompostowanie oznacza, że 
mniej będzie odpadów. To z kolei przekłada się na koszty 
odbioru śmieci. A im mniejsze będą koszty odbioru odpadów, 
tym mniejsza może być stawka dla mieszkańców – mówi wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Jak zaznaczył podczas sesji Rady Gminy Stara Biała, 
przewodniczący Komisji Budżetowej, Hubert Murawski, 
podczas wspólnego posiedzenia komisji radnym zostały 
przedstawione wyliczenia, z których wynikało, że stawka 
powinna wynosić 33 zł od osoby, aby cały system się 
zbilansował. Radni jednak zdecydowali, że stawka wyniesie 
25 zł od osoby miesięcznie. Jeśli koszty wynikające z przetargu 
będą wysokie, gmina jest zdeterminowana, aby dofinansować 
naszą istniejącą spółkę gminną i realizować to zadanie za jej 
pomocą.

W związku z tym, że od nowego roku, zgodnie z ustawą 
wszyscy mają obowiązek segregować odpady, należało 
ustalić stawkę podwyższoną. Radni zdecydowali, że stawka 
podwyższona dla tych, którzy nie będą segregowali odpadów 
wyniesie 50 zł miesięcznie od osoby. 

Zdecydowali także, że ryczałtowa stawka opłaty 
w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wyniesie 160 zł rocznie. 
Stawka podwyższona to 320 zł rocznie. 

Decyzje o opłatach, jakie podjęli radni, dotyczą tylko 
nieruchomości zamieszkałych i letniskowych. Właściciele 
nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, muszą indywidualnie zawierać umowy 
z firmami odbierającymi odpady.

Segregujemy
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do 

zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych, 
wyłącznie w przeznaczonych do tego pojemnikach i workach. 
Odpady opakowaniowe, przed ich włożeniem do pojemnika 
lub worka, należy całkowicie opróżnić z zawartości, pozbawić 
zakrętek, oczyścić i ewentualnie umyć, a jeżeli materiał na to 
pozwala zgnieść, starać się nie tłuc szkła.

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowaniowych 
wielomateriałowych, ulegających biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego 
oraz tłuszczy, niebezpiecznych, stanowiących odpady 
komunalne, przeterminowanych leków i chemikaliów, 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym (np. igły, strzykawki), 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon, budowlanych 
i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne.

Nie uznaje się, za spełnienie warunku segregowania 
odpadów komunalnych, jeśli: 
1. w pojemniku na pozostałości po segregacji znajdują 

się odpady, które można było wysegregować, np. po ich 
oczyszczeniu lub opróżnieniu, 

2.  w pojemniku lub worku, przeznaczonym do gromadzenia 
frakcji odpadów segregowanych znajdują się: 
- pozostałości po segregacji, 
- odpady segregowane zanieczyszczone zawartością lub 

nieopróżnione,
- odpady segregowane zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi, rozpuszczalnikami, lakierami, 
olejami, klejami, 

- odpady innych frakcji odpadów.

Odbiór odpadów
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi gmina m.in. organizuje odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 
wyposaża nieruchomości w pojemniki i worki; wyposaża 
właścicieli nieruchomości w kody kreskowe. 

W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej 
gmina zapewnia pojemnik na pozostałości z sortowania 

Zmiany w gospodarce odpadami
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• Stawka za odbiór śmieci to 25 zł od osoby miesięcznie. 
Podwyższona stawka dla tych, którzy nie będą 
segregowali odpadów to 50 zł miesięcznie. 

• Domek letniskowy – 160 zł rocznie (płatne z góry), przy 
segregacji śmieci lub 320 zł przy braku segregacji.

• Kompostowanie – ulga 2 zł od całości opłaty od 
nieruchomości

Terminy składania deklaracji
• 31 stycznia 2020 r. – dla wszystkich nieruchomości
• 14 dni po zamieszkaniu
• Do 10 dnia następnego miesiąca w przypadku 

jakichkolwiek zmian
Opłata
• Do 15. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

o pojemności co najmniej 120 litrów, worki na papier 
i tekturę; tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania 
wielomateriałowe; szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

W przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje od 1 do 3 
osób, dostaniemy 1 worek koloru niebieskiego, przeznaczony 
do gromadzenia opakowań z papieru i tektury, 2 worki koloru 
żółtego, przeznaczone do gromadzenia opakowań z tworzyw 
sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, 
1 worek koloru zielonego, przeznaczony do gromadzenia 
opakowań ze szkła, 4 worki koloru brązowego, przeznaczone 
do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji. Gdy 
nieruchomość zamieszkuje od 4 do 6 osób: 1 worek na papier, 
3 worki na tworzywa sztuczne, 1 worek na szkło i 4 worki na 
odpady bio.

Z nieruchomości z zabudową jednorodzinną pozostałości 
z sortowania oraz odpady ulegające biodegradacji będą 
odbierane raz z miesiącu, a w okresie od kwietnia do 
października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Papier, plastik i szkło będą odbierane nie rzadziej 
raz w miesiącu. Odpady typu meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
odpady budowlane i rozbiórkowe będą zabierane dwa razy 
w roku według harmonogramu mobilnej zbiórki odpadów – 
po złożeniu przez mieszkańca pisemnego wniosku.

W zabudowie wielolokalowej pozostałości z sortowania 
oraz odpady ulegające biodegradacji będą odbierane od 
kwietnia do października raz na tydzień. W pozostałe 
miesiące nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. W przypadku 
pozostałych odpadów obowiązują takie same zasady jak 
w nieruchomościach jednorodzinnych.

Deklaracje i opłaty
Do końca stycznia przyszłego roku mieszkańcy naszej 

gminy będą musieli złożyć do Urzędu Gminy Stara Biała 
deklaracje związane z odbiorem odpadów. Nie zmienia się 

termin płatności, czyli opłata za śmieci powinna być wnoszona 
do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. W przypadku 
naszej gminy opłata za grudzień (wnoszona do 15 stycznia 
2020 r.) powinna trafić na konto Związku Gmin Regionu 
Płockiego. Natomiast opłata za styczeń (wnoszona do 15 
lutego) będzie przekazana na wskazany przez Urząd Gminy 
indywidualny rachunek bankowy. 

Nieruchomości niezamieszkałe
Od 1 stycznia gmina nie będzie odbierać odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli 
takich gdzie znajdują się np.: przedsiębiorstwa, zakłady 
usługowe, budynki użyteczności publicznej, sklepy, 
obiekty kulturalno-oświatowe, lokale gastronomiczne 
itp. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy i prowadzona jest działalność gospodarcza 
(również obsługa biurowa działalności gospodarczej), 
właściciele nieruchomości mają obowiązek samodzielnie 
wyposażyć w pojemniki/worki część nieruchomości, gdzie 
jest prowadzona działalność gospodarcza.

W związku z tym właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
mają obowiązek:
1. wyposażenia nieruchomości w worki lub pojemniki
2. zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą 

posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała. 
Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie: https://bip.
starabiala.pl/artykuly/525/inne-informacje,

3. posiadania dowodów uiszczania opłat za świadczone usługi
4. zbierania i przekazywania w sposób segregowany 

wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych.

Informacje ogólne
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Jak segregować odpady

Nie wrzucamy
• odpadów pochodzenia zwierzęcego  

(np. odchody zwierząt, sierść, zanieczyszczone trociny), 
• zlewek kuchennych, 
• przetworzonych odpadów kuchennych (np. gotowane 

ziemniaki, pieczony kurczak, sałatka jarzynowa itp.), 
• włosów, kości i ości, 
• słomy, 
• niedopałków papierosów, 
• żwirku, trocin i piasku dla zwierząt, 
• roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi 

i wirusami, 
• popiołu, 
• wyciętych drzew, 
• gałęzi o dużych rozmiarach 
W przypadku posiadania większych gałęzi dopuszcza się 
wystawienie ich obok worka, pod warunkiem ich  
pocięcia na małe kawałki - do 0,5 metra - oraz związania
Nie zaleca się kompostować:
• owoców cytrusowych i ich skórek;
• chwastów rozmnażających się przez rozłogi, korzenie lub 

w inny wegetatywny sposób;
• chwastów z nasionami;
• chorych roślin;
• trawy z trawników intensywnie traktowanych chemicznymi 

środkami ochrony;
• zbyt dużej ilości popiołu po paleniu drewnem w kominku;
• odchodów zwierząt domowych.

Nie wrzucamy
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 
• szkła okularowego, szkła żaroodpornego, 
• żarówek i świetlówek, reflektorów, 
• opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
• luster, witraży i szyb (np. okiennych, zbrojonych, 

samochodowych itp.), 
• monitorów i lamp telewizyjnych, 
• termometrów, 
• zniczy z zawartością wosku, 
• nieopróżnionych opakowań po lekach

Nie wrzucamy
• odpadów do segregacji (papier, metal, tworzywa  

sztuczne, szkło), 
• opakowań wielomateriałowych, 
• ulegających biodegradacji, z wyłączeniem odpadów 

pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy,
• niebezpiecznych, 
• leków i chemikaliów, 
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
• baterii, akumulatorów oraz innych odpadów 

niebezpiecznych, 
• odpadów wielkogabarytowych, 
• odpadów rozbiórkowych i budowlanych, 
• zużytych opon, 
• odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, 

przemysłowej, rolniczej, 
• odpadów medycznych i weterynaryjnych, 
• odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych 

powstałych w gospodarstwie domowym  
(np. igły, strzykawki). 

• NIEKWALIFIKUJĄCE SIĘ DO ODPADÓW  
MEDYCZNYCH POWSTAŁYCH W GOSPODARSTWIE 
DOMOWYM  
(np. zużyte strzykawki, testy paskowe służące  
do określenia poziomu cukru we krwi, igły penów,  
ampułko – strzykawki); 

• BATERIE I AKUMULATORY  
(oprócz akumulatorów samochodowych);

 
• MEBLE I WIELKOGABARYTOWE  

(np.  kołdry, materace, koce, dywany, wózki, zabawki 
o dużych rozmiarach, metalowe sprzęty kuchenne, 
garnki, blachy, patelnie, doniczki ogrodowe, namioty, 
niepotłuczone lustra, materace; nie dotycz odpadów 
pochodzących z demontażu pojazdów - lusterka, zderzak, 
fotele samochodowe itp.);

 
• BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE (niezawierające gruzu) 

(np. tapety, umywalki, sedesy, krany, prysznice, wanny, 
płytki ceramiczne, drzwi, ościeżnice, okna oraz szyby 
okienne, kaloryfery, wata szklana, rury PCV, rynny, parkiety, 
boazeria, luksfery, worki po cemencie i gipsie, opakowania 
po klejach etc. 

WOREK BRĄZOWY - BIO WOREK ZIELONY – SZKŁO

POZOSTAŁE Z SORTOWANIA (dawne tzw. zmieszane)

NIE WOLNO MIESZAĆ RÓŻNYCH RODZAJÓW ODPADÓW SEGREGOWANYCH

POZOSTAŁE ODPADY

WOREK NIEBIESKI - PAPIER

WOREK ŻÓŁTY – METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy
• gazety i czasopisma, książki, 
• opakowania papierowe, 
• kartony, tektury, torby papierowe,
• kartki, zeszyty, ulotki, katalogi, prospekty, 
• papier szkolny i biurowy (suchy, zadrukowany), 

papier pakowy.

Wrzucamy
• butelki plastikowe, 
• opróżnione opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach, 
• opakowania po chemii gospodarczej (m.in.: opakowania po 

płynie do mycia naczyń, szamponie, po proszku do prania, 
puste koszyczki po kostkach WC itp.), 

• zewnętrzne opakowania po lekach i suplementach, które nie 
miały bezpośredniego kontaktu z lekiem, 

• opakowania wielomateriałowe (np. po mleku, sokach, 
maślankach, jogurtach itp.), 

• plastikowe butelki po olejach  jadalnych, 
• puszki po konserwach, 
• kapsle i nakrętki od butelek i słoików, 
• metalowe puszki po napojach, karmach dla zwierząt, konserwach, 
• opróżnione aerozole po kosmetykach, 
• plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, 
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
• folia aluminiowa do art. spożywczych,

Wrzucamy
• nieprzetworzone odpady o charakterze kuchennym  

(np. zgniłe warzywa)
• odpady zielone (np. odpadki warzyw i owoców  

w tym obierki, ogryzki itp.), 
• drobne gałęzie drzew i krzewów, 
• skoszona trawa, liście, kwiaty cięte i doniczkowe, 
• choinki bożonarodzeniowe, 
• chwasty, 
• skorupki jaj, 
• szyszki
Kompostuj bio-odpady
Do kompostowania przeznaczamy:
• miękkie części uprawianych roślin;
• ściętą trawę, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki 

drewna, spadłe owoce;
• odpady i obierki po owocach i warzywach;
• resztki produktów mleczarskich, stary chleb;
• fusy po herbacie i kawie z filtrem, jeśli jest papierowy, 

herbata ekspresowa;
• skorupki od jajek.

Wrzucamy
• opakowania szklane (m.in.: opróżnione z zawartości słoiki 

po żywności, butelki po napojach, przetworach, alkoholach, 
olejach roślinnych itp.), 

• szklane opakowania po kosmetykach (m.in.: butelki po 
perfumach, szklane słoiczki po kremach itp. – jeżeli nie są 
wykonane z trwale połączonych kilku surowców) 

Wrzucamy
• zużyte środki higieny osobistej (m.in.: pampersy, pielucho-

-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zębów, jedno-
razowe maszynki do golenia itp.), 

• popiół, 
• wilgotny i zabrudzony papier/folię, 
• chusteczki nawilżające, 
• odchody zwierząt domowych, 
• worki od odkurzacza, 
• potłuczone szkło i naczynia, bombki choinkowe, 
• odzież, buty i tekstylia (np. koce, firanki, ręczniki itp.), 
• aluminiowe zabrudzone tacki, 
• sztuczne kwiaty, 
• styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie RTV/AGD), 
• kości, ości, przetworzone jedzenie, 
• niedopałki papierosów, 
• włosy, 
• kredki, długopisy, mazaki, 
• żwirek, trociny, piasek dla zwierząt, 
• jednorazowe talerzyki i sztućce, 
• świece

• SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY (np. płyty CD, 
kasety, sprzęt RTV i AGD, przedłużacz, zabawki posiadające 
elementy elektroniczne, kosiarki, kalkulator. Sprzęt RTV 
i AGD musi być kompletny;

 
• OPONY  

(od samochodów osobowych, wózków, kosiarek, 
rowerów, skuterów, motocykli niepochodzące 
z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze nie 
przekraczającym 56 cm (22 cale); 

• PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA  
(np. opakowania po lekach m.in. blistry, fiolki, opakowania 
po maściach, syropach, pozostałości po służących do 
użytku domowego środkach do dezynfekcji, opakowania 
po środkach do pielęgnacji samochodów, przetykania 
rur spustowych, wywabiania plam, opakowania po 
środkach odrdzewiających i przeciwkorozyjnych, 
pojemniki po środkach ochrony roślin, butelki i puszki 
po rozpuszczalnikach, opakowania po smarach, puszki 
i wiadra po farbach w tym również z zawartością farby, 
a także zabrudzone folie malarskie, opakowania po 
płynach chłodniczych i olejach samochodowych, butelki 
po lakierach do paznokci, zabrudzone); 

Te odpady musimy gromadzić do momentu mobilnej zbiórki, która odbywać się będzie dwa razy do roku
(trzeba w tej sprawie złożyć wniosek do Urzędu Gminy).

Nie wrzucamy
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, 
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, 
• kartonów po mleku i napojach, 
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych 

materiałów budowlanych, 
• tapet, 
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych, 
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń 

jednorazowych, 
• papieru powleczonego folią/kalką, 
• ubrań

Nie wrzucamy
• nie opróżnionych butelek, puszek i pojemników, 
• plastikowych zabawek, 
• zużytych artykułów medycznych, 
• opakowań po olejach silnikowych, 
• części samochodowych, 
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
• opakowań po nawozach, 
• strzykawek, wenflonów, inne art. medycznych, 
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
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Podczas IX sesji Rady Gminy Stara Biała, w czwartek, 
7 listopada, radni oraz pracownicy Urzędu Gminy uczcili 
101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Z kolei w SP im. Jana Pawła II w Starej Białej, w piątek, 
8 listopada odbyła się wieczornica „Ku Niepodległości…”. 
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, 
a Gminna Orkiestra Dęta dała próbkę swoich możliwości. 
Natomiast we wtorek, 12 listopada SP im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym 101. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości uczciła wieczorem 
pieśni patriotycznych. Taki wieczór szkoła zorganizowała 
po raz szósty.

W czwartek, 7 listopada, w przewie między podejmowaniem 
uchwał radni, goście sesji, a także pracownicy Urzędu 
Gminy upamiętnili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Wójt Sławomir Wawrzyński wspominał, 
że minął już rok od momentu kiedy przed budynkiem 
Urzędu Gminy pojawił się obelisk upamiętniający 100-lecie 
niepodległości. – Inicjatorem jego powstania była Rada Gminy 
poprzedniej kadencji, a szczególnie jej przewodniczący 
Wojciech Żółtowski – mówił wójt.

Przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska 
podkreśliła, że w niełatwej historii naszego kraju są daty, 
które łączą wszystkich Polaków. – Taką datą jest właśnie 
11 listopada. To dzień, w którym oddajemy cześć tym, 
którym zawdzięczamy niepodległość – mówiła Małgorzata 
Lewandowska.

Kwiaty pod obeliskiem złożyli przewodnicząca Rady 
Gminy, Małgorzata Lewandowska, wiceprzewodniczący 
Jan Sieradzki i wójt Sławomir Wawrzyński. Uroczystość 
zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

„Ku Niepodległości…”
Na wieczornicę w Starej Białej zaprosili dyrektor 

szkoły, grono pedagogiczne oraz uczniowie. Zaangażowani 
w przygotowanie uroczystości byli nauczyciele, pracownicy 
szkoły, uczniowi, Rada Rodziców, a nawet Leśnictwo Brwilno. 
Już przy wejściu do szkoły dała się odczuć podniosła atmosfera, 
bo uczniowie witali gości białymi i czerwonymi goździkami 
oraz biało-czerwonymi kotylionami. W wieczornicy wzięły 

udział poczty sztandarowe ze szkół w Starej Białej, Maszewie 
Dużym, Wyszynie oraz jednostek OSP ze Starej Białej, 
Dziarnowa, Wyszyny i Kamionek. Wśród gości byli m.in. wójt 
Sławomir Wawrzyński, wiceprzewodniczący Rady Gminy 
Jan Sieradzki, proboszcz parafii w Starej Białej ks. Zbigniew 
Kaniecki, gminni radni, mieszkańcy Białej i okolicznych 
miejscowości. 

Uczestników wieczornicy powitała dyrektor SP w Starej 
Białej, Bożena Zaręba. – Kolejny raz możemy uczcić rocznicę 
tak wielkiego święta – mówiła dyrektor Bożena Zaręba. 
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztów 
sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego.

- Niedawno świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, a dzisiaj świętujemy już 101. rocznicę 
i wchodzimy w drugą setkę naszej wolności. Z szacunkiem 

Uczciliśmy odzyskanie niepodległości
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czcimy pamięć tych, którzy walczyli o naszą wolność. 
W związku z dzisiejszą uroczystością przyszły mi na myśl 
cztery daty. To 1863 r., gdy Jan III Sobieski ratował Austrię 
i Europę prze nawałą turecką. 1772 r., czyli pierwszy 
rozbiór Polski, w którym brała udział ta sama Austria, której 
broniliśmy. To 1989 r., czyli ponowne odzyskanie wolności 
i suwerenności. A także 9 listopada sprzed 30 lat, gdy runął 
Mur Berliński, czyli dzień, w którym kolejny naród, dzięki 
umiłowaniu wolności przez Polaków, odzyskał swoją 
wolność – mówił wójt Sławomir Wawrzyński. Dodał, że 
dziś ważnym dla nas przesłaniem jest kwestia szanowania 
wolności i rozważne z niej korzystanie. Tak, aby już nigdy nie 
powtórzyły się tragiczne zdarzenia z naszej historii.

Wójt Sławomir Wawrzyński dziękował wszystkim 
zaangażowanym w organizację wieczornicy. 

O tragicznych wydarzeniach z naszej historii, czyli 
rozbiorach i powstaniach mówili uczniowie podczas swoich 
występów. Były wiersze, piosenki i inscenizacje. Każdy 
występ zbierał gromkie brawa. Ale zwieńczeniem występu 
był radosny rok 1918, gdy Polska po 123 lat niewoli wróciła 
na mapę Europy. Gminna Orkiestra Dęta swój mini koncert 
rozpoczęła od Roty. Była wiązanka wojskowych piosenek 
i oczywiście pieśń „My, Pierwsza Brygada”.

Na zakończenie dyrektor Bożena Zaręba, dziękując 
wszystkim za udział w wieczornicy, podkreśliła, że o wolność 
trzeba dbać i troszczyć się o nią.

Patriotyczne śpiewanie
W hali widowiskowo-sportowej w Maszewie Dużym 

niemal 200 osób zdecydowało się uczcić śpiewem Narodowe 
Święto Niepodległości. Wśród gości wieczoru byli m.in. 
wójt Sławomir Wawrzyński, gminni radni, dyrektorzy szkół 
z terenu gminy, uczniowie maszewskiej szkoły i ich rodzice, 
mieszkańcy Maszewa Dużego.

Dyrektor SP w Maszewie Dużym, Małgorzata Bartos – 
Piątkowska przypomniała, że już po raz szósty organizowany 
jest wieczór pieśni patriotycznych i dziękowała wszystkim, 
którzy zdecydowali się wziąć w nim udział. – Jestem 
przekonana, że wspólnie śpiewając miło spędzimy wieczór. 
To wieczór pełen refleksji, wspomnień, o tych, którzy oddali 
życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Ale to 
również bardzo radosny wieczór, bo świętujemy odzyskanie 

przez nasz kraj niepodległości – mówiła Małgorzata Bartos 
– Piątkowska.

- Przyszliśmy tutaj, żeby śpiewać, do czego gorąco 
zachęcam, więc nie trzeba zbyt wiele mówić. Ostatnie 200 
lat naszej historii to czas niezbyt wesoły, chociaż przeplatany 
radosnymi wydarzeniami. W tych trudnych i tych radosnych 
chwilach zawsze towarzyszyły nam pieśni patriotyczne, 
które są dorobkiem wielu pokoleń – mówił wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Wieczór rozpoczęła Maja Reńska piosenką „Flaga” 
i uczennice kl. VII, które przygotowany inscenizację do 
piosenki. Później śpiewał i grał na gitarze nauczyciel 
muzyki Jerzy Gawliński. Ale śpiewali także uczniowie 
i nauczyciele. Wystąpili Marysia Nowak i Karol Kozłowski, 
Nikola Blejzon, Kinga Patrowicz, Marzena Bonkowska 
i Marek Zachaj. W repertuarze wieczoru znalazły się m.in. 
piosenki „Ułani, ułani malowane dzieci”, „Przybyli ułani”, 
„Pierwsza kadrowa”, „Powrócisz tu”, „Pierwsza brygada”, 
„Piechota”, „Serce w plecaku”, „Biały krzyż” czy „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego. Wyświetlanie na dużym ekranie słów 
piosenek ułatwiło uczestnikom wieczoru wspólne śpiewanie.

Wieczór zakończył się wspólnym kręgiem i zaśpiewaniem 
„Ogniska już dogasa blask”.
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Jubileusz 50-lecia związku małżeńskiego to zawsze 
uroczystość podniosła, skłaniająca do refleksji i bardzo 
radosna. Tak było również w środę, 23 października, 
w Urzędzie Gminy Stara Biała, gdzie „Złote gody” 
świętowało 12 par z terenu naszej gminy.

Prezydent RP 15 parom z terenu naszej gminy, które 
w 2018 r. obchodziły „Złote gody”, przyznał „Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Na uroczystości w Urzędzie 
Gminy odznaczenia odebrało 12 par. Jak wyjaśniła kierownik 
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 Maria i Stanisław Abramczyk, Barbara 
i Mieczysław Bukowscy, Anna i Jerzy Duchewicz, Wanda 
i Franciszek Flak, Janina i Józef Gulakowscy, Grażyna 
i Andrzej Jabłońscy, Łucja i Eugeniusz Jeziórscy, Zofia 
i Henryk Kaczorowscy, Marianna i Kazimierz Matlęga, 
Elżbieta i Stanisław Pesta, Aniela i Roman Piotrowscy, Hanna 
i Jan Sobieraj, Wanda i Bolesław Strześniewscy, Benigna 
i Włodzimierz Szykulscy, Irena i Mirosław Sobolewscy.

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. Wśród oficjalnych 
gości byli przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata 
Lewandowska oraz wójt Sławomir Wawrzyński.

- Złote gody to okazja do spotkania z niezwykłymi 
mieszkańcami naszej gminy. Od wielu lat z wielkim uznaniem 
i podziwem patrzymy na jubilatów. Nikt nie zna recepty na 

udane i trwałe małżeństwo, ale nikt też lepiej od państwa 
nie wie, jak wiele miłości, odpowiedzialności, cierpliwości 
i zrozumienia potrzeba na zgodne i trwałe pożycie. Za wami 
ponad pół wieku wspólnego życia i ten fakt sam w sobie jest 
świadectwem, że rodzina stanowi największą wartość w życiu 
człowieka. Swoją postawą, wzajemnym poszanowaniem 
i przywiązaniem świadczycie, że dotrzymaliście przysięgi 
małżeńskiej, złożonej 50 lat temu i uczyniliście wszystko, 
aby wasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe – 
mówiła witając jubilatów i gości, kierownik USC, Barbara 
Kalinowska.

Zaznaczyła, że małżeństwo to nie tylko związek dwojga 
ludzi, że to wielka odpowiedzialność i ciężka codzienna praca 
na rzecz rodziny, to wzajemny szacunek i zrozumienie, ale 
także poświęcenie i wyrzeczenia. Że to próba charakterów 
i szukanie kompromisów, czas sukcesów i szczęśliwych chwil, 
ale często i życiowych porażek, które łatwiej udźwignąć, idąc 
przez życie we dwoje. – Jesteście wzorem dla młodszych 
pokoleń, pięknym przykładem do naśladowania, skarbnicą 
wiedzy i życiowej mądrości. Możemy i powinniśmy się od 
was uczyć, jak godnie, mimo różnic charakterów i różnych 
przeciwności losu wytrwać w jednym związku ponad pół 
wieku – stwierdziła Barbara Kalinowska.

Życzyła także jubilatom dobrego zdrowia na dalsze lata 
wspólnego życia, pogody ducha, pomyślności i szczęścia 
rodzinnego, życzliwości ze strony najbliższych, wytrwałości 
w zmaganiu się z codziennością oraz doczekania kolejnych 
jubileuszy.

- To piękny jubileusz. Te 50 lat, które państwo wspólnie 
przeżyli to szmat czasu. Historyk, prof. Tazbir, pytany 
o receptę na długoletnie małżeństwo odpowiedział, że zawsze 

Pary na medal w naszej gminie
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mówi żonie, iż jest najładniejsza, chociaż stałoby wokół niej 
kilka miss Polonii. Ona natomiast zawsze mówiła mu, że jest 
najmądrzejszy, chociaż byłby w otoczeniu noblistów. Nie 
wiem jaka jest państwa recepta, ale bez wątpienia ją macie. 
To czas aby podziękować losowi, Bogu, opatrzności za tak 
piękny jubileusz. Przez te lata wiele razem przeżyliście 
i były to różne chwile, ale pamiętajmy o tych dobrych. Życzę 
państwu dużo zdrowia, szacunku wśród najbliższych – mówiła 
przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska, 
składając życzenia także w imieniu całej Rady Gminy.

Wójt Sławomir Wawrzyński zaznaczył, że takie jubileusze 
są bardzo podniosłymi chwilami, ale też bardzo radosnymi. – 
To dla nasz zaszczyt, że możemy uhonorować tak dostojnych 
jubilatów. Tylko raz w życiu można otrzymać medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie, a to oznacza, że dla władz 
państwowych wasze osiągniecie jest ważne. Kilka lat temu 
podczas takich uroczystości mówiłem, że tyle lat jesteście 
państwo małżeństwem, ile ja żyję na świecie. Teraz się to 
zmieniło, bo trochę czasu upłynęło i lat przybyło. Mając swój 
staż małżeński wiem, że nie zawsze jest łatwo, że bywają 
różne momenty. Tym bardziej doceniam państwa. W tych 
dziwnych czasach jesteście państwo dla nas wzorem tego, że 
można dochować przysięgi i być ze sobą, chociaż zdarzają 
się paskudne noce, ale są też słoneczne dni – mówił wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Po oficjalnych wystąpieniach przyszła kolej na 
uhonorowanie medalami. W imieniu prezydenta RP wręczył je 

jubilatom wójt Sławomir Wawrzyński. Każda z par otrzymała 
też prezent i kwiaty oraz gratulacje od przewodniczącej 
Rady Gminy, Małgorzaty Lewandowskiej, kierownik USC 
Barbary Kalinowskiej, zastępcy kierownika USC, Adriana 
Portalskiego.

Później był symboliczny toast i już w luźnej atmosferze 
długie rozmowy przeplatane wspomnieniami.

Jedną z odznaczonych par byli państwo Maria i Stanisław 
Abramczyk z Białej. – W głowie mi się nie mieści, że to już 
minęło pół wieku. Przez te 50 lat były różne chwile, ale się 
nie pozabijaliśmy. Myślę, że teraz mamy chyba najlepszy 
okres życia, najbardziej bezpieczny – mówiła pani Maria. 
Jak opowiadała urodziła się w Białej w „glinianej chałupie”. 
Po skończeniu Małachowianki i studium nauczycielskiego 
rozpoczęła pracę w miejscowości pod Wyszkowem. To tam 
poznała przyszłego męża, który właśnie skończył służbę 
wojskową w marynarce wojennej. – Było to na schodach 
do klubokawiarni. My z koleżanką schodziliśmy, a mój 
przyszły mąż z kuzynem właśnie wchodzili. Spojrzeliśmy 
na siebie, potem się umówiliśmy, a pod koniec marca 1968 r. 
wzięliśmy ślub – wspomina pani Maria. W 1976 r. państw 
Abramczykowie sprowadzili się do Białej. Pani Maria jest 
dobrze znana lokalnej społeczności, bo przez ponad 11 lat 
była przewodnicząca gminnego koła Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.



Mikolaj 
w przedszkolach

Tradycją w naszej gminie są odwiedziny Mi-
kołaja u przedszkolaków. Mikołajowi aż dwa 
dni zajęło odwiedzenie wszystkich przed-
szkolaków i rozdanie ponad 300 prezentów.
Mikołaj pojawił się w samorządowych przed-
szkolach w Starych Proboszczewicach i Wy-
szynie oraz wśród dzieci z grup przedszkol-
nych z SP w Starej Białej i Maszewie Dużym. 
Wizyta Mikołaja zrobiła ogromne wrażenie 
na młodych mieszkańcach naszej gminy. 

Niektórzy byli nawet bardzo stremowani. 
Mikołaj miał dla wszystkich dzieci prezenty, 
a z magicznej kieszeni częstował cukierkami.
Przedszkolaki były świetnie przygotowa-
ne na wizytę. Mikołaj mógł podziwiać jak 
śpiewają, mówią wierszyki i tańczą. Sam też 
otrzymał od przedszkolaków prezenty. 
Zdjęcia ze zbiorów przedszkoli w naszej 
gminie.
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Takich tłumów w hali w Maszewie Dużym, jak 
w niedzielę, 17 listopada, jeszcze nie było. Blisko tysiąc 
osób pojawiło się na koncercie Michała Szpaka, który 
w Maszewie Dużym wystąpił w ramach trasy „The Moon 
Tour”. Artysta porwał publiczność swoim nieprzeciętnym 
głosem i wyjątkową oprawą koncertu. A słuchali go 
zarówno siedmiolatkowie jak i osoby zaliczanie do grona 
seniorów.

Już na dwie godziny przed koncertem pojawili się pierwsi 
wielbiciele Michała Szpaka. Im bliżej było koncertu tym 
bardziej wypełniała się maszewska hala. Wśród publiczności 
były osoby w bardzo różnym wieku. Były całe rodziny 
z dziećmi, mieszkańcy naszej gminy, Płocka, a nawet goście 
z Grudziądza. 

Sam koncert był nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale 
też wielkim show. Publiczność mogła podziwiać niezwykłe 
wizualizacje, grę świateł. I oczywiście niecodzienne kreacje, 
w których występował Michał Szpak. Piosenkarz zaprezentował 
utwory ze swojej ostatniej płyty. Ale nie zabrakło też coverów 
np. „Dziwny jest ten świat” Czesława Niemena czy „Aleja 
gwiazd” Zdzisławy Sośnickiej. Na potężnym telebimie można 
było zobaczyć i posłuchać utworów w wykonaniu rodzeństwa 
Michała Szpaka – brata Damiana i siostry Ewy.

Każdy z utworów Michała Szpaka był ciepło przyjmowany 
przez publiczność. Ale prawdziwy aplauz wzbudził bis, 
podczas którego piosenkarz zaśpiewał „Color Of Your Life”. 
To z tym utworem udanie reprezentował Polskę na Eurowizji 
w 2016 r. Publiczność śpiewała razem z Michałem Szpakiem 
całe fragmenty piosenki.

Na podsumowanie koncertu Michał Szpak stwierdził, 
że każda jego trasa niesie jakieś przesłanie. „The Moon 
Tour” ma przesłanie proekologiczne. Ale piosenkarz mówi 
też o tym jak ważna jest rodzina i że tylko w niej można 
znaleźć bezinteresowną miłość. A później pozwolił sobie 
też na niekonwencjonalne zachowanie podczas koncertu. 
Wdał się z widownią w rozmowę. Każdy kto chciał mógł 
wziąć mikrofon do ręki i powiedzieć co myśli o koncercie. 
Odważnych nie brakowało. – Podziwiam cię i jesteś naprawdę 
wspaniały. Ten koncert bardzo mi się podobał – mówiła 
niespełna siedmioletnia Gabrysia. Opinii o wyjątkowości 
koncertu i samego Michała Szpaka było znacznie więcej. 
Piosenkarz za wszystkie serdecznie dziękował.

Ostatnim akordem koncertu było rozdawanie autografów. 
Spora grupa fanów czekała dobrych kilkadziesiąt minut, 

Michał Szpak podbił serca publiczności
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aby zdobyć autograf piosenkarza. Najczęściej powtarzanym 
słowem wśród osób opuszczających maszewską halę po 
koncercie było stwierdzenie „super”.

- To był bardzo ciekawy i wyjątkowy koncert. Z ciekawością 
obserwowałem przekrój wiekowy publiczność. I po raz kolejny 
muzycy wystawili bardzo dobrą ocenę akustyce naszej hali – 
mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Nieocenioną pomoc w organizacji koncertu mieli strażacy 
z OSP Brwilno, którzy bardzo sprawnie kierowali ruchem 
drogowym. W tym gronie był nawet poseł Arkadiusz Iwaniak, 
który jest członkiem OSP Brwilno.
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W hali w Maszewie Dużym Komitet Społecznościowy 
„Magia” oraz gmina Stara Biała, firmy i instytucje 
zorganizowali koncert charytatywny „Razem dla Filipka 
w magicznym stylu”.

Filip Jaszczak ma 5 lat i mieszka w Maszewie Dużym. Ma 
m.in. chory układ immunologiczny, choruje na autyzm, astmę 
oskrzelową, blokadę nosa, zespół hiperkinetyczny, parasomnie. 
Pięciolatek wymaga rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, 
psychologicznej oraz integracji sensorycznej. Pomimo swoich 
problemów jest bardzo pogodnym i energicznym dzieckiem. 
Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy przyszli na koncert 
„Razem dla Filipka w magicznym stylu”, bo Filip był na nim 
jedną z gwiazd.

Wśród gości imprezy znaleźli się m.in. przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski, przewodnicząca 
Rady Gminy Małgorzata Lewandowska, wójt Sławomir 
Wawrzyński. – Wspomagamy dziecko, które potrzebuje 
pomocy. To bardzo szczytny cel. Musimy budować więzi 
społeczne, które dają solidarne wsparcie – mówił Lech 
Dąbrowski.

Przewodnicząca Małgorzata Lewandowska zaznaczyła, że 
choroba nie jest wyborem, ale doświadczeniem niemal każdego 
z nas. – Dlatego tak ważne jest wsparcie. Dzisiejsza impreza 
w swoim haśle ma słowo „razem”. I myślę, że to najważniejsze 
słowo – mówiła Małgorzata Lewandowska.

Wójt Sławomir Wawrzyński stwierdził, że miło jest 
pomagać drugiemu człowiekowi i że na terenie gminy to 
już drugi koncert charytatywny w tym roku. – Leczenie jest 
drogie, ale przynosi pozytywne rezultaty, dlatego trzeba 
pomagać. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w tę imprezę. Filipowi i rodzicom życzę dużo 
zdrowia i wytrwałości w codziennym życiu. Wierzę, że Filip 
będzie zdrowy – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Wśród muzycznych atrakcji były koncerty The Brothers, 
Tomasza Kamińskiego, Piotra Kwiatkowskiego, Sportowca 
SCH, R-MAX. Główną gwiazdą wieczoru był zespół 
ELLIXIR. Swoje pokazy zaprezentowali iluzjonista Marcin 
Laskowski, Dreamlike Dance Studio.

Dostępne były też inne atrakcje: fotolustro, malowanie 
buzi, blok animacyjny, bramka celnościowa, balony z helem, 
animatorzy, wata cukrowa i popcorn, kolorowe warkoczyki, 
licytacje (voucherów do hoteli, restauracji, studia urody, studia 
tatuażu, studia fotografii, zaproszenia do kina i wiele innych), 
słodki stół, postacie z bajek, zdjęcia z żywymi zwierzętami 
m.in. węże, pająki, owady i jaszczurki. Zwierzęta przyjechały 
z Radzanowa z firmy „Zwierzkoluby”. O słodkość zadbała 
domowa cukiernia Ciuciubabka.

Patronat honorowy nad koncertem objął starosta płocki, 
Mariusz Bieniek.

Osoby zainteresowane wsparciem Filipka mogą 
wpłacić pieniądze na konto: Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Autyzmem „Odzyskać Więzi” mBank 25 1140 2017 000 
4502 1176 2079 z dopiskiem Filip Jaszczak.

Koncert dla Filipka
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Ponad 600 osób świetnie bawiło się podczas 
koncertu chóru Vox Singers, który zaśpiewał w sobotę, 
19 października, w hali w Maszewie Dużym. Ten koncert po 
raz kolejny udowodnił, że nasza hala spełnia wyśrubowane 
normy pod względem akustycznym.

Vox Singers to chór Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki 
i jeden z najlepszych chórów w Polsce. Podczas koncertu 
w Maszewie Dużym chór promował swoją nową płytę 
„Autostrada do nieba”. W koncercie solo wystąpili m.in. 
Zofia Jankowska, Robert Krajewski, Anna Kruszyńska-
Strzemieczna, Paweł Pilichowicz, Monika Świtkiewicz. 
Zespół natomiast zagrał w składzie Tomasz Sarniak (piano), 
Robert Krajewski (akordeon), Radosław Dzięgielewski 
(skrzypce), Łukasz Romański (perkusja), Mateusz Szulborski 
(gitary), Dariusz Świtalski (gitara basowa). 

Ponad 600 osób, które przyszły na koncert do maszewskiej 
hali najpierw wsłuchały kompozycji „Psalm stojących 
w kolejce”. Już ten utwór sprawił, że u niektórych pojawiła 
się gęsia skórka. Z facebookowych komentarzy po koncercie 
wynika, że ogromne wrażenie na publiczności zrobiła Anna 
Kruszyńska-Strzemieczna w utworze „Wołanie Eurydyki”. 
„Ta Ruda co śpiewała o Orfeuszu, wszyscy jak jeden 
mąż zachwyceni, ciarki, pięknie” – to przykład jednego 
z komentarzy na profilu facebookowym chóru. Publiczność 
miała okazje posłuchać także m.in. „Autostrady do nieba”, 
„Jesteś lekiem na całe zło”, „Czas nas uczy pogody”, „Może 
za jakiś czas”, „Szalona krewetka”. Reakcja publiczności po 
każdym z utworów była dobitnym dowodem, że chór stanął na 
wysokości zadania. Rzęsistym brawom nie było końca.

Chór powstał jesienią 2012 r. Jego członkami są mieszkańcy 
Płocka i okolicznych miejscowości. Chórem dyryguje Robert 

Majewski. Vox Singers zadebiutował wspólnym koncertem 
z Jerzym Zelnikiem i Haliną Łabonarską, podczas obchodów 
868. rocznicy poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Płocku 
i  109. jej rekonsekracji. Międzynarodowy debiut odbył się 
podczas Festiwalu Muzyki Adwentowej i Bożonarodzeniowej 
w Pradze pod koniec 2012 r., gdzie zajął drugie miejsce 
w kategorii „chóry duże”, a Positive Vibrations okazali 
się najlepsi jako „chóry kameralne”. Chór ma na swoim 
koncie liczne międzynarodowe sukcesy. Ostatnie trofeum 
to sierpniowy sukces w szwedzkim Goteborgu, gdzie Vox 
Singers brał udział w bardzo prestiżowym konkursie European 
Choir Games i wygrał w kategorii pop, jazz, show.

Smutna informacja
W niespełna miesiąc po koncercie w Maszewie 

Dużym dotarła do nas smutna informacja. Zmarła Monika 
Świtkiewicz, wokalistka i solistka Vox Singers. Była też 
nauczycielką angielskiego w SP 22 w Płocku. Miała zaledwie 
42 lata.

Vox Singers oczarował widownie
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Na początku grudnia Koło Gospodyń Wiejskich 
„Zalesianki” w Bronowie-Zalesiu świętowało pierwsze 
urodziny. I chociaż ma dopiero rok to już zdążyło 
zakorzenić się wśród mieszkańców Bronowa-Zalesia 
i zaistnieć na mapie naszej gminy.

Monika Przyczka, przewodnicząca „Zalesianek” i radna 
naszej gminy, opowiada, że wszystko zaczęło się 1 grudnia 
20018 r. – Wtedy odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone 
powstaniu koła. Przyszło na nie sześć osób. Tydzień później 
było kolejne i pojawiło się na nim 10 osób. Wtedy oficjalnie 
zostało powołane do życia Koło Gospodyń Wiejskich 
„Zalesianki” – mówi Monika Przyczka.

Kontynuują tradycję
Skąd pomysł, żeby w Bronowie-Zalesiu powstało koło? – 

Podczas kampanii wyborczej do Rady Gminy w rozmowach 
z mieszkańcami przewijały się zdanie, że nic się u nas nie 
dzieje, że jest cicho, chociaż mamy bardzo ładną świetlicę 
wiejską. Zachęcałam do wstępowania w szeregi OSP 
w Bronowie-Zalesiu, w której też działam, ale panie nie były 
tym zbytnio zainteresowane. Po wyborach pomyślałam, że 
jeśli panie nie chcą do OSP to może warto zaproponować im 
powstanie koła gospodyń wiejskich. I ten pomysł chwycił – 
opowiada przewodnicząca „Zalesianek”. 

KGW „Zalesianki” w jakimś stopniu kontynuuje tradycje 
sprzed niemal 30 lat, gdy w Bronowie-Zalesiu działało koło 
gospodyń wiejskich. Jak mówi Monika Przyczka w kole 
działała jej mama. Zresztą dzisiaj w „Zalesiankach” jest 
przedstawicielka tamtego koła sprzed 30 lat. To Bożena 
Kosińska. – Chociaż w naszym gronie jest najstarsza to ma 
mnóstwo energii i motywuje nas do działania – mówi Monika 
Przyczka.

Dzisiaj w kole jest 30 osób, w tym pięciu panów, którzy 
wspierają panie w cięższych pracach. – Jak panowie są z nami 
to nie mogą narzekać, że nie ma nas w domu – zaznacza 
przewodnicząca „Zalesianek”. Natomiast prężnie działa 
13 osób oraz troje dziewcząt, które jeszcze nie są pełnoletnie. 
Spotkania koła odbywają się w świetlicy wiejskiej, ale też 
np. u państwa Obidowskich w pensjonacie dla koni „Na 
Wypasie”. Jeśli jest taka potrzeba to spotkania organizowane 
są nawet co tydzień. Ale z reguły odbywają się raz w miesiącu.

„Poszły” w rękodzieło
Działalność KGW „Zalesianki” trochę odbiega od 

potocznych wyobrażeń związanych z kołami gospodyń 
wiejskich. Jak mówi Monika Przyczka „Zalesianki” są 
kołem, które raczej nie gotuje. – Oczywiście zdarza się, że 
coś „pichcimy”, wymieniamy się przepisami, ale gotujemy 

Rocznica „Zalesianek”
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w domu i gotowanie nie jest kierunkiem naszej działalności 
– zaznacza Monika Przyczka. „Zalesianki” poszły w kierunku 
rozwijania swoich ukrytych zdolności związanych 
z rękodzielnictwem. Tworzą więc kolorowe i piękne rzeczy 
z bibuły, wstążek, uczą się szydełkowania i haftu, pracy 
z wikliną papierową, techniką decoupage.

Jak opowiada przewodnicząca „Zalesianek” pierwsze 
warsztaty z rękodzieła nie były łatwe. Poprowadziła je Renata 
Jasińska, członkini koła, która od lat zajmuje się rękodziełem. 
– Byłyśmy trochę przerażone. Żadna z nas nie wiedziała, jak 
się za to zabrać. Ale dzięki podpowiedziom, zaczęłyśmy od 
prostych rzeczy, a z czasem przyszedł moment na bardziej 
skomplikowane – mówi Monika Przyczka.

Kiermasze, warsztaty, pikniki
Pierwszym sprawdzianem dla „Zalesianek” były 

palmy i ozdoby wielkanocne. Na zorganizowanym przez 
koło kiermaszu cieszyły się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców. Teraz „Zalesianki” przygotowują ozdoby 
bożonarodzeniowe. Oczywiście będzie je można kupić na 
kiermaszu w Bronowie-Zalesiu, ale „Zalesianki” pojadą 
z  nimi także na kiermasz do Płocka.

Poza Bronowem-Zalesiem „Zalesianki” po raz pierwszy 
zaprezentowały się na gminnych dożynkach. Miały na nich 
swoje stoisko, na którym prezentowały swoje rękodzielnicze 
dokonania. Monika Przyczka ma nadzieję, że „Zalesianki” 
będą częściej podróżować ze swoimi wyrobami.

Na swoim koncie „Zalesianki” mają też organizację 
warsztatów i pikniku w ramach projektu „Łączymy tradycję 
z nowoczesnością”. Na projekt otrzymały wsparcie w ramach 
programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce, Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – 
Młodzi Razem” oraz powiat płocki, a dofinansowanego 
przez samorząd Mazowsza. „Zalesianki” zorganizowały też 
wiejskie dożynki i pomagały w organizacji pikniku OSP 
Bronowo-Zalesie z okazji Dnia Dziecka. „Zalesianki” razem 
ze strażakami były też organizatorem Balu Andrzejkowego. 
Przy kole zostały też zorganizowane zajęcia fitness. Na swoim 
koncie mają też zorganizowanie wycieczki do Kazimierza 
Dolnego dla mieszkańców Bronowa-Zalesia. 

- Bardzo nam się podoba działalność w kole. Są wśród nas 
panie bardzo aktywne zawodowo, a mimo to znajdują czas, 
aby przyjść na spotkanie koła. Członkowie koła to osoby 
bardzo zaangażowane, chętne do pracy, kreatywne. Myślę, 
że koło ma swój wkład w integrację lokalnej społeczności – 
mówi Monika Przyczka.
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Po raz ósmy miłośnicy pieszych wędrówek spotkali 
się na trasie Rajdu Miejscami Pamięci Narodowej 
,,Brwileńska Ostoja”. Po brwileńskim lesie w sobotę, 19 
października, wędrowało ponad 100 osób.

Cele rajdu się nie zmieniają. To popularyzacja historii 
regionu oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury. Sobotnie 
przedpołudnie zdecydowało się spędzić w ten sposób ponad 
100 osób. Na blisko 14-kilometrową trasę rajdu wyruszyły 
drużyny: Szmaragdowa drużyna z Ludwikowa, Łaziki z 
Proboszczewic, z SP w Starej Białej, Dzikie kabaczki z III LO 
w Płocku, Rodzinki.pl z Ludwikowa i Mańkowa, Wookie z 
Wyszyny, z SP w Maszewie Dużym i Białe Wilki z Maszewa 
Dużego. 

Zanim drużyny wyruszyły na trasę komandor rajdu 
Krzysztof Nowacki poinformował o zasadach bezpieczeństwa 
na trasie i o tym, że w rajdzie nie liczy się czas pokonania 
dystansu tylko dobre odpowiedzi na pytania. A zadania nie 
były łatwe. Trzeba było zrobić zdjęcia spotkanych na szlaku 
ptaków, zwierząt oraz roślin objętych ochroną w brwileńskim 
rezerwacie i zmierzyć się z pytaniami z historii, np. co mówi 
ci data 1 sierpnia 1944 r, albo na czym polegało zadanie gen. 
Władysława Andersa w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 
podczas obrony Płocka. Odpowiedzi na pytania można było 
poszukać w internecie.

Drużyny na trasę wyruszały w dwuminutowych 
odstępach, a pierwsi piechurzy na polanie przy leśniczówce 
w Brwilnie pojawili się po niespełna czterech godzinach. 
Nie wszyscy dotarli na metę o własnych siłach. Tak było 
w przypadku kilku najmłodszych uczestników rajdu. 6- i 
7-latków na polanę przywieźli strażacy z OSP Brwilno, 
którzy czuwali nad bezpieczeństwem piechurów. Trasa dała 
się też we znaki jedynemu czworonogowi biorącemu udział 
w rajdzie. Małgorzata Bętlejewska z ekipy Rodzinki.pl swoją 
4-letnią suczkę Lessie musiała na polanę przynieść na rękach. 

– Wzięliśmy udział w radzie w składzie trzech rodzin, stąd 
nasza nazwa. Trasa była dość trudna i długa, dlatego młodsze 
dzieci i pies były zmęczone. Ale było bardzo fajnie – mówiła 
po rajdzie Małgorzata Bętlejewska. 

Po podliczeniu punktów za pytania okazało się, że to 
właśnie Rodzinki.pl są zwycięzca rajdu. Drugie miejsce 
zajęły Łaziki, a trzecie Dzikie kabaczki. Wszystkie drużyny 
otrzymały z rąk wójta Sławomira Wawrzyńskiego pamiątkowe 
dyplomy i nagrody, czyli talony na sprzęt sportowy. Dla 
zwycięzców było to 400 zł, dla drugiej drużyny 300 zł, dla 
trzeciej 200 zł, a dla pozostałych po 100 zł.

Na wszystkich, którzy dotarli do mety czekała ciepła 
kiełbaska oraz herbata, sponsorowane przez Leśnictwo 
Brwilno.

Organizatorami rajdu byli Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Starej Białej przy współudziale Nadleśnictwa 
Płock, Stowarzyszenia „ŹRÓDŁO” , Brudzeńskiego Parku 
Krajobrazowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie, 
Bractwo Harcerskiej Bandery - drużyna ,,Białe Wilki”.

Uczniowie, głównie starszych klas, z naszych szkół 
mieli okazję wziąć udział w pokazowych treningach piłki 
ręcznej prowadzonych przez zawodników Orlen Wisły 
Płock. Te zajęcia miały zachęcić młodych mieszkańców 
naszej gminy do regularnych treningów, które planowane 
są u nas od stycznia. 

Treningi odbyły się w szkołach w Starych 
Proboszczewicach i Starej Białej, oraz w hali w Maszewie 
Dużym, gdzie ćwiczyli uczniowie ze szkoły w Maszewie 
Dużym i Wyszny. Każde zajęcia prowadziło 4-5 zawodników 
Orlen Wisły Płock, jednej z najbardziej utytułowanych drużyn 
w historii polskiej piłki ręcznej, która ma na koncie 30 medali 
mistrzostw Polski.

Zajęcia rozpoczynały się od dość intensywnej rozgrzewki. 
Później były podstawowe zajęcia z piłki ręcznej. Uczniowie 
trenowali kozłowanie, podania, rzuty na bramkę. Treningi 
kończyły się wspólnymi zdjęciami i rozdawaniem autografów.

Zajęcia miały zachęcić uczniów szkół z naszej gminy 
do regularnych treningów. Te planowane są już od stycznia. 

Będą odbywać się we wtorki i czwartki o godz. 17.30 w hali 
w Maszewie Dużym. Mogą w nich wziąć udział zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta. Zajęcia będzie prowadził trener 
Bogdan Janiszewski. Pierwszy trening we wtorek, 7 stycznia. 

Rajd „Brwileńska Ostoja”

Trening z mistrzami
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To była największa inwestycja drogowa w nasze gminie 
w tym roku. Chodzi o budowę drogi Nowa Biała-Maszewo 
Duże. Dzięki temu uczniowie z Nowej Białej bezpieczniej 
mogą dotrzeć do szkoły, a mieszkańcy zyskali łatwe 
połączenie z drogą wojewódzką 559.

Inwestycja „Budowa układu komunikacyjnego Nowa 
Biała – Maszewo  Duże” uzyskała w ubiegłym roku 
rządowe wsparcie w ramach programu na rzecz rozwoju 
oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej 
infrastruktury drogowej. To wsparcie wyniosło 2 474 088 zł. 
Całość inwestycji kosztowała 8 011 775,44 zł.

W ramach inwestycji wybudowano drogę Nowa Biała – 
Maszewo Duże o długości 1029 m o nawierzchni bitumicznej 
wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym. 
Wybudowano także ul. Korczaka i Sportową oraz części 
ul. Słowackiego i Mickiewicza w Maszewie Dużym o łącznej 
długości 870 m o nawierzchni bitumicznej oraz w części 
z kostki betonowej, 70 m sięgaczy o nawierzchni z kostki 
betonowej, zjazdów z kostki betonowej oraz kanalizację 
deszczową i oświetlenie uliczne.

Budowa drogi Nowa Biała-Maszewo Duże była największą 
drogową inwestycją w ubiegłym roku. Znacznie poprawiła 
bezpieczeństwo dzieci chodzących do szkoły w Maszewie 
Dużym. – Mieszkańcy Nowej Białej zabiegali o to, aby 
poprawić bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły 
w Maszewie Dużym. Tych wniosków było coraz więcej. 
Dwukrotnie wnioskowaliśmy o dofinansowanie budowy 

drogi, ale bezskutecznie. Za trzecim razem, gdy połączyliśmy 
budowę drogi i budowę ulic w Maszewie Dużym, wniosek 
nabrał innego uzasadnienia i otrzymaliśmy dotację. To była 
kosztowna inwestycja z uwagi na jej wysoki standard i wzrost 
cen w ubiegłym roku, gdy ogłaszaliśmy przetarg. Ale teraz 
mamy drogę z prawdziwego zdarzenia – mówi wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Dodaje, że uczniowie mogą teraz bezpiecznie dotrzeć do 
szkoły chodnikami lub ścieżką rowerową, a nie poboczem. 
Wójt Sławomir Wawrzyński jest też przekonany, że nowa droga 
wpłynie na wzrost zainteresowania terenami w jej pobliżu. – Po 
obu stronach drogi są tereny inwestycyjne pod budownictwo 
mieszkaniowe. Teraz, gdy jest nowa droga łatwiej i wygodniej 
można się dostać do tych terenów. Myślę, że spowoduje to 
wzrost zainteresowania potencjalnych nabywców działek 
budowlanych – mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

W Nowym Trzepowie oficjalnie został otwarty 
specyficzny zakład. To Zakład Spopielania Zwłok 
uruchomiony przez Przedsiębiorstwo Pogrzebowe 
Frydrysiak s.c. Jest pierwszym tego typu zakładem na 
Mazowszu Płockim.

Mówienie o tego typu przedsięwzięciach przychodzi 
z trudem, bo dotyczy to kwestii ostatecznych i bardzo 
osobistych. Ale trudno zamykać oczy na rzeczywistość, 
a kremacja zmarłych jest coraz częstsza. Dotychczas 
mieszkańcy Mazowsza Płockiego mogli korzystać z tego typu 
usług najbliżej w zakładzie we Włocławku.

W oficjalnym otwarciu zakładu w Nowym Trzepowie wzięli 
udział m.in. starosta płocki Mariusz Bieniek, przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, wójt gminy Stara 
Biała Sławomir Wawrzyński, prezes Banku Spółdzielczego 
w Starej Białej Marcin Łukasik. Podczas oficjalnej części 
przedstawiciele Przedsiębiorstwa Pogrzebowego Frydrysiak 
s.c. przedstawili krótką historie firmy, a także charakterystykę 
nowej inwestycji. Były też podziękowania dla instytucji 
i osób, które przyczyniły się do powstania zakładu. Otrzymali 
je m.in. wójt i Rada Gminy Stara Biała za sprawne uchwalenie 
miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, a także 
BS w Starej Białej za pomoc w sfinansowaniu inwestycji.

Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Frydrysiak s.c., które w tym 
roku obchodzi 30-lecia powstania, jest obecne w Nowym 
Trzepowie od 2003 r. Wtedy powstał Dom Pogrzebowy 
i Kaplica. Zakład Spopielania Zwłok został zaprojektowany 

w połowie 2018 r. Starostwo Powiatowe w Płocku pozwolenie 
na budowę wydało we wrześniu 2018 r. Prace ruszyły 
w kwietniu tego roku, a zakończyły się w listopadzie.

W zakładzie został zainstalowany piec francuskiej firmy. Jak 
zapewnia inwestor to piec wykorzystujący najnowocześniejsze 
rozwiązania, dostępne obecnie w Europie. Jest bardzo solidny 
i zapewnia pełne bezpieczeństwo procesu kremacji.

W komorze kremacyjnej jest zainstalowany specjalny 
system bezpieczeństwa termicznego, umożliwiający pełną 
kontrolę przebiegu procesu. Obsługa linii kremacyjnej jest 
w maksymalnym stopniu zautomatyzowana. 

Spaliny emitowane w trakcie procesu kremacji utrzymują 
się w komorze dopalania, aż do całkowitego spalenia. Dzięki 
temu praca pieca nie powoduje uciążliwości zapachowych, 
a po zakończeniu procesu spopielania do atmosfery nie trafiają 
żadne szkodliwe związki chemiczne, powstające zazwyczaj 
w procesach spalania.

Nowa droga poprawiła bezpieczeństwo uczniów

Niecodzienna inwestycja w Nowym Trzepowie
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Na IX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
7 listopada 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 środków 

transportowych na rok 2020. 
• w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej 

jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2020 na 
obszarze gminy Stara Biała.

• w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Stara Biała. 

• w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara 
Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

• w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz 
nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Stara Biała. 

• w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi zlokalizowanej 
w miejscowości Nowa Biała oraz na części ul. Szkolnej 
w Maszewie Dużym)

• w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
i ustalenia jej przebiegu. (dot. drogi zlokalizowanej na 
ul. J. Korczaka oraz części ulic: Sportowej, A. Mickiewicza 
i J. Słowackiego w Maszewie Dużym) 

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

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

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

• w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w m. Nowe 
Proboszczewice, gmina Stara Biała. 

• w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa 
wniosku sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie 
środków funduszu sołeckiego na 2020 rok.

• w sprawie rozpatrzenia wniosku Państwa (anonimizacja 
danych). 

• w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 
odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych 
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 
tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

• w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi, pomoc 
rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 
zasiłki okresowe i zasiłki celowe, przyznane pod warunkiem 
zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy. 

Na X sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 
28 listopada 2019 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara 
Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym.

• w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.

• w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek 
letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara 
Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej.

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

• w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała.

• w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 
Zwiększenie dostępności do usług publicznych w Gminie 
Stara Biała współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Rada Gminy uchwaliła

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

Nie zamówionych materiałów Redakcja nie zwraca, a w 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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„Chcę być kimś!” – takie było hasło wyjątkowych 
warsztatów, w których udział wzięli uczniowie najstarszych 
klas ze szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wyszynie. Warsztaty zorganizowała Gminna Biblioteka 
Publiczna w Starej Białej, a poprowadził je Michał 
Zawadka.

Michał Zawadka to autor bestsellerowych książek 
motywacyjnych i społecznych dla dzieci i młodzieży z serii 
„Chcę być kimś, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy 
dookoła mają wywalone”, „Zarządzanie marzeniami”, 
„Galeria bajek. Wiersze czytane obrazem” oraz „Mądrość 
z Natury”. Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz polonistyki na kierunku Słowo na ekranie, 
w mowie i na piśmie. Założyciel Mind&Dream, pierwszego 
i jedynego wydawnictwa w Polsce, ukierunkowanego na 
rozwój osobisty i społeczny dzieci i młodzieży. Mówca 
inspiracyjno-motywacyjny. Trener wystąpień publicznych, 
komunikacji i sztuki słowa. Mistrz Polski Przemówień 
Publicznych. Prowadzi największe wydarzenia biznesowe 
w kraju. Jest także aktorem, konferansjerem, lektorem oraz 
copywriterem. 

Od 1999 r., przez 14 lat, związany był zawodowo ze sceną 
teatralną, występował w teatrach: Narodowym, Wielkim, 
Polonia, Studio Buffo, Muzycznym Roma, Na Woli, Nowym, 
w Operze na Zamku w Szczecinie, czy w Teatrze Muzycznym 
w Gdyni. Zagrał ponad 1,4 tys. przedstawień na różnych 
kontynentach. Jak sam twierdzi, jego pasją jest retoryka oraz 
odkrywanie ludzkich możliwości. Prowadzi warsztatowe 
spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla 
rodziców i nauczycieli. 

Warsztaty w Wyszynie, poprowadzone przez Michała 
Zawadkę, miały uświadomić młodzieży wiele aspektów 
kształtujących życie: wiarę w siebie, znaczenie marzeń i pasji, 
potęgę wyobraźni, przekonanie o możliwości osiągania celów. 
Pisarz namawiał do efektywnego gospodarowania własnym 
czasem i pracy nad rozwojem osobistym. Niestandardowym 
podejściem do tematu zjednał sobie wszystkich uczestników 
warsztatów. Intrygował, wzruszał i prowokował do dyskusji 
poruszając problemy trudne, ale wyjątkowo bliskie 
współczesnej młodzieży. 

Michał Zawadka mówił o tym, jak budować relacje 
z innymi, tworzyć wartości, jak dogadać się z rodzicami, 
nauczycielami, jak funkcjonować w grupie, a przede wszystkim 
jak budować wiarę w siebie i poczucie własnej wartości. „Nie 
bój się lęków, zdobądź wiedzę i pokonaj strach” - to mogli 
usłyszeć uczniowie od prowadzącego spotkanie.

Podczas niemal dwugodzinnych warsztatów młodzi 
słuchacze kilkakrotnie odpowiadali na pytanie: „Kto jest 
najważniejszy w moim życiu? ”. Rodzina? Przyjaciele? 
Otóż nie. Czy rodzina przeżyje moje życie za mnie? Czy 
przyjaciele dokonają wyboru ścieżki życiowej za mnie? 
„Nie ważne jak wyglądasz, nie ważne skąd pochodzisz, nie 
ważne, co o tobie mówią inni – ważne, abyś spełniał swoje 
marzenia” – przekonywał Michał Zawadka. Uświadomił 
również wszystkim uczestnikom jak ważna w naszym życiu 
może być zmiana podejścia od „oceniania” do „doceniania”. 
Podczas warsztatów młodzież poznała czym jest grupa oraz, 
że poczucie własnej wartości nie kłóci się z przynależnością 
do niej, a pasja, zainteresowania i osiągnięcia to powód do 
dumy. Prowadzący wskazywał, jak budować wartościowe 
relacje i podejmować odpowiednie decyzje, wyznaczać 
i zdobywać cele oraz zarządzać czasem i pieniędzmi. 

Po warsztatach dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wyszynie, Katarzyna Warczachowska 
wraz z przedstawicielami uczniów, serdecznie podziękowała 
Michałowi Zawadce oraz kierownik GBP Hannie 
Smardzewskiej. Obojgu wręczono bukiety kwiatów.

Na zakończenie warsztatów można było kupić książki 
i stanąć w kolejce po dedykację autora.

Nasza gmina pozyskała kolejne dofinansowanie. Tym 
razem na aktywizację społeczną seniorów, zapewnienie im 
dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych.

Gmina otrzymała dofinansowanie unijne na realizację 
projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych 
w Gminie Stara Biała”. Projekt naszej gminy uzyskał 
największe uznanie i znalazł się na pierwszym miejscu listy 
rankingowej. W sumie dofinansowanie w pierwszej turze 
rozpatrywania wniosków uzyskało 18 projektów. Nasz projekt 
jest jedynym z terenu powiatu płockiego.

Całkowita wartość projektu „Zwiększenie dostępności do 
usług społecznych w Gminie Stara Biała” to kwota prawie 
891 tys. zł. Dofinansowanie wyniosło blisko 823 tys. zł. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 stycznia 2020 r. do 
31 grudnia 2021 r. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do 
świadczenia usług społecznych w gminie Stara Biała. W ramach 
projektu zaplanowano m.in. utworzenie i funkcjonowanie 
Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone 
w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu 
pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów 
faktycznych. 

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi 
społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 
Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Wyjątkowe warsztaty w Wyszynie

Pieniądze na aktywizację seniorów
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16.02.2020 godz.18.00
(otwarcie hali godz. 17.00)

Maszewo Duże 
(Hala widowiskowo-sportowa)

ul. Sportowa 7A

IRA 
Jacek Piskorz

Płocka Orkiestra Symfoniczna

Bilety: 
40 zł (przedsprzedaż)

50 zł (w dniu koncertu)

Dystrybucja biletów:
1. Sklep Sportowy „Dagna”  
 (Płock, ul. Jachowicza 49)
2. Sklep muzyczny Jacek Kamiński  
 (Płock, ul. Królewiecka 25, paw. 3-4)
3. Bileteria  
 (Płock, ul. Jakubowskiego 10)
4. Kasa Biletowa POS  
 (Płock ul. Bielska 9/11)
5. GOKiS Stara Biała  
 (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
6. Hala sportowo-widowiskowa  
 (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
7. rezerwacja: bilety@starabiala.pl

Gmina Stara Biała

Patroni medialni:

16.02.2020 godz.18.00
(otwarcie hali godz. 17.00)
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 (Płock ul. Bielska 9/11)
5. GOKiS Stara Biała  
 (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
6. Hala sportowo-widowiskowa  
 (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
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Gmina Stara Biała

Patroni medialni:

POZIOMO: 3) usuwanie błędów z tekstu 6) metalowy 
uchwyt na dawnej bramie 7) bardzo gorąca woda 9) długie 
przemówienie w podniosłym stylu 10) strączkowa roślina 
z  ogródka 11) zniewaga, obelga 15) miły aromat 17) na 
głowie panny młodej 19) przed euro w Holandii 21) uznane 
dzieła sztuki i literatury 22) żołnierz przed przysięgą  
23) stolica Chorwacji.

PIONOWO: 1) góry w Ameryce Płd. 2) zebranie, posiedzenie 
3) poranny napój  4) piłkarze na ławce 5) okręt Noego  
8) barwna na niebie 9) ślad zwierzyny w lesie 12) roślinny 
symbol zdrowia 13) wojenny łup 14) tytuł dawnego władcy 
w Azji Środkowej 16) jeden z przedmiotów szkolnych  
18) rzadkość, rarytas 19) niejeden u baktriana 20) pudełeczko 
chroniące okulary.

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 29.02.2020. 
Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w sklepie 
sportowym Decathlon o wartości 50 zł).

Krzyżówka
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2 3 4 5

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 2(31) /2019: „Tera Polska” (przepraszamy za błąd – uznajemy także odpowiedzi „Teraz Polska”).

Nagrody wylosowali Weronika Nowakowska oraz Marzena Goćkowska z Nowych Proboszczewic. Zwycięzców (z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 30.01.2020.

Lekcja z mistrzynią
Uczniowie SP im. Władysława Stanisława Reymonta 

w  Maszewie Dużym mieli okazję 27 listopada, wziąć 
udział w „Lekcji wf-u z mistrzem”. Gościem była siatkarka 
Dorota Świeniewicz, dwukrotna złota medalistka 
mistrzostw Europy, która w reprezentacji Polski rozegrała 
325 spotkań.

„Lekcja wf-u z mistrzem” odbyła się w Maszewie Dużym 
w  ramach przedsięwzięcia organizowanego przez Polski 
Związek Piłki Siatkowej i PKN ORLEN. Dorota Świeniewicz to 
bardzo utytułowana siatkarka. W latach 1991-2009 rozegrała 
325 spotkań w reprezentacji Polski. Na swoim koncie ma 
dwa złote medale mistrzostw Europy (2003 r. i 2005 r.), 
zwycięstwo w Lidze Mistrzyń (2006 r.), wygraną w Pucharze 
Zdobywców Pucharów (2000 r.) oraz Pucharze CEV (2005 r.). 
Jest też dwukrotną mistrzynią Polski, dwukrotną mistrzynią 
Włoch i wicemistrzynią Hiszpanii. Trzy razy ze swoją drużyną 
zdobywała też Puchar Włoch. Niesamowity dla Doroty 
Świeniewicz był rok 2005. Została uznana MVP mistrzostw 
Europy, została najlepszą siatkarką Europy i została odznaczona 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Do Maszewa Dużego Dorota Świeniewicz przywiozła 
swoje medalowe trofea, które mogli podziwiać uczniowie 
klas VI, VII i VIII. „Lekcja wf-u z mistrzem” rozpoczęła się 
od przekazania przez Dorotę Świeniewicz na ręce dyrektor SP 

w Maszewie Dużym, Małgorzaty Bartos-Piątkowskiej siatki 
i piłek do siatkówki. Później była rozmowa z uczniami.

– Jak weszłam dzisiaj do waszej hali to zrobiłam wielkie 
„łał”. To naprawdę wspaniały obiekt. Gdy zaczynałam przygodę 
z siatkówką nie miałam możliwość trenować w tak dobrym 
obiekcie. Grałam w hali, w której metr za boiskiem była już 
ściana, a siatka przymocowana była do haków w ścianie – 
mówiła Dorota Świeniewicz.

Mistrzyni opowiadała o swojej karierze w reprezentacji 
i zespołach zagranicznych. Zachęcała uczniów do uprawiania 
sportu, aktywności fizycznej, dobrego odżywiania, a nie tylko 
trenowania palców na klawiaturze komputera. Odpowiadała 
też na pytania uczniów. – Dlaczego siatkówka? Bo 
w miejscowości, z której pochodzę nie było innej dyscypliny 
dla dziewcząt. Bardzo chciałam biegać na krótkich i średnich 
dystansach, ale sekcja była tylko męska – wspominał mistrzyni.

Po miłej rozmowie przyszedł czas na zajęcia praktyczne. 
Wzięło w nich udział 40 uczniów z kl. VI i VII. Najpierw była 
intensywna rozgrzewka, a później podstawy siatkarskiego 
treningu. Po niemal godzinie uczniowie schodzili z boiska 
trochę zmęczeni, ale jak mówili było fajnie i wcale nie tak ciężko.

Od dyrektor i uczniów Dorota Świeniewicz otrzymała 
bukiet kwiatów, a sama rozdawała autografy i drobne upominki 
dla uczestników zajęć.



16.02.2020 godz.18.00
(otwarcie hali godz. 17.00)

Maszewo Duże 
(Hala widowiskowo-sportowa)

ul. Sportowa 7A

IRA 
Jacek Piskorz

Płocka Orkiestra Symfoniczna

Bilety: 
40 zł (przedsprzedaż)

50 zł (w dniu koncertu)

Dystrybucja biletów:
1. Sklep Sportowy „Dagna”  
 (Płock, ul. Jachowicza 49)
2. Sklep muzyczny Jacek Kamiński  
 (Płock, ul. Królewiecka 25, paw. 3-4)
3. Bileteria  
 (Płock, ul. Jakubowskiego 10)
4. Kasa Biletowa POS  
 (Płock ul. Bielska 9/11)
5. GOKiS Stara Biała  
 (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
6. Hala sportowo-widowiskowa  
 (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
7. rezerwacja: bilety@starabiala.pl

Gmina Stara Biała

Patroni medialni:
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Kolędowanie
Hala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym

Gminna Orkiestra Dęta w Starej Białej
Zespół Uratowani

Orkiestra Dęta Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku
Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach 

zaproszeni goście: Julia Szpakowska, Natalia Pycek, Wiktor Mieczykowski, Arkadiusz Stupecki
Aranżacja - Piotr Magierski 

Słowo - ks. Witold Zembrzuski 

Przenieśmy się w sam środek niezwykłych wydarzeń, które wydarzyły się ponad 2000 lat temu!
Ponad 70-ciu młodych artystów wykona kilkanaście kolęd z całego świata 

w niezwykłych i unikalnych aranżacjach przygotowanych specjalnie na ten koncert!

05.01.2020 godz. 18.00

Gmina Stara Biała

PATRONI MEDIALNI:

Para� a Rzymskokatolicka
p.w. św. Andrzeja Ap. 

w Brwilnie 
z siedzibą w Maszewie

WSPÓŁORGANIZATORZY:ORGANIZATOR:


