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26 czerwca ulicami Proboszczewic i Białej przeszedł 
kolorowy i grający marsz. Grała Gminna Orkiestra Dęta 
w Starej Białej, a wolontariusz zbierali pieniądze na leczenie 
małej mieszkanki naszej gminy z Nowych Proboszczewic, 
Weroniki Kaliwody. Na marsz zaprosili radna Agnieszka 
Malanowska i kapelmistrz Grzegorz Dębski. Nad 
bezpieczeństwem maszerujących czuwali strażacy z OSP 
Proboszczewice i OSP Stara Biała.

Maszerowali dla Weroniki
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Absolutorium i wotum zaufania dla wójta
XXV sesja Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 

w czwartek, 24 czerwca, była wyjątkowa, a to dlatego, że 
po raz pierwszy radni obradowali w sali widowiskowo-
sportowej w Maszewie Dużym. Podczas sesji radni udzielili 
wójtowi Sławomirowi Wawrzyńskiemu absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok oraz udzielili 
wotum zaufania. Nie zgodzili się jednak na wprowadzenie 
do budżetu zwiększenia wydatków o ok. 1,3 mln zł na 
budowę ul. Poziomkowej i Jagodowej w Brwilnie.

Obrady radnych przeniosły się z budynku Urzędu Gminy 
do sali w Maszewie Dużym głównie dlatego, żeby mogli w nich 
uczestniczyć, po raz pierwszy od niemal półtora roku, sołtysi. 
Na sesję stawiła ich się spora grupa.

Już na początku sesji wójt poprosił o zmiany w porządku 
obrad. Chodziło o wykreślenie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie z Gminą Miasto Płock porozumienia 
międzygminnego w sprawie prowadzenia Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Stara Biała. 
Taki punkt miałby się znajdować na terenie Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Odpadami w Kobiernikach. Jednak jak wyjaśnił 
wójt pojawiły się pewne wątpliwości prawne ze strony Urzędu 
Miasta Płocka i muszą zostać najpierw rozstrzygnięte.

W swoim sprawozdaniu z pracy między sesjami wójt 
Sławomir Wawrzyński m.in. poinformował radnych 
o problemach związanych z budową drogi Nowe Trzepowo 
– Bronowo-Zalesie. – Wykonawca tej drogi złożył do nas 
wniosek o rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po jego 
stronie. Prawdopodobnie zorientował się, że to dość trudna 
inwestycja i z niej zrezygnował. Na pewno będziemy szybko 
szukać kolejnego wykonawcy tej drogi – zapewnił wójt 
Sławomir Wawrzyński.

Kolejnym punktem obrad był raport o stanie Gminy 
Stara Biała za 2020 r. Przedstawienie przez wójta takiego 
raportu to nowy obowiązek wprowadzony w tej kadencji 
władz samorządowych. Sam raport nie wzbudził kontrowersji 
wśród radnych. Swoje uwagi wyrazili w debacie w związku 
z udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

- Nie mam uwag jeśli chodzi o kwestie udzielenia wójtowi 
absolutorium z wykonania budżetu. Ale mam mieszane 
uczucia jeśli chodzi o wotum zaufania. Mam bowiem poczucie, 
że jesteśmy traktowani przedmiotowo. Przykładem niech 
będzie kolejna „wrzutka” w uchwale zmieniającej budżet. Na 
komisji budżetowej poczyniliśmy pewne ustalenia, a teraz 
okazuje się, że w uchwale są nowe propozycje – mówił radny 
Hubert Murawski, przewodniczący Komisji Budżetowej.

 Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała, Małgorzata 
Lewandowska, a jednocześnie członek Komisji Budżetowej 
zaapelowała o przedstawianie materiałów na sesje 
z wyprzedzeniem, aby radni mogli się z nimi zapoznać. – To 
jest kolejny apel. Niestety praktycznie od początku kadencji 
nie jest to respektowane. Ponownie na sesji pojawiają się 
propozycje, które nie były ustalane na komisji. Naszym celem 
nie jest torpedowanie działań wójta, urzędu gminy, ale wspólne 
działanie dla dobra mieszkańców. Ale radni muszą wiedzieć co 
uchwalają – mówiła Małgorzata Lewandowska.

Z kolei wiceprzewodniczący Jan Sieradzki stwierdził m.in., 
że zbyt długo trwają niektóre inwestycje i że wójt jedne rejony 
gminy preferuje bardziej niż inne.

- Bardzo proszę, aby nie zarzucać mi faworyzowania 
jednych miejscowości kosztem drugich. Robimy wszystko, 
aby nasza gmina rozwijała się w sposób zrównoważony. Ale 
na pewno w każdym rejonie znajdą się mieszkańcy, którzy 
stwierdzą, że u nich się nic nie dzieje, a u sąsiadów robione 
jest wszystko. Tyle tylko, że jest to całkowicie subiektywne 
spojrzenie – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Zaznaczył też, że opóźnienia niektórych inwestycji 
wynikają z przedłużających się procedur. – Proszę pamiętać, 
że od półtora roku większość instytucji pracuje na tzw. pół 
gwizdka. Procedury znacznie się wydłużyły. Np. na mapy 
podziałowe albo pozwolenie wodno-prawne trzeba niekiedy 
czekać po kilka tygodni – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Ostatecznie za wotum zaufania dla wójta zagłosowało 
13 radnych, nikt nie był przeciw, a dwóch wstrzymało się od 
głosu.

Natomiast za udzieleniem wójtowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2020 rok było 14 radnych, a jeden 
wstrzymał się od głosu.

Gdy zbliżały się punkty dotyczące zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej i w budżecie gminy, przewodnicząca 
zarządziła 15-minutową przerwę na obrady Komisji Budżetowej. 
Komisja poparła zmiany w WPF, natomiast jej przewodniczący 
Hubert Murawski zaproponował, aby z uchwały zmieniającej 
budżet wykreślić podpunkt o zwiększeniu wydatków o 1,3 
mln zł na budowę ul. Poziomkowej i Jagodowej w Brwilnie. 
Po błyskawicznym głosowaniu większość radnych z komisji 
przychyliła się do tej propozycji. – Nie mieliśmy możliwości 
zapoznania się z tą inwestycją. Nie negujemy, że jest potrzebna, 
ale chcielibyśmy o niej podyskutować na następnej komisji – 
mówił radny Hubert Murawski.

Ostatecznie za wykreśleniem proponowanego przez 
Komisje Budżetową podpunktu było dziewięciu radnych, 
czterech przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Za 
zmodyfikowaną propozycją zmian w uchwale budżetowej 
głosowało 12 radnych, dwóch było przeciw, jeden wstrzymał 
się od głosu.
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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 środy w godz. 15.-16.30, pokój nr 16

Kancelaria
Małgorzata Różycka, tel. 24 366-87-18, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl, miejsce przyjmowania
interesantów: I piętro, pokój nr 22

Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Spółka z o. o.
Prezes Jarosław Rydzewski tel. 24 365-61-77,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 365-61-78

Dni i godziny przyjęć interesantów
Wójt gminy w każdy poniedziałek i piątek w godzinach
urzędowania oraz w środy w godz. 16-17. Sekretarz w każdy 
wtorek i czwartek w godzinach urzędowania, pracownicy 
urzędu codziennie w godzinach pracy, radca prawny w każdą 
środę w godz. 9-12.

Opieka medyczna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biała”, Kierownik
- Urszula Oleśkiewicz-Kiciak. 
Ośrodek w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, tel. 24 365-04-17, 
godz. otwarcia: poniedziałek-piątek 8-18.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asmed” Adrianna 
Maria Fułek 
Ośrodek w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 7, tel. 
24 366 10 11; 733 624 731, godz. otwarcia: poniedziałek-
piątek 8-18.

Poradnia psychologiczna
Ośrodek Zdrowia w Białej pok. Nr 5, każdy poniedziałek
i czwartek 15-20.

Punkt konsultacyjno-informacyjny
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Urząd Gminy Stara Biała pok. Nr 16 czwartek
15-18. Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach co drugi
poniedziałek 15-18.

Pomoc Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jana Kazimierza
1, tel. 24 367-66-30, e-mail: gops@starabiala.pl, Kierownik
Małgorzata Klimczewska.

Kultura
Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Jana Kazimierza 1,  
tel. 24 364-45-62, e-mali: biblioteka@starabiala.pl, godz. otwarcia: 
poniedziałek i piątek 9-17, wtorek, środa i czwartek 8-16. Kierownik 
Hanna Smardzewska
Filia w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20,  
tel. 24 366-06-24, godz. otwarcia: poniedziałek-środa i piątek 8-16;

wtorek, czwartek 9-17.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Jana Kazimierza 1,
tel. 24 364-45-60, e-mail: gokis@starabiala.pl, Dyrektor
Roland Bury.

Bezpieczeństwo
Posterunek policji w Starej Białej, ul. Zglenickiego 42,
tel. 24 266-14-96

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

Przekazanie auta po remoncie

Informator Gminy Stara Biała

Wyremontowane auto OSP Brwilno zostało 9 kwietnia 
oficjalnie przekazane strażakom. Samochód ucierpiał 
podczas akcji przeciwpowodziowej w Płocku.

W skromnej uroczystości, która odbyła się w Brwilnie 
reprezentujący samorząd Mazowsza, szef płockiej delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Kominek przekazał auto 
strażakom z Brwilna. W uroczystości udział wzięli także 
poseł Arkadiusz Iwaniak, który jest członkiem OSP Brwilno, 
wójt Sławomir Wawrzyński, prezes OSP Brwilno Janusz 
Stupecki, naczelnik OSP Brwilno Krzysztof Perkowski, radny 
Rady Gminy Stara Biała i członek OSP Brwilno Mariusz 
Downarowicz.

Przypomnijmy, że na początku lutego strażacy z OSP 
Brwilno zostali skierowani do Płocka do zabezpieczenia 
terenów nad Wisłą w Płocku, którym groziło zalanie. Podczas 
akcji został zalany silnik w lekkim samochodzie ratowniczo-
gaśniczym Fiat Ducato, będącym w dyspozycji OSP Brwilno. 
Zarząd OSP Brwilno oraz Urząd Gminy zwrócili się do 
Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o wsparcie przy remoncie 
auta. Samorząd Mazowsza wsparł strażaków-ochotników  
z Brwilna kwotą 7 tys. zł na naprawę samochodu.
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Na XXIV sesji Rady Gminy Stara Biała radni uchwalili 
m.in. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 
będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej „Stara 
Biała”. Plan zakłada, że w latach 2021-24 nakłady 
inwestycyjne sięgną blisko 10,5 mln zł.

„Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących  
w posiadaniu Gospodarki Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. 
na lata 2021 – 2024” – to pełna nazwa uchwały przyjętej przez 
radnych. W planie znalazło się 12 przedsięwzięć, które chce 
zrealizować spółka. Ich łączny koszt to 10 390 000 zł.

Jedną z najpoważniejszych inwestycji jest drugi etap 
budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz 
z przepompowniami ścieków i przyłączami w Ludwikowie 
i Wyszynie. Inwestycja obejmuje budowę ok. 4,1 km sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 1,4 km sieci kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej, budowę pięciu przepompowni 
ścieków. W tym roku spółka wyda na inwestycję 2 mln zł.

W 2021 r. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” planuje 
wydanie 220 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków 
w Wyszynie. Także 220 tys. zł ma zostać przeznaczone na 
rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  
i tłocznej wraz z przepompownią na ul. Wiślanej w Brwilnie. 
Kolejne 220 tys. zł zostanie wydane na tę inwestycję w 2022 r.

W tym roku spółka planuje rozpocząć także rozbudowę 
Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach. To 
ważne przedsięwzięcie, które ma poprawić jakość dostarczanej 
wody. Inwestycja będzie obejmować m.in. wymianę filtrów 
wody wraz z orurowaniem, powstanie nowych zbiorników 
retencyjnych wody uzdatnionej, zautomatyzowanie stacji.  
W tym roku koszt inwestycji to 600 tys. zł, a w 2022 – 1,2 mln zł.

W 2022 r. spółka zamierza rozpocząć budowę kanalizacji 
sanitarnej w Maszewie Dużym (ul. Wycinki). Koszt całej 
inwestycji to 700 tys. zł (2022 – 350 tys. zł; 2023 – 350 tys. 

zł). 400 tys. zł ma natomiast kosztować budowa kanalizacji 
sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią w Brwilnie ( od  
ul. Wrzosowej do DPS), a 100 tys. zł budowa sieci 
wodociągowej w Maszewie (dz. nr ew. 97 i 178).

W 2023 r. z nowych inwestycji Gospodarka Komunalna 
„Stara Biała” zamierza wydać 300 tys. zł na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Starych Proboszczewicach (ul. Spółdzielcza). 
Z kolei 60 tys. zł ma kosztować rozpoczęcie budowy stacji 
uzdatniania wody w Kobiernikach. W 2024 r. na tę inwestycję 
ma zostać przeznaczone aż 3 mln zł. 

W 2024 r. 220 tys. zł spółka zamierza wydać na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Nowych Proboszczewicach  
(ul. Azaliowa dz. nr ew. 20/6 inne).

W planie przyjętym przez radnych znalazły się też 
przedsięwzięcia związane z rozbudową sieci wodociągowej, 
na które spółka wyda 450 tys. zł (2021 - 150 tys. zł, 2022-
2024 – po 100 tys. zł) oraz związane z rozbudową sieci 
kanalizacyjnej, które mają kosztować 700 tys. zł (2021 
– 250 tys. zł, 2022-2024 – po 150 tys. zł.). Z planu wynika,  
że Gospodarka Komunalna „Stara Biała” zamierza przeznaczyć 
na inwestycje w 2021 r. - 3 440 000 zł, w 2022 r. – 2 520 000 zł, 
w 2023 r. – 960 000 zł, w 2024 r. – 3 470 000 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w planie mają na celu zabezpieczenie 
trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego spółki, 
ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez nią 
oraz rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, 
w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla jak 
największej liczby mieszkańców gminy.

Zadania przedstawione w planie mają być sfinansowane 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środków unijnych oraz 
środków z odpisów amortyzacyjnych i zysku spółki. Możliwe 
jest także podwyższenie kapitału spółki poprzez wniesienie 
do niej środków pieniężnych przez jedynego udziałowca, 
czyli Gminę Stara Biała.

24 maja, na terenie PKN Orlen odbyła się konferencja, 
podczas której podpisano umowę między płockim 
koncernem, a konsorcjum firm z Korei Południowej 
i Hiszpanii, zakładająca rozbudowę kompleksu olefin 
III. Większość tej inwestycji, wartej ok. 13,5 mld zł, 
zlokalizowana będzie na terenie naszej gminy.

Wśród gości konferencji byli m.in. wicepremier i minister 
aktywów państwowych, Jacek Sasin, prezes PKN Orlen, 
Daniel Obajtek, przewodniczący Rady Nadzorczej PKN 
Orlen, Wojciech Jasiński, wójt Gminy Stara Biała, Sławomir 
Wawrzyński.

Inwestycja Olefiny III ma być gotowa do końca 2024 r. 
Wstępne szacunki przewidują, że będzie kosztowała 13,5 
mld zł. PKN Orlen zapewnia, że przy budowie kompleksu 
olefin III zostaną zastosowane najnowsze technologie, które 
pozwolą m.in. na wzrost efektywności energetycznej, w tym 
redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu.

W ramach inwestycji PKN Orlen rozważy także 
wyłączenie zbudowanej ponad 40 lat temu części instalacji 

olefin o mocach produkcyjnych ok. 340 tys. ton i niższej 
efektywności operacyjnej oraz energetycznej. Zmodernizuje 
natomiast nowszą część o mocy produkcyjnej ok. 300 tys. ton.

Wieloletnie plany spółki

Wielka inwestycja PKN Orlen
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Od 7 lipca w gminie działa Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach. Zgodnie  
z przepisami to oznacza, że na terenie naszej gminy nie 
muszą być organizowane tzw. zbiórki mobilne  odpadów 
wielkogabarytowych, zużytych opon czy odpadów 
remontowo-budowlanych.

Ostatnia zbiórka mobilna w naszej gminie odbyła się na 
przełomie marca i kwietnia. Odbierano podczas niej odpady 
wielkogabarytowe (np. meble), zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, zużyte opony (do 22 cali), przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu i styropianu 
budowlanego. Tego typu odpady mogą być dostarczane do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który w naszej gminie 

jest w Ogorzelicach. Zgodnie z przepisami istnienie PSZOK 
oznacza, że nie muszą być już organizowane zbiórki mobilne.

- Informacja o tym, że nie będą już organizowane w naszej 
gminie zbiórki mobilne, spotkała się ze sporym odzewem 
wśród mieszkańców. Po zapoznaniu się z sugestiami 
mieszkańców doszedłem do wniosku, że sprawę mobilnej 
zbiórki należy dokładnie przeanalizować. Ostateczną 
decyzję podejmiemy pod koniec roku, gdy będziemy mieli 
wstępne wyniki działalności PSZOK – mówi wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Wójt zaznacza, że ewentualnie zorganizowana zbiórka 
mobilna różniłaby się od tych, które były do tej pory. – Po 
pierwsze byłaby tylko jedna zbiórka, na wiosnę. Po drugie nie 
zabieralibyśmy wszystkich odpadów. Np. nie odbieralibyśmy 
opon, bo jeśli ktoś oddaje opony to znaczy, że ma samochód 
i nie jest wielkim problemem dowiezienie ich do PSZOK – 
mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

W myśl wstępnych założeń zbiórka miałaby odbyć się  
w kwietniu. Tak jak w przypadku poprzednich zbiórek, 
odpady odbierane byłyby od mieszkańców, którzy zgłosiliby 
taką potrzebę do Urzędu Gminy. 

Podczas mobilnej zbiórki ODBIERANE byłyby odpady 
wielkogabarytowe (np. meble, materace, drzwi), duży sprzęt 
gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, zmywarki, 
kuchnie z piekarnikiem, piekarniki, okapy kuchenne), 
odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające gruzu  
i styropianu budowlanego (np. wanny, miski wc, umywalki, 
bidety, brodziki, kabiny prysznicowe), przeterminowane leki 
i szczelnie zamknięte chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

Natomiast NIE ODBIERANE byłyby zużyte opony 
samochodowe, drobny sprzęt agd (np. tostery, kuchenki 
mikrofalowe, czajniki, kuchenki gazowe i elektryczne) oraz 
sprzęt elektroniczny (np. telewizory, komputery).

- Zachęcam mieszkańców do korzystania z usług PSZOK, 
nawet jeśli w naszej gminie będzie taka zbiórka. W PSZOK 
będzie można wypożyczyć przyczepki do transportu odpadów. 
Jeśli ktoś nie chce czekać do wiosny, a ma do wyrzucenia 
np. stare meble to może je rozłożyć na mniejsze elementy, 
załadować na wypożyczoną przyczepkę i odwieźć do PSZOK 
– mówi wójt Sławomir Wawrzyński.

Mobilna zbiórka może wrócić

W lutym 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stara Biała a 
Polskim Komitetem Pomocy Społecznej – Mazowiecki Zarząd 
Wojewódzki w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych 
artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego 
w Podprogramie 2020.

Na podstawie tej umowy pracownicy socjalni GOPS-u 
przekazali w marcu i czerwcu łącznie 125 paczek 
żywnościowych 90 mieszkańcom gminy Stara Biała o łącznej 
wadze ponad 1,7 tony.

Pomoc żywnościowa
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17 czerwca w płockiej delegaturze Urzędu 
Marszałkowskiego, wójt Sławomir Wawrzyński i marszałek 
Mazowsza, Adam Struzik, podpisali umowy na dotacje dla 
naszej gminy z budżetu samorządu województwa. W sumie 
to kwota 197 989 zł.

Z programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 
gmina otrzymała w sumie 50 tys. zł – po 10 tys. zł na złożone 
pięć wniosków. Cztery wnioski dotyczą budowy oświetlenia 
ulicznego (Biała, Mańkowo, Maszewo Duże, Wyszyna), 
a jeden wyposażenia terenu rekreacyjnego w Nowej Białej. 
W sumie te wszystkie inwestycje będą kosztować ok. 370 tys. 
zł, więc z budżetu gminy zostanie na nie przeznaczone ok. 
320 tys. zł.

Gmina otrzymała także dotację ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego w zakresie budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.  
To kwota 50 tys. zł, a chodzi o ul. Mazowieckiego w Nowych 
Proboszczewicach. Ta inwestycja w sumie będzie kosztować 
ponad 300 tys. zł.

Pieniądze od samorządu Mazowsza otrzymali także nasi 
strażacy. Z programu „Mazowiecka strażnica” OSP Brwilno 
dostała 25 tys. zł na ocieplenie garażu. Natomiast z programu 
za zakup sprzętu maksymalne dofinansowanie - 20 tys. zł 
dostała jednostka OSP Proboszczewice, a 19 380 zł OSP 
Maszewo.

Z programu na ochronę powietrza nasza gmina otrzymała 
33 609 zł. Pieniądze z dotacji zostaną przeznaczone na 
kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na 
terenie gminy.

- Chciałbym podziękować marszałkowi Adamowi 
Struzikowi i samorządowi województwa za przyznane 
dotacje. Każde środki zewnętrzne są dla nasz ważne, bo 

odciążają budżet gminy i pozwalają przeznaczyć pieniądze 
na inne, ważne dla mieszkańców cele – mówi wójt Sławomir 
Wawrzyński.

Od 1 czerwca nastąpiły korekty w kursowaniu 
autobusów na terenie naszej gminy. Jak tłumaczy 
Komunikacja Miejska zmiany są spowodowane rezygnacją 
gminy Brudzeń Duży z usług KM.

Przypomnijmy, że dotychczas linie 102 i 103 końcowe 
przystanki miały w gminie Brudzeń Duży. Podobnie było 
w przypadku niektórych kursów linii 105. W momencie, 
gdy gmina Brudzeń Duży  zrezygnowała z płockich 
„czerwoniaków”, końcowe przystanki znalazły się w naszej 
gminie. W przypadku linii 102 będzie to przystanek Kobierniki-
Wierzbica. Natomiast trasa linii 103 nie zmieni się na terenie 
naszej gminy. Autobus pojedzie do Sikorza, zawróci na 
rondzie i wróci na teren naszej gminy.

Z informacji przekazanej przez KM wynika, że zachowana 
została ta sama liczba kursów. 

„Na linii 102 i 103 nastąpiły przesunięcia czasowe 
wynikające ze skrócenia trasy. Zachowane zostały godziny 
poranne i popołudniowe do i z Płocka, z jednoczesną korektą 
godzin w kierunkach mniej popularnych co też wynika ze 
skrócenia tras. Na linii 102 uwzględniono godziny dowozu 
do zakładów pracy na ul. Zglenickiego. Dokonana została 

drobna korekta godzin linii 100 i 101. Korekty dokonano na 
wspólnym odcinku linii 103 i 104. Po południu linie te będą 
wykonywały kursy z Płocka co 30 minut. Dotychczasowe 
kursy zjazdowe i dojazdowe na linii 105 do Murzynowa 
będą teraz wykonywane jako kursy linii 102” – przekazała 
Urzędowi Gminy Komunikacja Miejska.

Ze szczegółowymi rozkładami można zapoznać się na 
stronie www.kmplock.eu/rozklady/

Umowy na dotacje podpisane

Korekty w rozkładach jazdy autobusów
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Nasi stypendyści
Na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 zostały 

wręczone stypendia za wyniki w nauce. Stypendyści otrzymali 
po 200 zł.

Na stypendia mogą liczyć uczniowie kl. IV-VIII, którzy 
osiągnęli w klasyfikacji średnią ocen powyżej 4,75 i co 
najmniej dobre zachowanie. 

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

kl. IV A – Aleksander Adamowicz, Ksawery Cegliński, 
Oliwier Cegliński, Maria Kaczmarek, Bartosz Karaszewski, 
Antonina Kiciak, Jakub Kranc, Karolina Król, Martyna Król, 
Bartosz Nadwadowski, Maciej Obrębski, Kinga Patrowicz, 
Maciej Rutkowski, Anna Strzelecka, Alan Wieczorek, Natalia 
Wiśniewska, Dawid Włodarczyk, Zofia Jadwiga Wolińska.

kl. IV B – Aleksandra Adamkowska, Bartosz Adamowicz, 
Leon Burda, Franciszek Cholewiński, Filip Mielczarek, 
Wiktor Szyluk, Wiktor Śmigrocki, Anastazja Topa, Mikołaj 
Ważeński, Filip Wółkiewicz, Filip Wrześniewski, Filip 
Wujcik, Weronika Zdańkowska.

kl. V A – Miłosz Oskar Cecelski, Jacek Edward 
Lemankiewicz, Patryk Machowski, Dawid Marciniak, Filip 
Reński, Marcel Stawicki.

kl. V B – Amelia Bielska, Helena Boryczewska, Jan 

Brzeziński, Marcel Kwiatkowski, Adam Łabiszewski, Sandra 
Machała, Emilia Staszewska, Rafał Strzelecki, Patrycja 
Wicińska, Antoni Zbigniew Żuk.

kl. VI A – Wiktoria Borkowska, Jan Czerwiński, Adrian 
Dymek, Miłosz Kobierecki, Marcel Kowalczyk, Julia 
Kowalska, Maja Lisiewska.

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

kl. VI C – Jakub Baranowski, Gabriela Dąbkowska, 
Julia Gęsiarz, Maria Jarzyńska, Ignacy Kazimierz Justyński, 
Tymoteusz Patryk Kania, Maja Anna Kępczyńska, Julia 
Kuś, Wioletta Mikulicz, Wiktoria Myślińska, Dominika 
Ewa Ostrowska, Julia Perlińska, Wiktoria Wilk, Aleksandra 
Wrutniak, Sebastian Zajdziński, Oliwia Zalewska. 

kl. VII A – Krzysztof Gradomski, Zuzanna Jóźwik, Adam 
Kuczyński, Iga Natalia Marciniak, Jakub Patrowicz, Maria 
Sochalewska. 

kl. VII B – Błażej Dobroś, Igor Sylwester Jaszczak, Maja 
Jędrzejewska, Adam Kosiński, Weronika Agata Krajenta, 
Radosław Andrzej Majewski, Anna Maria Ostrowicka, 
Ewelina Sobocińska, Miłosz Stankiewicz, Lidia Staszewska, 
Marta Tchorek.

Stypendyści z kl. IV A z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. VI A z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. IV B z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. VI B z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. VI C z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. V A z SP w Maszewie Dużym
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kl. VII C – Jagoda Cholewa, Natan Sieradzki, Kinga 
Strzelecka, Hubert Zalewski, Maria Żółtowska.

kl. VIII A – Michał Borzuchowski, Mateusz Bzymek, 
Anna Czerwińska, Natalia Malinowska, Kinga Pruszkowska.

kl. VIII B – Hanna Ewa Antczak, Aleksandra Dulny, 
Barbara Grabowska, Maja Reńska, Dominika Ryniak, 
Marcelina Sulińska, Paulina Szulc.

kl. VIII C – Marcin Borkowski, Antonina Chrapkowska, 
Oliwia Kalinowska, Wiktoria Obrębska.

W Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach 
stypendystami zostali: kl. IV A - Julia Adamczyk, Iga Wiktoria 
Kowalczyk, Kacper Markowski, Ewa Mrowińska, Dawid 
Ługowski, Krzysztof Orłowski; kl. IV B – Emila Bartnicka, 
Martyna Sobieraj, Natalia Chęcińska, Joanna Kikolska, Artur 
Pawłowski, Paweł Piotr Grabarczyk, Gabriel Bońkowski; 
kl. V A – Dominika Kajkowska, Lena Mrowińska, Kornelia 
Kamińska, Kacper Gorsiak, Miłosz Jarzyński; kl. VI A – 
Szymon Sobala, Zuzanna Baranowska, Natalia Gorsiak, 
Anna Maruszewska; kl. VI B – Nikola Kajkowska, Dominika 
Sobolewska, Maja Zajączkowska, Maciej Sobolewski, 
Szymon Rafał Nowakowski, Anna Kokosza, Zuzanna 
Rosińska; kl. VII A – Izabela Kudła, Wiktoria Wąsowska, 
Nikola Lisowska; kl. VII B – Jakub Kosiba, Julia Jędrzejczyk, 
Justyna Jędrzejczyk, Marcel Robert Latos; kl. VII C – Natalia 

Bartnicka, Malwina Jabłońska; kl. VIII A – Natalia Dybaś, 
Natalia Przybysz, Daria Jarzyńska; kl. VIII B – Zuzanna 
Strześniewska, Julia Grabska, Malwina Iga Bukowska, Maja 
Kikolska, Miłosz Szmytkowski, Oliwia Wysocka.

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Wyszynie stypendia otrzymali: kl. IV – Lena Chrobot, 
Franciszek Piotrowski, Amelia Różańska, Jakub Górzyński, 
Paweł Passon, Mikołaj Doliński, Aleksandra Chojnacka, 
Gabriela Bruzdowicz; kl. V – Milena Żywiałkowska; kl. VI – 
Wiktoria Sołtysiak, Maja Leśniewska, Anna Bromkie, Oliwia 
Dzięgielewska; kl. VII A – Antoni Wawrzyński, Natalia 
Passon, Amelia Bętlejewska, Adrianna Kacperowska; kl. VII 
B – Katarzyna Malinowska, Konrad Dyszkiewicz, Noemi 
Kamila Dobrosielska; kl. VIII – Aleksandra Malinowska, 
Lena Prośniewska, Aleksandra Brzozowska, Adam Guzanek, 
Alicja Tyrajska. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej 
Białej stypendystami zostali: kl. IV - Szymon Kubicz, 
Jan Lewandowski, Dawid Sowa, Adrianna Lichota, Maria 
Kowalska, Jakub Adam Szpiek, Amelia Baranowicz, 
Mateusz Joachim Załęski; kl. V - Zuzanna Zielińska, Jakub 
Tudela; kl. VI - Szymon Linga, Ewa Gawarkiewicz, Tadeusz  
Załęski, Kacper Gąsiorowski, Alan Szostek, Zuzanna Szpiek, 
Wiktoria Bielska, Szymon Kalata, Mateusz Jeziórski, Juliusz 
Sobczyk; kl. VII - Jakub Kosowski, Anna Jagodzińska, 
Oliwia Słowikowska, Karol Janyszko, Piotr Żochowski, Julia 
Gołębiewska, Kinga Siarkowska.

Stypendyści z kl. VII B z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. VIII z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z kl. VII A i C z SP w Maszewie Dużym

Stypendyści z SP w Wyszynie

Stypendyści z SP w Starej Białej



Dzień

Dziecka
Sporo się działo podczas Dnia Dziecka w naszej gminie. Pierwsi zaczęli świętowanie 

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie. 31 maja oprócz Dnia Dziecka 

świętowali powrót do szkoły i nauki stacjonarnej w leśniczówce w Brwilnie. Łącznie 

148 uczniów ponownie integrowało się na świeżym powietrzu podczas zabaw i 

konkurencji sportowych. Rada Rodziców zadbała o kiełbaski i owoce. Za to już w 

Dzień Dziecka, 1 czerwca, świętowały przedszkolaki. Dla nich świętowanie 

polegało na świetnej zabawie m.in. na dmuchańcach.

2 czerwca Dzień Dziecka świętowano w przedszkolu Nowych 

Proboszczewicach i Mańkowie. Przedszkolaki czarodziejskimi 

sztuczkami, piosenkami i tańcem bawił klown z piszczącym 

nosem. A dmuchańce dostarczyły mnóstwo emocji. 

Natomiast w Mańkowie było mnóstwo atrakcji. M.in. 

spektakl „Czyja to walizka”, dmuchańce, zabawy 

integracyjne i konkursy z animatorami, upominki dla dzieci, 

loteria fantowa, bajkowe żywe maskotki, smakołyki u cioci 

Moniki, spotkanie ze strażakami z OSP Brwilno, kącik 

artystyczny, poczęstunek z grilla dla wszystkich uczestników. A 

cała impreza odbyła się na kocykach. Zaprosili na nią Gminny 

Ośrodek Kultury i Sportu, Stowarzyszenie Empowerment, 

Sołectwo Mańkowo, Agnieszka Malanowska, radna Gminy Stara 

Biała.
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 Nie chcesz się spisać? Uważasz, że spis jest niepotrzebny? 
Twierdzisz, że to nielegalna inwigilacja i państwo chce 
znać twój majątek albo wykorzystać zebrane dane do 
celów podatkowych? Jeśli masz opory, żeby wziąć udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021 (NSP 2021), przeczytaj, dlaczego warto to zrobić. 
Dowiedz się, co zyskasz uczestnicząc w spisie, a co stracisz 
odmawiając udziału.

 Nie kieruj się komentarzami czy fi lmikami z Internetu!
 Czerp wiedzę o spisie ze sprawdzonych źródeł.

Nie zawsze prawdą są opinie osób, które zabiegają 
o popularność w Internecie. Czasami możesz natknąć się na 
informacje krytykujące organizację tego przedsięwzięcia. 
Wolność prasy gwarantuje dostęp do różnych zdań i opinii. 
Nigdzie jednak w ofi cjalnych mediach (również prywatnych) 
nie znajdziesz informacji nawołujących do bojkotu udziału 
w spisie. Jeśli ktoś tak czyni, pomyśl w jakim i czyim interesie 
to robi? Opieraj swoją wiedzę wyłącznie na potwierdzonych 
materiałach. Można to zrobić na stronie https://spis.gov.
pl w aktualnościach i dziale poświęconym najczęściej 
zadawanym pytaniom. Informacji szukaj też na stronach 
internetowych gmin i w mediach. 

 Nie neguj zasadności spisu. Od stu lat przeprowadza  
 się go w Polsce co dekadę. 

Spisy organizowane są nie tylko w Polsce i Unii 
Europejskiej, ale na całym świecie. To, że spisy powszechne 
są potrzebne, wiedzieli już w starożytności. W naszym kraju 
spisy są realizowane od wieków, pierwszy został zatwierdzony 
w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 
r. realizowany jest ze stałą częstotliwością. Na przestrzeni 
dziesięcioleci bez względu na sytuację polityczną i panujące 
warunki spisy dostarczały informacji o ilości mieszkańców kraju 
i każdej miejscowości, ich charakterystyce demografi cznej 
i warunkach mieszkaniowych. Po odzyskaniu niepodległości 
i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego 
służyły zaplanowaniu działań umożliwiających odbudowę 
kraju, po II wojnie światowej pozwalały na ocenę skali strat 
wojennych, utraty ludności w wyniku działań okupacyjnych 
oraz zmiany granic i związanych z tym masowych przesiedleń. 
W kolejnych dziesięcioleciach pokazywały przemiany 
demografi czne w strukturze wiekowej mieszkańców, 
liczebności rodzin, wykształceniu, czy źródłach utrzymania 
i inwalidztwie włączonych do formularza spisowego 
w 1978 r. To spisy były źródłem informacji kreślącym portret 
naszego społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy 
europejskich. Zawsze liczyła się każda odpowiedź. W obecnie 
trwającym spisie również liczą się wszyscy, bez względu na 
wiek, wykształcenie, wyznanie czy pochodzenie. 

Osoby, które negują potrzebę przeprowadzania spisu 
powszechnego, powinny sobie zadać pytanie, co by było, 
gdyby go nie organizowano? Jak mogłoby funkcjonować 
nasze państwo bez wiedzy o tym, ile osób w nim mieszka, jak 

wyglądają nasze rodziny czy w jakich warunkach mieszkamy? 
Rządzący na poziomie kraju czy gminy, bez względu na to 
jaką partię reprezentują, korzystają z informacji uzyskanych 
w spisie przez kolejne 10 lat. Na ich podstawie będą dzielić 
środki fi nansowe i podejmować rzetelne decyzje dotyczące 
dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych 
społeczności (m.in. w zakresie infrastruktury i opieki 
zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności 
placówek bibliotecznych, transportu), uruchamiania 
programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy 
wykluczonych cyfrowo. Brak danych zebranych w spisie 
będzie miał zatem wpływ na przyszłość Twoją i Twoich 
najbliższych.

 Nie odmawiaj uczestnictwa w spisie -  jest on legalny 
i obowiązkowy
Nie jest prawdą, że nikt nie ma prawa pytać o sprawy 

zawarte w formularzu spisowym. Otóż spis jest legalny. 
Statystyka publiczna ma do tego pełne prawo na podstawie 
Ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021. Dodatkowo, informacje zbierane w spisach 
powszechnych są wyłączone z obowiązywania przepisów 
RODO. 

Prawdą jest, że spis obejmuje zagadnienia, które są objęte 

Myśl samodzielnie i nie bój się spisu! To nie boli
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szczególną ochroną: stan zdrowia czy wyznanie religijne. Na 
te pytania nie musisz odpowiadać. Udzielenie odpowiedzi na 
pozostałe jest jednak naszym obowiązkiem. Takim samym, 
jak płacenie podatków.   

Nie bój się o swoje dane, są bezpieczne
Nie jest prawdą, że informacje o Tobie zostaną przekazane 

jakiejkolwiek instytucji czy osobie. To, co jest udostępniane, 
to wartości uogólnione w postaci wyliczonych wskaźników, 
sum, średnich. Poza tym wszystkie osoby realizujące prace 
spisowe obowiązuje tajemnica statystyczna, za złamanie 
której grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Tajemnica 
statystyczna jeszcze nigdy w historii nie została złamana. 
Warto też wiedzieć, że nie każdy pracownik statystyki ma 
dostęp do danych jednostkowych. 

 Nie podawaj informacji o swoim majątku – nikt  
 o niego nie zapyta

Nie jest prawdą, że w spisie są pytania o majątek, 
zarobki, konto bankowe, posiadanie działek, samochodów 
czy kosztowności. Można to sprawdzić na stronie spis.gov.
pl w wykazie pytań. Statystyka publiczna nie interesuje się 
też legalnością pobytu obcokrajowców. Spis nie będzie 
wykorzystany do nałożenia nowych podatków czy tworzenia 
tajnych wykazów. 

Jeśli podczas wywiadu padną takie lub podobne pytania 
to znaczy, że rachmistrz przekroczył swoje uprawnienia lub 
rozmowa jest prowadzona z nieuprawnioną osobą. 

 Nie zakładaj z góry, że nie podołasz zadaniu - udział  
 w spisie zajmuje kwadrans

Nie jest prawdą, że udział w spisie jest trudny. Spokojne 
wypełnienie formularza zajmuje 15 minut. Możesz to zrobić 
przez komputer lub telefon. Pomoże ci w tym rachmistrz lub - 
jak wolisz - urzędnik w gminie. Możesz to też zrobić samemu. 
Wybierz metodę udziału najlepszą dla siebie, na przykład 
poprzez:

Internet i formularz na stronie spis.gov.pl
Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę z urzędnikiem Urzędu 

Statystycznego
Punkt spisowy i spisanie się z pomocą urzędnika gminnego
Rozmowę telefoniczną z rachmistrzem spisowym. 

Rachmistrz dzwoni z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Pamiętaj, że udzielonych i zatwierdzonych odpowiedzi nie 

można już poprawiać. Dlatego poświęć chwilę na przeczytanie 
pytań i zastanów się spokojnie, zanim zaznaczysz poprawną 
odpowiedź. 

Nie korzystasz z Internetu - odbierz telefon   
 i zaufaj rachmistrzowi 

Nie jest prawdą, że rachmistrz to oszust. Mogą zdarzyć 
się przypadki podszywania się pod rachmistrza, tak samo 
jak oszuści podszywają się pod wnuczka, policjanta czy 
wojskowego. Trzeba być ostrożnym na każdym kroku. Jeśli 
masz obawy co do rozmowy z rachmistrzem, zweryfi kuj jego 
tożsamość.

Rachmistrz zadzwoni z numerów 22 828 88 88 lub 
22 279 99 99. Ze względu na skalę przedsięwzięcia niektóre 

telefony mogą wskazywać te numery jako zagrożenie lub 
spam. To dlatego, że występuje ciąg tych samych cyfr. Takie 
numery zostały ustalone, żeby łatwo było je zapamiętać. Jeśli 
zadzwoni jeden z dwóch wspomnianych numerów, odbierz 
połączenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle łatwiejszy, że to 
rachmistrz prowadzi nas po całym formularzu spisowym. Jeśli 
mamy jakieś wątpliwości co do treści pytań, możemy od razu 
poprosić rachmistrza o wyjaśnienie. 

Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna w przypadku 
osób, które nie czują się zbyt pewnie używając telefonu 
i Internetu albo w ogóle nie miały styczności z cyfrowym 
światem. Formularz spisowy jest bowiem dostępny wyłącznie 
przez Internet – jeśli nie umiemy się spisać samodzielnie, 
należy skorzystać z pomocy rachmistrza. 

 Nie trać czasu, skorzystaj z fachowej pomocy 
Ze wsparcia rachmistrza powinny też skorzystać osoby nie 

dysponujące nadmiarem wolnego czasu. Z dotychczasowych 
doświadczeń wynika, że pośpiech i niedokładne czytanie 
treści pytań na formularzu spisowym są najczęstszą 
przyczyną pomyłek popełnianych przez mieszkańców przy 
jego wypełnianiu. W praktyce skutkuje to dodatkowymi 
telefonami na infolinię spisową i próbą poprawy błędnych 
zapisów za pośrednictwem konsultanta. 

Przeszkolony rachmistrz przeprowadzi nas bezpiecznie 
przez pytania spisowe, przeczyta je dokładnie wraz 
z odpowiedziami, wyjaśni wątpliwości, zaznaczy za nas 
odpowiedzi. Co więcej, odbierając telefon od rachmistrza 
i spisując się z jego pomocą nie ponosimy kosztu rozmowy. 
Możemy zatem bez pośpiechu wypełnić formularz i pytać 
rachmistrza o wszystko, z czym mamy problem. 

 Nie odkładaj spisu na później, oszczędź sobie stresu
Nie jest prawdą, że zyskasz, jeśli będziesz odwlekać spis 

w nieskończoność. Może się bowiem okazać, że osób, które 
zostawiły sobie spis na ostatnią chwilę, jest na tyle dużo, że 
ograniczona będzie dostępność rachmistrzów i konsultantów 
telefonicznych. Będzie wprawdzie funkcjonować samospis 
internetowy, ale w tej opcji nie możemy liczyć na wsparcie 
rachmistrza i wszystkie wątpliwości będziemy musieli 
wyjaśnić sami. Odkładanie spraw prostych na ostatnią chwilę, 
jak pokazuje praktyka, często prowadzi do niepotrzebnych 
emocji i stresujących sytuacji.

 Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest   
 zagrożona karą grzywny

Ustawa o statystyce publicznej w artykule 57 jasno określa, 
że kto wbrew obowiązkowi odmawia udzielenia informacji 
w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym 
podlega grzywnie. Jej wysokość każdorazowo określa sąd 
w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Maksymalna 
kara grzywny może wynieść nawet 5 000 zł.
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W tym roku Dzień Strażaka celebrowano na mszach 
świętych w Starych Proboszczewicach i Starej Białej.  
W Starych Proboszczewicach, 2 maja, w nabożeństwie wzięły 
udział poczty sztandarowe i strażacy z OSP Proboszczewice 
i OSP Zągoty. Natomiast w Starej Białej, 3 maja, we mszy 
świętej uczestniczyli strażacy i poczty sztandarowe jednostek 
OSP Stara Biała, OSP Kamionki i OSP Dziarnowo.

Dzień Strażaka
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Wojewoda mazowiecki rozporządzeniem nr 14 z dnia 
19.05.2021 r. wyłączył teren Nowych i Starych Proboszczewic 
oraz Trzebunia z „obszaru zapowietrzonego” i włączył te 
miejscowości do „obszaru zagrożonego”. 

Wobec powyższego informujemy, że na terenie Gminy 
Stara Biała 19 miejscowości stanowi obszar zagrożony i są 
to: Biała, Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Dziarnowo, 
Kamionki, Kowalewko, Kruszczewo, Miłodróż, Nowe 
Bronowo, Nowe Draganie, Nowe Trzepowo, Ogorzelice, 
Srebrna, Stara Biała, Stare Draganie, Włoczewo, Nowe 
Proboszczewice, Stare Proboszczewice i Trzebuń. Obszar 
zagrożony to teren w promieniu 10 km od ogniska ptasiej 
grypy.

Zakazy na obszarze zagrożonym:
1. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do 

rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na 
obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego 
powiatowego lekarza weterynarii 

2. przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do 
rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do 
gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów 
wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne 
znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody 
właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii 

3. wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany 
jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu 
lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych 
w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii 

4. wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub 
nawozów naturalnych

5. organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych 
gołębi

6. organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego

7. transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów 
rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo 
powiatowego lekarza weterynarii 

8. wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa 
mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych 
z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich 
ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego 
lekarza weterynarii

9. targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków 
łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych

10. wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu 
odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody 
właściwego powiatowego lekarza weterynarii
Przypominamy o nakazanie utrzymania drobiu przydomo-

wego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej 
grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega się 
przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.

Przypominamy także zachowaniu szczególnej ostroż-
ności i bezwzględnym stosowaniu odpowiednich środków
bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa 
grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
• zabezpieczenia paszy przed dostępem zwierząt dzikich;
• nie karmienia drobiu na zewnątrz budynków, w których 

drób jest utrzymywany;
• stosowania w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego 

oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami 
umycia rąk wodą z mydłem;

• stosowania mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których utrzymywany jest drób;

• zgłaszania niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz 
weterynarii) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej 
drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia 
drobiu). 

Podczas uroczystej gali wieńczącej XIV edycję plebiscytu 
„Z Tumskiego Wzgórza”, organizowanego przez „Tygodnik 
Płocki”, wójt Sławomir Wawrzyński odebrał nominację 
w kategorii „Z Mazowsza Płockiego” dla otwarcia Świetlicy 
Wiejskiej w Brwilnie. Otwarcie świetlicy w Brwilnie znalazło 
uznanie wśród członków kapituły plebiscytu i znalazło się 
w gronie 10 najważniejszych wydarzeń na Mazowszu Płockim 
w 2020 roku.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji plebiscytu 
w kategorii „Z Mazowsza Płockiego” zwyciężyło otwarcie hali 
w Maszewie Dużym.

Ptasia grypa – informacja dla posiadaczy drobiu

Świetlica w Brwilnie z nominacjąŚwietlica w Brwilnie z nominacją
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Rada Gminy uchwaliła
Na XXIII sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 25 
marca 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Mazowieckiego. 
• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Stara Biała na lata 2021-2030. 
• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 

2021 rok.  
• w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Stara Biała.  
• w sprawie zmiany Uchwały Nr 189/XXII/21 Rady Gminy 

Stara Biała z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie dokonania 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub 
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno 
– wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

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

• w sprawie 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 określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Stara Biała w 2021 r. 

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

  
Na XXIV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 26 
maja 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara 
Biała.  

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

• w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu 
położonego w miejscowości Maszewo Duże. 

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

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

• w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy 
Stara Biała.  

• w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej 
jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów 
publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Stara Biała.  

• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna 
''Stara Biała'' Sp. z o. o. 

• w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki 
Komunalnej ''Stara Biała'' Sp. z o. o. na lata 2021 – 2024. 

 
Na XXV sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 24 
czerwca 2021 r., podjęto następujące uchwały:
• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.   
• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała 
za 2020 rok. 

• w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego. 

• Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

• w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” 
Sp. z o.o.  

• w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030. 

• zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 
2021 rok.  

• w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu 
niepieniężnego (aportu) do spółki Gospodarka Komunalna 
"Stara Biała" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
i objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale 
zakładowym spółki. 

• w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 
w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2021/2022. 

• w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o dodatek mieszkaniowy. 

• w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego 
projektu zmiany „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stara Biała”. 

• w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale 
Nr 206/XXIV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 
2021 r. w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta 
Gminy Stara Biała.
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Bracia Tadeusz (rocznik 2009) i Mateusz (rocznik 
2011) Załęscy to odnoszący sukcesy młodzi pływacy, 
uczniowie SP im. Jana Pawła II w Starej Białej. Rekordy 
życiowe młodszego z braci dają mu trzecie miejsce wśród 
10-latków w Polsce na czterech dystansach.

Przygodę z pływaniem bracia rozpoczęli sześć lat temu 
pod okiem trener Honoraty Hirschfeld. Pierwsze cztery 
lata w szkółce pływackiej, obejmowały elementarną naukę 
pływania oraz stopniowe doskonalenie technik pływackich  
i wdrażanie w świat sportowej rywalizacji. Obecnie chłopcy 
są licencjonowanymi zawodnikami Płockiego Stowarzyszenia 
Pływackiego „Swim Płock” i trenują pod czujnym okiem 
Marka Stasiaka.

W roku szkolnym 2020/2021 bracia Załęscy startowali  
w wielu zawodach, zdobyli wiele medali i wyróżnień, ustanowili 
kolejne rekordy życiowe. Największe sukcesy Tadeusz  
i Mateusz osiągają na pięćdziesięciometrowych basenach 
olimpijskich.

W rywalizacji na „Otylia Swim Cup”, wydarzeniu 
zorganizowanym przez fundację mistrzyni olimpijskiej, Otylii 
Jędrzejczak, Mateusz Załęski wywalczył dwa brązowe medale 
w stylu grzbietowym na 50 i 100 m. Tadeusz natomiast zdobył 
brązowy medal na 200 m stylem dowolnym. 

Dobre wyniki bracia osiągnęli także podczas Letnich 
Mistrzostwach Warszawy w Pływaniu. Tadeusz Załęski 
zdobył srebrny medal na bardzo wymagającym dystansie 
400 m stylem dowolnym oraz brązowy na 200 m stylem 
dowolnym. Te osiągnięcia dały mu czwarte miejsce wśród 
najlepszych zawodników rocznika 2009. 

Z kolei Mateusz Załęski wywalczył złote medale na 100 
i 200 metrów stylem dowolnym oraz srebro na 50 m w tym 
samym stylu. Dwa kolejne srebra zdobył na 50 i 100 m stylem 
grzbietowym. Do tego wszystkiego dorzucił jeszcze brązowy 
medal na 50 m stylem klasycznym. Te sukcesy zaowocowały 
statuetką oraz tytułem wicelidera wśród najlepszych 
zawodników rocznika 2011. 

Młodszy z braci Załęskich wystąpił w wielkim finale 
cyklu zawodów „Od Młodzika do Olimpijczyka”, do którego 

zakwalifikowało się szesnaścioro najlepszych młodych 
pływaków z całej Polski. Podczas zawodów, które 12 czerwca 
odbyły się w Warszawie, Mateusz wywalczył brązowy medal 
na 50 m stylem grzbietowym.

Ustanowione rekordy życiowe plasują Mateusza na trzecim 
miejscu wśród dziesięciolatków z całej Polski, na dystansach 
50 i 100 metrów stylami grzbietowym oraz dowolnym.

Młodym pływakom z naszej gminy gratulujemy, trzymamy 
za nich kciuki i życzymy kolejnych sukcesów!

Tekst i zdjęcia ze strony SP im. Jana Pawła II w Starej 
Białej.

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do 
Urzędu Gminy Stara Biała w sprawie budowy sieci 
światłowodowej na terenie gminy, przekazujemy Państwu 
odnośniki do przydatnych stron internetowych.

Obecnie firma NEXERA (strona internetowa https://www.
nexera.pl/pl/map) prowadzi na terenie gminy Stara Biała 
prace projektowe, które obejmują wszystkie miejscowości. 
Rozpoczęte zostały również roboty montażowe w niektórych 
miejscowościach. Trudno jednak obecnie określić konkretne 
terminy realizacji tej inwestycji ze względu na trwającą dalej 
pandemię.

Urząd Gminy nie może więc określić, kiedy internet 
ze światłowodu trafi do konkretnych miejscowości lub 
mieszkańców. Oprócz tempa prac ze strony NEXERY, 
zależy to w dużym stopniu od lokalnych operatorów, którzy 

ewentualnie podpiszą umowę z NEXERĄ na korzystanie  
z sieci światłowodowej. To właśnie ci lokalni operatorzy będą 
bezpośrednio dostarczać internet do mieszkańców.

Zachęcamy mieszkańców o zgłaszanie zapotrzebowania 
na usługi internetowe do Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
(strona www.wyszukiwarka.uke.gov.pl)

Sukcesy młodych pływaków

Światłowód w naszej gminie
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W ramach projektu „Kwitnąca stacja” – wspólnej 
inicjatywy Fundacji ORLEN, Fundacji Łąka i Biura 
Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. na terenie SP w 
Maszewie Dużym, wzdłuż budynku sali gimnastycznej, 
Fundacja Łąka zasiała kwietną łąkę o powierzchni 150 
m2. Posiano rośliny jednoroczne i wieloletnie takie jak np. 
aster, chaber, kocanka, ostróżka, żmijowiec, len, cynia, 
mak, mydlnica, pięciornik, kąkol, szałwia oraz ustawiono 
tablicę informacyjną o zaletach łąki.

Podobne łąki powstały na terenie Stacji Paliw przy  
ul. Chemików 7 w Płocku (2020 r.) oraz ul. Długiej tuż przy 
Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN.  

Dlaczego warto siać łąkę?
- to miejsce pełne życia, koloru i zapachu kwiatów – 

na jednej łące można spotkać nawet 300 gatunków roślin  
i zwierząt; łąka pomaga ocalić zapomniane gatunki, które 
gdzie indziej nie są mile widziane,

- to przystań i pożywienie dla dzikich zapylaczy –  
w przeciwieństwie do traw, łąki kwietne zapewniają 
zapylaczom pożywne pyłki i nektar; łąka daje też przestrzeń 
do życia i rozmnażania się, a zimą schronienie,

- pomaga magazynować wodę – rośliny łąkowe mają 
nawet 25 razy dłuższe korzenie niż trawniki, dzięki temu ich 
zapotrzebowanie na wodę jest znacznie mniejsze co ogranicza 
podlewanie; łąka wchłania też dwa razy więcej wody niż 
trawniki, a to ochrona przed podtopieniami i ratunek w czasie 
suszy,

- łąki kosimy rzadziej niż trawnik – podczas godzinnej 
pracy kosiarka emituje hałas o natężeniu 90dB i bardzo 
dużo niebezpiecznych spalin; w jednym sezonie trawniki 
wymagają koszenia około 20 razy, łąka tylko dwa razy;  
w przeciwieństwie do trawników łąki można też kosić kosą,

- łąka nie potrzebuje środków chemicznych i nawozów 
– pięknie wygląda bez nawożenia i stosowania środków 
ochrony roślin; chemia potrzebna do pielęgnacji trawników 
zatruwa glebę, powietrze i wodę; pielęgnacja łąki jest mniej 
kosztowna i znacznie bardziej przyjazna dla środowiska,

- łąka pomaga walczyć ze smogiem i ochładza powietrze 
– rośliny rosnące na łąkach są nawet 10 razy wyższe, niż 
trawnik, przez co lepiej wyłapują pyły tworzące smog, a także 
obniżają temperaturę powietrza.

Łąka kwietna w SP w Maszewie Dużym

Każdy wyraz krzyżuje się zarówno z wyrazem poprzedzającym 
go, jak i następującym po nim. Ujawniono wyrazy PREZYDENT 
PŁOCKA. 

Litery w oznaczonych polach, czytane rzędami utworzą 
rozwiązanie.
- dawne miasto wojewódzkie z zamkiem Książ, - brygadzista 
w kopalni, - tablica z logo firmy, - imię Taylor, hollywoodzkiej 
aktorki, - członek organizacji harcerskiej, - wykład, - odgłos tarcia, 
- Andrzej, znany polski zapaśnik, medalista olimpijski w 1980r, 
- pierwiastek chemiczny lub ojciec Niobe w mitologii greckiej, 
- spryciarz, cwaniak, - podania, prośby składane do urzędów, 
PREZYDENT (wyraz ujawniony), – słuchaczka wyższej uczelni, - 
kiedyś był panującym władcą, - stolica Ukrainy, - siedzą w klasie, 
- z młoteczkiem i kowadełkiem, - placek z ciasta drożdżowego 
smażony na tłuszczu, - przewoził dusze przez Styks za jednego 
obola, - w powiedzeniu: zobaczyć … i umrzeć, PŁOCKA (wyraz 
ujawniony), - składanie przysięgi wierności, - król … Lwie Serce. 
Opracował: Robert Romanowski, Płocki Klub Miłośników 
Rozrywek Umysłowych „Relaks”

Rozwiązanie (litery w oznaczonych polach utworzą końcowe 
hasło) należy przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury 
i Sportu w Starej Białej; ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub 
e-mailem na adres: nasza.gmina@starabiala.pl. w terminie do 
31.08.2021. Prosimy w mailach o podpisywanie się imiennie i 
nazwiskiem. Na zwycięzców czekają nagrody (talony na zakupy w 
sklepie sportowym Decathlon o wartości 50 zł).
Rozwiązanie syntezy z NG 1 (38)/2021 „Mieszko”.

Nagrody wylosowali Marzenna Siołek z Nowych Proboszczewic 
oraz Piotr Mordzak z Wyszyny. Odbiór nagród do 31.08.2021 r.

Jolka – od słowa do słowa

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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W niedzielę, 11 kwietnia, odbyły się uroczystości 
wprowadzenia relikwii św. Faustyny – Apostołki Bożego 
Miłosierdzia do kościoła w Starych Proboszczewicach.  
W uroczystościach brały udział siostry z Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Płocku. 

Relikwie św. Faustyny



GMINA STARA BIAŁA

PATRONAT MEDIALNY:

23.10.2021 godz. 19.00
(otwarcie sali godz. 18.00)

Maszewo Duże
(Sala widowiskowo-sportowa)

ul. Sportowa 7A

Bilety:
30 zł (przedsprzedaż)

40 zł (w dniu koncertu)

sprzedaż biletów od 15.07.2021

Koncert jubileuszowy
Paweł Wójcik & Tomasz Sarniak

oraz zaproszeni goście

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. GOKiS Stara Biała (Biała, ul. Jana Kazimierza 1)
5. Hala sportowo-widowiskowa (Maszewo Duże, ul. Sportowa 7A)
6. rezerwacja: bilety@starabiala.pl

Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak


