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W środę, 17 czerwca, odbyła się ofi cjalna uroczystość 
otwarcia Samorządowego Przedszkola w Nowych 
Proboszczewicach. Nie zabrakło na niej wielu gości, 
a przedszkolaki najbardziej cieszyły się z prezentów, które 
otrzymali.

Uroczystości w Nowych Proboszczewicach rozpoczęły 
się od mszy świętej. Później przeniosły się pod budynek 
przedszkola. To tam została przecięta symboliczna wstęga, 
a ostatniego cięcia dokonał 4–letni Eryk Jachimowicz. Później 
proboszcz miejscowej parafi i ks. prałat Kazimierz Dziadak 
poświęcił przedszkole.

Już w przedszkolnych murach przyszła kolej na ofi cjalne 
wystąpienia. – To dla nas dzień wyjątkowy, oczekiwany przez 
lokalną społeczność. Przejdzie do historii gminy – mówiła 
dyrektor przedszkola, Małgorzata Przybylińska. Wójt Starej 
Białej, Sławomir Wawrzyński, zaznaczył, że decyzja o budowie 
placówki nie była prosta i łatwa. – Jak każda, która wymaga 
dużych pieniędzy rodziła się w bólach. Powstanie przedszkola 
było oczekiwane przez lokalną społeczność od wielu lat. 
I w końcu się udało. Słowa podziękowania należą się radnym 
tej i poprzedniej kadencji za odważną decyzję – mówił wójt.

Przewodniczący Rady Gminy, Wojciech Żółtowski 
odczytał uchwałę radnych o powołaniu do życia przedszkola 
i akt założycielski placówki. - Wybudowanie przedszkola 
w Nowych Proboszczewicach jest wizytówką naszej gminy. To 
wielki powód do radości. Chciałbym podziękować wszystkim 
radnym za podjęcie uchwał o przeznaczeniu pieniędzy na 
powstanie tej placówki – mówił przewodniczący.

Wśród gości uroczystości w Nowych Proboszczewicach 
byli m.in. posłowie Elżbieta Gapińska i Piotr Zgorzelski, 
przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, 
wicestarosta Iwona Sierocka, powiatowi i gminni radni, 
przedstawiciele kuratorium. Wszyscy gratulowali władzom 
gminy inwestycji i podkreślali jej znaczenie dla lokalnej 
społeczności. W podobnym tonie list napisał marszałek 
Adam Struzik. Goście przywieźli prezenty. Np. Iwona 
Sierocka i Lech Dąbrowski w imieniu władz samorządowych 
powiatu obdarowali przedszkolaków zabawkami, grami 
planszowymi, puzzlami, a radny powiatowy Marek Moderacki 
przekazał książkę z baśniami i legendami. Na przedszkolach 
duże wrażenie zrobiły prezenty ufundowane przez Radę 
Rodziców. Dzieci odwzajemniły się wierszykami i piosenkami 
wykonanymi z wielką pasją.

Po ofi cjalnej części przyszła kolej na zwiedzanie przedszkola 
i nie tylko. Bo w nowym budynku swoją siedzibę znalazła też 
fi lia Gminnej Biblioteki Publicznej, która przeprowadziła się 
ze szkoły w Starych Proboszczewicach. A przedszkole robi 
wrażenie. To co w nim najważniejsze to sześć przestronnych, 
jasnych sal dla dzieci. Jednak równie istotne jest zaplecze, 
a   zwłaszcza kuchnia, której nie powstydziłyby się porządne 
restauracje. Wójt Sławomir Wawrzyński ma nadzieje, że będzie 
ona obsługiwać wszystkie placówki oświatowe w gminie.

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach jest drugą 
samorządową placówką tego typu w gminie, ale pierwszą 
działającą samodzielnie. Przeznaczone jest docelowo dla 120 
dzieci. Na razie uczęszcza do niego 46 dzieci, które podzielone 
są na dwie grupy   – Motylki (3 i 4–latki) oraz Pszczółki
(4 i 5–latki). Ale jak mówi Sławomir Wawrzyński na następny 
rok szkolny zostało zapisanych już sto dzieci.

Budowa przedszkola rozpoczęła się w 2013 r. Inwestycja 
kosztowała ponad 3,7 mln zł. Cała kwota pochodziła z budżetu 
gminy.

Motylki i Pszczółki
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Informator Gminy Stara Biała
Urząd Gminy Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała pow. płocki, woj.  
mazowieckie, tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65,
e-mail: gmina@starabiala.pl. Godziny pracy: poniedziałek,
wtorek, czwartek, piątek 7-15, środa 8-16.

Wójt
Sławomir Wawrzyński tel. 24 366-87-17,
e-mail: wojt@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 19.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski tel. 24 366-87-20, przyjmuje interesantów
w środy w godz. 14-16, pokój nr 16

Sekretarz
Aleksandra Cylińska, tel. 24 366-87-16,
e-mail: sekretarz@starabiala.pl,
miejsce przyjmowania interesantów: I piętro, pokój nr 17

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. 24 366-87-21,
e-mail: j.rydzewski@starabiala.pl
opłaty za wodę tel. 24 366-87-25

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 Wiśniewska-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, 17:00.
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. 9:00, 17:15. 
Kościół filialny pod wezwaniem św. Jadwigi Królowej Polski 
w Maszewie Dużym, niedzielne msze św. godz. 8:00, 11:00, 16:00.

Rada Gminy uchwaliła
Podczas V sesji, która odbyła się 2 czerwca 2015 r., Rada Gminy 
podjęła następujące uchwały:
•	 w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM
•	 w sprawie wystąpienia Gminy Stara Biała ze Stowarzyszenia 

Rozwoju Ziemi Płockiej
•	 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

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

•	 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na 
rzecz użytkownika wieczystego

•	 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020

•	 w sprawie podziału Sołectwa Nowe Proboszczewice 
i   utworzenia Sołectwa Nowe Proboszczewice i Sołectwa 
Ogorzelice

•	 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
Biała Stara

•	 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

•	 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

•	 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 
rok

•	 Podczas VI sesji, która odbyła się 2 lipca 2015 r., Rada Gminy 
podjęła następujące uchwały:

•	 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy 
w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego w zakresie dożywiania 
na lata 2014-2020

•	 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży 
i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy 

•	 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 
w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie w celu 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

•	 w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Starej Białej

•	 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych 
kandydatów na ławników
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W brwileńskim lesie
Las Brwileński był miejscem rozegrania dwóch sportowo-

rekreacyjnych imprez. Najpierw odbył się Bieg Komandosa, 
a później impreza Nordic Walking & Jogging „Brwileńska 
Ostoja” Trekking.

Bieg Komandosa, rozegrano 25 kwietnia i była to 
czwarta edycja imprezy. Jest to memoriał Andrzeja „Białego” 
Kalinowskiego, który był pomysłodawcą biegu i jednym 
z prekursorów militarnych aktywności w naszym regionie.

Impreza polegała na pokonaniu trasy o długości kilkunastu 
kilometrów, na której umiejscowione były zadania nawiązujące do 
tematyki pro obronnej. Uczestnicy musieli zmierzyć się z takimi 
konkurencjami jak terenoznawstwo, survival, pierwsza pomoc, 
wytrzymałość fizyczna, strzelectwo, logika czy pytania z historii. 

Nie lada wyzwaniem była także sama trasa, prowadząca 
przez leśne szlaki, po których zawodnicy poruszali się z pomocą 
map. Po zaciętej rywalizacji wyłonieni zostali laureaci imprezy, 
którzy zostali nagrodzeni zarówno za miejsca na podium, jak i za 
najlepsze wyniki w poszczególnych zadaniach. Po zakończeniu 
części sportowej odbył się wspólny grill.

Z kolei 27 czerwca po raz trzeci odbył się Nordic Walking & 
Jogging „Brwileńska Ostoja” Trekking. Ponad 60 zawodniczek 
i zawodników uczestniczyło w zmaganiach w dwóch dyscyplinach 
– jogging oraz w nordic walking. Trasa zwodów wiodła leśnymi 
duktami. Wszyscy uczestnicy uznali, że zarówno stopień 
trudności jak i miejsce, w którym organizowane są zawody, 
należy do jednych z najpiękniejszych tras biegowych, a zarazem 
najbardziej wymagających. 

Pomimo, że impreza ma charakter zabawy i skierowana 
jest do rodzin to na starcie corocznie meldują się liderzy 
płockiego joggingu. W nordic walking uczestniczą całe 
rodziny, reprezentując bardzo szeroki przedział wiekowy. 
Najmłodsze zawodniczki zmagań Polcia oraz Gabrysia miały 
niespełna rok. Najstarszym uczestnikiem imprezy był ponad 
70-letni Zbigniew Jeziórski.

Zawody w joggingu wśród pań wygrała Joanna Pęsik, 
przed Anetą Głowacką i Agatą Muszyńską. Natomiast wśród 
panów triumfował Sławomir Kąpiński. Drugi był Kamil 
Nowak, a  trzeci Grzegorz Wojtycki. Najlepszymi w nordic 
walking dzieci byli Tamara Nowicka, Maja Kujawa i Natalia 
Bętlejewska. A wśród dorosłych Halina Downarowicz, 
Krystyna Redlecka i Izabela Zgorzelska. Najlepszą seniorką 
w tej dyscyplinie okazała się Elżbieta Biedrzycka. 

Po zakończeniu części sportowej, przy ognisku, zwycięzcom 
zostały wręczone puchary oraz dyplomy. Wśród wszystkich 
uczestników, którzy ukończyli zawody, zostało rozlosowane 15 
talonów na zakup sprzętu sportowego, ufundowanych przez 
gminę Stara Biała. Nagrody dla najstarszych oraz najmłodszych 
uczestników ufundowali radni Mariusz Downarowicz oraz 
Leszek Majczyna. 

Impreza została zorganizowana przez Gminy Ośrodek 
Kultury i Sportu w Starej Białej oraz Nadleśnictwo Płock. 
Członkowie Stowarzyszenia Tradytor, druhowie z OSP Brwilno, 
członkowie grupy militarnej SFORA Płock zabezpieczali całą 
imprezę, a firma „Rozwiń skrzydła” bezpłatnie udostępniła 
sprzęt do nordic walking i  przeprowadziła profesjonalny 
trening.

Maszewiada na Orliku
Podczas wakacji Orlik w Maszewie Dużym zaprasza 
wszystkich na Wakacyjną Olimpiadę 2015, czyli cykl 
turniejów w różnych dyscyplinach.

Takie turnieje rozgrywane są przez cały tydzień. 
A  ostatniego dnia odbędą się turnieje z atrakcyjnymi 
nagrodami. Do 19 lipca trwa tydzień tenisa stołowego. Od 27 
lipca do 2 sierpnia tydzień piłki nożnej, od 10 do 16 sierpnia 
tydzień gier i zabaw ogrodowych, a od 24 sierpnia do 30 
sierpnia tydzień tenisa ziemnego.
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Swój wielki dzień mieli 1 maja strażacy-ochotnicy 
z  Dziarnowa. Tego dnia oficjalnie został im przekazany 
nowy wóz bojowy.

Ford Transit, którego dostała jednostka OSP Dziarnowo 
taki nowy już nie jest. Kulę ziemską objechał już kilka razy, ale 
w porównaniu z poprzednim autem, czyli „Żukiem” z lat 70. 
ubiegłego wieku, to niemal „nówka”. Auto zostało pozyskane 
od policji. Strażacy wspólnie z gminą wystąpili do policji o   
przekazanie wycofywanego ze służby auta. Czekali na to dwa 
lata. Wreszcie w 2013 r. Udało się i policja przekazała forda 
transita. Kolejnym etapem było przystosowanie auta do potrzeb 
strażaków. W 2014 r. poprzednia Rada Gminy podjęła decyzję 
o przeznaczeniu na ten cel 70 tys. zł. I tak na początku tego 
roku auto trafiło do OSP Dziarnowo. Teraz odbyły się oficjalne 
uroczystości związane z jego przekazaniem. Wzięli w  nich 
udział m.in. wójt Sławomir Wawrzyński, przewodniczący 
Rady Gminy Wojciech Żółtowski, przewodniczący Rady 
Powiatu Lech Dąbrowski, radny powiatowy Marek Moderacki, 
kierownik posterunku policji w Starej Białej Zdzisław 
Dybiec, szef zarządu gminnego OSP Stanisław Wiśniewski, 
przedstawiciel komendanta PSP w Płocku Artur Czachowski.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele 
w Starej Białej. Po nabożeństwie proboszcz, ks. kanonik Jan 
Deptuła, poświęcił auto. Następnie uroczystości przeniosły 
się do Dziarnowa. Prezes OSP Dziarnowo, Krzysztof 
Portalski z trudem mógł ukryć wzruszenie mówiąc o historii 
pozyskania auta. Marek Moderacki gratulował strażakom 
z  Dziarnowa nowego nabytku i przekazał drobne upominki. 
Lech Dąbrowski podkreślił, że auto to bardzo ważny element 
dla jednostki. Że może być ona najlepsza, ale bez samochodu 
trudno gasić pożary. Wyraził też swój podziw dla wspólnych 
działań strażaków z Dziarnowa. Z kolei Wojciech Żółtowski 

dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania 
auta i przystosowania go na potrzeby strażaków. - Gratuluję 
wam tego samochodu i wierzę, że będziecie o niego dbali tak, 
aby jak najdłużej służył lokalnej społeczności. Życzę wam, 
abyście ile razy będzie tym autem wyjeżdżali do akcji, tyle razy 
wracali z niej w pełnym składzie – mówił przewodniczący 
Rady Gminy.

Wójt Sławomir Wawrzyński nie krył radości, że auto 
oficjalnie zostaje przekazane dziarnowskim strażakom. - Gdy 
po raz pierwszy przyszedł do mnie prezes OSP Dziarnowo 
z radnym Andrzejem Wojciechowskim i powiedzieli, że chcą 
wystąpić o pozyskanie auta z policji, to oczywiście zgodziłem 
się, ale pomyślałem sobie, że to tylko marzenia. Ale udało się. 
Słowa podziękowania należą się poprzedniej Radzie Gminy, 
która wyraziła zgodę sfinansowanie przystosowania auta 
do potrzeb strażaków. OSP w Dziarnowie ma już sztandar, 
siedzibę, samochód bojowy. Teraz kolej na pisanie nowej 
historii tej jednostki – stwierdził wójt. Z kolei prezes zarządu 
oddziału gminnego OSP gratulował auta i dziękował za 
zaangażowanie w jego pozyskanie. Życzył też strażakom z OSP 
Dziarnowo, aby jak najrzadziej musieli z niego korzystać.

Oficjalnie kluczyki do forda transita na ręce prezesa 
OSP Dziarnowo przekazali wójt i kierownik posterunku 
policji w  Starej Białej. Oni też przecięli symboliczną wstęgę. 
Końcowym akordem oficjalnej części uroczystości było 
uhonorowanie wójta Sławomira Wawrzyńskiego przez 
strażaków z Dziarnowa specjalną statuetką, za wkład wniesiony 
w pozyskanie auta i jego przystosowanie do potrzeb strażaków.

OSP Dziarnowo powstała w 1966 r. Liczy sobie 35 członków, 
w tym osiem pań. Jest też trzech członków wspierających 
jednostkę.

Wielki dzień
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Święto strażaków
Ostatnia niedziela czerwca, 28 czerwca, była wyjątkowa 

dla strażaków z OSP Kamionki. Tego dnia świętowali 
wręczenie sztandaru, 85-lecie jednostki i poświęcenie 
wyremontowanej strażnicy.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele w Starej Białej. Już 
sama msza święta była wyjątkowa, bo celebrowało ją aż dwóch 
kapelanów strażaków – diecezjalny ks. Andrzej Zakrzewski, 
który przewodniczył nabożeństwu i powiatowy ks. Roman 
Bagiński, który wygłosił homilię. - Nasi ojcowie i dziadowie, 
którzy tworzyli tę jednostkę nie myśleli tylko o sobie i dniu 
im współczesnym. Myśleli o przyszłości. Strażacy nie są tak 
bardzo lubiani, bo noszą piękne mundury i maszerują. Są 
cenieni przede wszystkim dlatego, że strażak to ktoś kto ratuje, 
spieszy z pomocą, rezygnuje z własnego czasu i ambicji, aby 
ratować innych – mówił ks. Roman Bagiński.

Podczas nabożeństwa, w którym uczestniczyli strażacy 
i poczty sztandarowe z jednostek z naszej gminy, został 
poświęcony sztandar OSP Kamionki. A po mszy uroczystości 
przeniosły się na teren wyremontowanej strażnicy 
w Kamionkach.

Wśród gości, którzy dotarli do Kamionek byli m.in. 
Posłowie Elżbieta Gapińska i Piotr Zgorzelski, przewodniczący 
Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, powiatowy szef 
OSP Hilary Januszczyk, powiatowi radni i oczywiście 
przedstawiciele samorządu gminy Stara Biała. Uroczystości 
rozpoczęły się od wciągnięcia na masz flagi OSP. Później szef 
gminnego OSP Stanisław Wiśniewski odczytał akt nadania 
sztandaru jednostce z Kamionek. A później fundatorzy 
sztandaru wbijali w jego drzewce symboliczne gwoździe.

W imieniu komitetu honorowego Przewodniczący Rady 
Powiatu Lech Dąbrowski wójt Sławomir Wawrzyński i radny 
gminny Jacek Portalski przekazali sztandar na ręce Hilarego 
Januszczyka. Ten z kolei wręczył go prezesowi OSP Kamionki 
Januszowi Malanowskiemu. - Strzeżcie honoru tego sztandaru 
jak źrenicy oka – mówił Janusz Malanowski przekazując 
sztandar strażakom z pocztu. Sztandar został też odznaczony 
złotym „Medalem za zasługi dla pożarnictwa”. 

Po części związanej z przekazaniem sztandaru odbyło 
się poświęcenie wyremontowanej strażnicy. Strażackie 
święto w Kamionkach było okazją do uhonorowania druhen 
i druhów. Srebrne „medale za zasługi dla pożarnictwa” 

otrzymali Janusz Malanowski, Zbigniew Byliński, Mirosław 
Wereszczyński, Kazimierz Kulesza, Eugeniusz Krzemiński, 
Zygmunt Kaliński. Brązowymi zostali odznaczeni Jadwiga 
Kalińska, Mariusz Lewandowski, Grzegorz Oliwiński, Jerzy 
Rosiak, Jan Czachorowski. Natomiast odznaki „Strażak 
wzorowy” otrzymali Michał Chęciński, Mateusz Fortuna, 

Janusz Kinalski, Krzysztof Malanowski, Piotr Malanowski, 
Zbigniew Milczarek, Grzegorz Bronikowski, Kamil Rosiak, 
Grzegorz Malanowski, Marcin Byliński, Arkadiusz Dolata, 
Daniel Wereszczyński.

Goście biorący udział w uroczystości podkreślali 
doniosłość chwili i dziękowali strażakom za ich trud. - Dzięki 
wam czujemy się bezpieczniej – mówiła poseł Elżbieta 
Gapińska. Poseł Piotr Zgorzelski wyraził przekonanie, że 
strażacy z Kamionek od 85 lat są wierni dewizie widniejącej na 
sztandarze - „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. - Dziękuję 
wam za to, że poświęcacie swoje zdrowie dla innych. Żeby 
straż mogła dobrze funkcjonować potrzebna jest dobra władza 
samorządowa. W waszym przypadku przykładem tego jest 
odnowiona strażnica. I za to  chciałbym podziękować wójtowi 
– stwierdził Piotr Zgorzelski. Przewodniczący Rady Powiatu 
w  Płocku, Lech Dąbrowski przyznał, że Kamionki są bliskie 
jego sercu, bo ma tu przyjaciół i znajomych. Dziękował 
strażakom za ich pracę. - Sztandar to symbol, który łączy ludzi. 
I trzeba pamiętać, aby o niego dbać – mówił.

Jacek Portalski odczytał list od Przewodniczącego Rady 
Gminy Stara Biała, Wojciecha Żółtowskiego, który z powodów 
rodzinnych nie mógł być osobiście w Kamionkach. Z  kolei 
wójt Sławomir Wawrzyński dziękował gościom za przybycie 
na uroczystość. - Druh prezes Janusz Malanowski to 
człowiek obdarzony olbrzymią determinacją. To dzięki 
niej doprowadził do uregulowania spraw własnościowych 
związanych ze strażnicą i do jej remontu. Dziękuje wszystkim, 
którzy przyczynili się zarówno do ufundowania sztandaru 
jak i remontu strażnicy. Strażakom z OSP Kamionki życzę, 
żeby mieli jak najmniej wyjazdów – mówił wójt, Sławomir 
Wawrzyński.

Oficjalną cześć uroczystości zakończyła defilada 
strażackich pododdziałów. A po niej strażacy z Kamionek 
zaprosili gości na obiad.
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Nasi stypendyści
Zakończenie roku szkolnego to tradycyjnie miłe 

wydarzenie dla uczniów. W końcu zaczynają się wakacje. 
Niektórym było podwójnie miło, bo wójt Sławomir 
Wawrzyński wręczył im stypendia za dobre wyniki w nauce 
i w sporcie za drugi semestr roku szkolnego 2014/15.

Stypendium za dobre wyniki w nauce otrzymał uczeń, 
który w semestrze poprzedzającym przyznanie uzyskał 
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania. Stypendia są jednorazowe i wynoszą po 200 zł.

W Zespole Szkół w Maszewie Dużym stypendystami 
za wyniki w nauce w szkole podstawowej zostali: kl. IV a - 
Bartłomiej Baniecki, Maciej Gronczewski, Natalia Krajenta, 
Wanesa Kuś, Natalia Pycek, Maja Ruszkowska, Alan Sieradzki, 
Bartosz Tchorek; kl. IV b - Olga Budzyńska, Wiktor Bylicki, 
Adam Czarnecki, Urszula Dołębska, Wiktor Dworak, Damian 
Malinowski, Patrycja Mikulicz, Dawid Krawczyński, Mateusz 
Wiciński; kl. V a - Angelika Falacińska, Alicja Lewandowska, 
Patryk Lisiecki, Wiktoria Świder, Agata Wochowska; kl. V b 
- Agata Czerwińska, Monika Filarska, Jolanta Koprowicz, 
Natalia Korzeniewska, Maja Łukaszewska, Michał Pryciak, 
Julia Sobolewska, Maria Umińska; kl. VI - Wiktor Dudkiewicz, 
Oliwia Felczak, Marta Krzesicka, Kamil Malinowski.

Natomiast w gimnazjum: kl. I a - Martyna Łątka, 
Aleksandra Różycka, Jakub Rutkowski, Alicja Zalewska; 
kl. I b - Kamila Kalinowska; kl. II a - Sylwia Kopaczewska, 
Martyna Sobczak, Weronika Stępkowska; kl. II b - Michał 
Dołębski; kl. III a - Klaudia Chrapkowska, Agata Kowalska, 
Karolina Załęgowska, Weronika Załęgowska; kl. III b - Klaudia 
Kuźnicka, Oliwia Mazurowska, Wiktoria Sznurkowska; kl. III 
c - Miłosz Jarzyński, Klaudia Salamon, Dominika Stegent. 

Stypendium za osiągnięcia sportowe w II półroczu 
otrzymała uczennica kl. I b gimnazjum – Agata Wojtycka.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach ze stypendiów 
za wyniki w nauce cieszyli się w szkole podstawowej: kl. IV a 
– Aleksandra Białaszewska, Mateusz Burczyński, Wiktor 
Klonowski, Maja Piotrowska, Oliwia Żółtowska; kl. IV b – 
Maria Świetlik, Maciej Kikolski, Jakub Gostomski, Aleksandra 
Jędrzejczyk, Tomasz Mioduszewski, Sebastian Miszczak, 
Zuzanna Wojszkun; kl. V a – Julia Cendlewska, Patryk 
Chyżyński, Mateusz Hawryś; kl. V b – Dominik Kordyzon, 
Jakub Wójcik, Adam Przybyliński, Adam Orłowski; kl. VI a – 
Agnieszka Jarzyńska, Natalia Markowska; kl. VI b –  Zuzanna 
Gołębiewska, Patrycja Trębińska, Jędrzej Jankowski, Natalia 
Lisowska, Piotr Skrzypek, Aleksandra Betkowska.

Maszewo Duże – stypendyści naukowi - Szkoła Podstawowa

Maszewo Duże – stypendium sportowe

Maszewo Duże – stypendyści naukowi - Gimnazjum

Stare Proboszczewice – stypendyści naukowi – Szkoła Podstawowa

Stare Proboszczewice – stypendyści sportowi – Szkoła Podstawowa
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Natomiast za osiągnięcia sportowe:  kl. V b – Katarzyna 
Mózgowska, Jakub Wójcik; kl. VI b – Zuzanna Budnicka, 
Zuzanna Gołębiewska, Agata Goc, Weronika Brudzyńska.

Natomiast w gimnazjum za wyniki w nauce stypendia 
otrzymali: kl. I b – Julia Mioduszewska, Aneta Nowakowska; 
kl. I c – Miłosz Bukowski, Marcin Kralski, Lidia Szmytkowska, 
Zuzanna Zelemańska, Łukasz Pyrzak; kl. II a – Katarzyna 
Gorczyca; kl. II b – Kacper Wierciński, Agata Kaczorowska, 
Emilia Tomaszewska, Aleksandra Rzepecka, Klaudia Wójcik; 
kl. III a – Karolina Goćkowska, Natalia Kopczyńska, Paulina 
Kowalska, Klaudia Jarzyńska, Karolina Jędrzejewska, 
Katarzyna Radzikowska; kl. III b – Paulina Piszcz, Klaudia 
Sadowska, Bartłomiej Gorczyca.

A za osiągnięcia sportowe: kl. I c – Marcin Kralski, Gabriel 
Ners, Dawid Olwert, Maja Pietrzak; kl. II b – Patrycja Jabłońska, 
Aleksandra Rzepecka, Kacper  Wierciński, Kuba Przybylski; 
kl. III a – Karolina Goćkowska; kl. III c – Paulina Fijałkowska, 
Mateusz Goc, Alicja Więcińska, Przemysław Pyrzak.

W Szkole Podstawowej w Starej Białej stypendia naukowe 
otrzymali: kl IV a – Magdalena Kubicz, Julia Kosowska, Miłosz 
Paradowski, Weronika Adamska, Aleksandra Bielska, Krystian 
Lipiński; kl IV b – Oliwia Olender, Klaudia Lipińska, Anna 
Żochowska; kl. V – Oliwia Andrychowicz, Mateusz Kamiński, 
Nina Jeziórska, Alicja Sporczyk, Krzysztof Kukowski; klasa VI: 
Dominik Bielski, Jakub Ogieniewski, Maria Lisicka.

Ze szkoły w Wyszynie stypendystami zostali: kl. IV 
– Tamara Nowicka, Michał  Gach, Julia Chrobot, Miłosz 
Krysiński, Natalia Bętlejewska; kl. V – Szymon Brzozowski, Jan 
Skierski, Paulina Bętlewska, Martyna Czubak, Julia Szczałuba, 
Julia Pieńkos; kl. VI – Dawid Marlęga, Laura Przybylska.

Fascynująca chemia
Do ZS w Starych Proboszczewicach zawitali goście 

z Chemicznego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej 
„Flogiston”, którego członkiem jest absolwentka gimnazjum 
w Starych Proboszczewicach, Anna Chęcińska.

Podstawowym celem „Flogistonu” jest rozwijanie 
zainteresowań chemią. Dzieje się to poprzez specjalne wykłady, 
pokazy oraz konferencje, które pozwalają przedstawić suchą 
teorię w barwnej, żywej i czasem nawet wybuchowej formie. 
Starannie dopracowany i udoskonalany repertuar znajduje 
sympatyków w niemalże każdym wieku.

W Starych Proboszczewicach oprócz pokazu dla klas 
I–  III gimnazjum, członkowie koła przeprowadzili warsztaty 
chemiczne dla klas szóstych, aby zachęcić dzieci do nauki 
chemii w gimnazjum.

Stare Proboszczewice – stypendyści naukowi – Gimnazjum

Stara Biała – stypendyści naukowi

Wyszyna – stypendyści naukowi

Stare Proboszczewice – stypendyści sportowi – Gimnazjum

Stare Proboszczewice – najlepsi uczniowie klas II-III



Mocny
Akcent
na początek lata

20 czerwca powitaliśmy lato. Tym razem impreza 
odbyła się w Nowych Proboszczewicach vis a vis nowego 
przedszkola. Lokalizacja zresztą nie była przypadkowa, 
bo tak naprawdę była to impreza uświetniająca o� cjalne 
otwarcie tej placówki. 

Całość rozpoczęła się od pokazu musztry paradnej 
i  koncertu naszej Gminnej Orkiestry Dętej. Potem scenę we 
władanie wziął Clown Kluska, który jak okazało się doskonale 
bawił nie tylko tych najmłodszych, ale także i tych całkiem 
starszych. Następnie wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Jońca prezentując bardziej swingowy repertuar niż orkiestra 
ze Starej Białej. Podczas gdy do występu przygotowywał się 
zespół Medium na scenie zaprezentowała się samorządowa 
drużyna piłkarska, która w tegorocznej edycji Mazovia 
Cup zajęła pierwsze miejsce (już po raz drugi) pokonując 
pozostałych 26 drużyn.

Gwiazdą wieczoru był zespół Akcent. - Pomysł dzisiejszego 
festynu zrodził się w związku z o� cjalnym otwarciem tego 
pięknego przedszkola w Nowych Proboszczewicach. Wszystko 

po to, abyśmy wszyscy zauważyli tę inwestycję, zbudowaną 
kosztem blisko 3,7 mln zł, pochodzących z budżetu gminy. Gdy 
zastanawialiśmy się jak podkreślić tę inwestycję, doszliśmy do 
wniosku, że trzeba zrobić festyn z jakimś miłym akcentem. Już 
państwo wiecie jaki ten akcent będzie. Dziękuję za tak liczne 
przybycie i jestem przekonany, że będziemy się dobrze bawić – 
mówił wójt Sławomir Wawrzyński.

Licznie przybywającą publiczność, przed występem 
gwiazdy wieczoru rozgrzała grupa Medium. Wszyscy czekali 
jednak już tylko na „Zenka” czyli Zenona Martyniuka. Blisko 
3 tysiące osób żywiołowo oklaskiwało każdą, z doskonale 
znanych sobie, piosenek Akcentu. Po godzinnym występie 
nikt jednak się nie rozszedł, bo wszyscy czekali na kolejną 
atrakcje wieczoru – pokaz fajerwerków. Ten ze względu na 
fakt, iż tego dnia była najkrótsza noc roku rozpoczął się 
dopiero o godz. 22.45 i trwał blisko kwadrans. Pokaz został 
nagrodzony rzęsistymi brawami przez tłum zgromadzony pod 
sceną. Potem pozostała już tylko zabawa do późnych godzin 
nocnych.
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W dniach 28 i 29 maja odbyła się ósma edycja zawodów 
piłkarskich o puchar Mazowsza samorządowców Mazovia 
Cup 2015. Zawody były rozgrywane na boiskach w Jabłonnie, 
Legionowie, Wieliszewie i Józefowie. 

Do rywalizacji przystąpiło 27 drużyn z całego województwa. 
Na tym turnieju nie mogło zabraknąć reprezentacji gminy Stara 
Biała. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: Daniel Bielicki, 
Mateusz Chodorowski, Karol Kocięda, Rajmund Koperek, 
Jarosław Machowski, Arkadiusz Majchrzak, Łukasz Matlęga, 
Marek Muszyński, Łukasz Sochalewski, Jakub Woliński 
i Sławomir Wawrzyński. W pierwszym dniu  rywalizowaliśmy 
z  zespołami Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, 
Nadarzyna, Legionowa, Urzędu Marszałkowskiego i z gminą 
Wąsewo. Po zwycięstwie 3:1 ze szpitalem bródnowskim, 
w  drugim spotkanie stoczyliśmy prawdziwy bój z drużyną 
z Gminy Nadarzyn. Zwycięstwo 3:2 dawało nam dobra pozycję 
przed spotkaniem z gospodarzami czyli z Legionowem. Remis 
2:2 dawał nam już realne możliwości wygrania grupy. Po 
trudnym meczu z  zespołem urzędu marszałkowskiego 3:2 
wystarczyło pokonać najsłabszą drużynę z  gminy Wąsewo 

aby zakończyć zmagania na pierwszym miejscu w  grupie. 
Zwycięstwo 6:2 pozwoliło z Niestety rywalizację w drugim dniu 
turnieju zaczęliśmy od porażki z odwiecznym rywalem, z którym 
gramy chyba na każdym turnieju, z Zarządem Transportu 
Miejskiego z  Warszawy 3:2. Drugi mecz z  Węgrowem był 
meczem „o wszystko”. Wygrana 2:1 dawała nam szanse na dobre 
miejsce w grupie. Wygrane z drużyną z Nieporętu 5:3 i pięknym 
zwycięstwie nad zespołem  z  Nasielska  5:1 przy wygranej 
Węgrowa z ZTM dało nam prawo gry o pierwsze miejsce 
w całym turnieju. W finale spotkaliśmy się z reprezentacją 
gminy Dąbrówka. Zagraliśmy zdecydowanie najlepszy mecz 
w turnieju i wygraliśmy 2:1 z  drużyną, która grała znakomity 
futbol. W ten sposób jesteśmy jedną z dwóch drużyn, obok 
ZTM, która wygrała Mazovia Cup dwukrotnie. Po raz pierwszy 
triumfowaliśmy w roku 2010. Myślę, że oprócz dobrej 
zabawy jest to bardzo dobry sposób na promocję gminy 
na terenie naszego województwa. Dzięki naszym sukcesom 
gmina Stara Biała jest uznaną marką nie tylko w światku 
piłkarskim. Z  pewnością za rok pojedziemy na kolejny 
turniej bronić tytułu.

Mały jubileusz świętowała gminna olimpiada sportowa dla 
uczniów kl. I-III. 12 maja stadion w Nowych Proboszczewicach 
gościł ją po raz piąty.

Otwarcie olimpiady było tradycyjnie bardzo uroczyste. Na 
początku zawodnicy i zgromadzona publiczność wysłuchała 
piosenki, która stała się hymnem imprezy w wykonaniu uczniów 
klasy Ia i Ib z SP w Starych Proboszczewicach. Następnie po 
złożeniu przysięgi rozpoczęły się zmagania drużyn. 

Uczniowie SP w Dużym, SP w Starej Białej, SP w  Wyszynie 
oraz gospodarze, czyli uczniowie z SP w Starych Proboszczewicach 
mogli sprawdzić swoje umiejętności w  różnych konkurencjach 
m.in. w skoku w dal, rzutach do celu, w sztafecie i na torach 
przeszkód. Najwięcej entuzjazmu jak co roku wśród zawodników, 
ale również i wśród zgromadzonej na stadionie publiczności 
wzbudziło przeciąganie liny. 

Zabawa odbywała się w atmosferze zdrowej rywalizacji, a  od 
lat myślą przewodnią imprezy jest rozbudzenie w   dzieciach 
zainteresowania sportem oraz promowanie zdrowego i  aktywnego 

trybu życia. Zawodom towarzyszył tradycyjnie głośny doping. Po 
rozegranych konkurencjach uczniów odbyła się konkurencja – 
niespodzianka dla nauczycieli, z którymi przyjechali zawodnicy. 

Tegoroczną olimpiadę wygrała drużyna ze Starej Białej, drugie 
miejsce zajęła ekipa ze Starych Proboszczewic, a trzecie zespół z 
Maszewa Dużego. Końcowym akordem imprezy było wręczenie 
medali przez dyrektor Jolantę Trojanowską i wspólne pamiątkowe 
zdjęcie.

Po raz pierwszy ZS w Starych Proboszczewicach był 
organizatorem zawodów powiatowych w czwórboju 
lekkoatletycznym.

Obiektem sportowych zmagań była „Wierzbica”. 
W  powiatowym finale wystartowało pięć zespołów chłopców 
i siedem dziewcząt. Każdą szkołę reprezentowało sześciu 
zawodników, którzy musieli kolejno startować w biegu na 60 
metrów, skoku w dal, rzucie piłeczką palantową oraz biegu 
długim (dziewczęta - 600 m, chłopcy – 1000 m). Rywalizacja 
była bardzo zacięta. 

Ostatecznie w rywalizacji chłopców zwyciężyło Słupno. 
Stare Proboszczewice zajęły drugie miejsce, a Maszewo Duże 
piąte. W rywalizacji dziewcząt wygrała drużyna z Bulkowa. 
Czwarta lokata przypadła w udziale Starym Proboszczewicom, 
a siódma Maszewowi Dużemu.

Stara Biała znów Mistrzem!

Gminna olimpiada po raz piąty

Powiatowy finał
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Strażackie zawody
Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze drużyn 

Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 5 lipca na boisku 
przy Zespole Szkół w Maszewie Dużym. 

Organizatorem zawodów był wójt gminy Stara Biała 
i Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a gospodarzem 
Ochotnicza Straż Pożarna w Maszewie. 

Swoje reprezentacje zgłosiły wszystkie jednostki z terenu 
gminy; trzy dorosłe drużyny żeńskie z OSP Bronowo-Zalesie, 
OSP Maszewo, OSP Proboszczewice osiem dorosłych drużyn 
męskich. Ponadto w zawodach wzięły udział Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze: jedna drużyna dziewcząt z OSP 
Bronowo-Zalesie i cztery drużyny chłopców z OSP Maszewo, 
OSP Proboszczewice, OSP Wyszyna i OSP Bronowo-Zalesie. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wójt Sławomir 
Wawrzyński i prezes OG ZOSP RP Stanisław Wiśniewski. 
Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch 
konkurencjach ćwiczebnych: bojowej i sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami.

W klasyfikacji generalnej zawodów wśród drużyn 
młodzieżowych wygrała OSP Maszewo, przed OSP Bronowo-
Zalesie, OSP Proboszczewice i OSP Wyszyna. W  rywalizacji 
pań triumfowała OSP Maszewo, przed OSP Nowe 
Proboszczewice i Bronowo-Zalesie. Wśród męskich drużyn 
kolejność przedstawiała się następująco: 1. OSP Stara Biała, 
2. OSP Wyszyna, 3. OSP Proboszczewice, 4. OSP Dziarnowo, 
5. OSP Brwilno, 6. OSP Kamionki, 7. OSP Bronowo-Zalesie, 
8. OSP Maszewo.



strona 14 Nasza Gmina - nr 2(15)/2015

Często wydaje się nam, że wszystko zostało odkryte, 
opisane i powoli staje się nudne. Jednak zawsze, wśród wielu 
historii, fotografii czy starych dokumentów, kryją się perełki, 
tajemnicze, nieznane, powodujące, że człowiek na nowo 
zaczyna poznawać miejsca dawno uznane za odkryte. 

Jednym z takich mistycznych i tajemniczych miejsc jest 
grobowiec rodziny Borzewskich, właścicieli ziemskich oraz 
Wincentego Poznańskiego, majora Wojska Polskiego w Brwilnie. 
Od dłuższego czasu, czytając różnorakie przewodniki oraz opisy 
zabytków naszej gminy, wielokrotnie spotykałem się z informacją 
o enigmatycznym wojskowym, który spoczywa w   grobowcu 
brwileńskich dziedziców. Zastanawiałem się, dlaczego nie 
ma w nich wzmianki o pochowanych tam ziemianach, a sam 
grobowiec nazywany jest ,,Grobowcem Majora Poznańskiego”? 
Nawet tablica informacyjna znajdująca się przed kościołem, 
przedstawia te miejsca właśnie w taki sposób. 

Ta sprawa nurtowała mnie od kilku lat. Kim był enigmatyczny 
major? Czy był kimś wyjątkowym? Czy zadziałała magia 
munduru i mimo milczącego sprzeciwu, zawłaszczył sobie 
historię wspomnianego miejsca? 
Żołnierz i powstaniec

Jako detektyw historii, postanowiłem rozpocząć 
poszukiwania, zarówno miejsca jak i samego żołnierza. Jak 
zawsze swoją nieocenianą pomoc zaoferowali przyjaciele ze 
stowarzyszania Tradytor, z którymi rozpocząłem kwerendy 
starych dokumentów. 

Pierwszym znalezionym w Archiwum Diecezjalnym 
w  Płocku śladem, był akt zgonu majora wojsk polskich 
Wincentego Poznańskiego, w którym odnajdujemy następujące 
informacje (pisownia oryginalna):

,,Działo się w Brwilnie dnia dwudziestego piątego/
czternastego maja, tysiąc ośmset trzydziestego piątego roku 
o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Woyciech Wodzyński, 
aktualny Wójt Gminy Rządowy Brwilno [...] i Dominik Koziński, 
dzierżawczy posiadacz Folwarku Trzepowo [...] i oświadczyli, że 
dnia dwudziestego czwartego/dwunastego maja roku bieżącego 
o godzinie pierwszy po północy umarł Wielmożny Wincenty 
Poznański [tu przekreślone - Naddzierżawca Ekonomyyi 
Brwilno] lat trzydzieści dziewięć mający, we wsi rządowyj 
Brwilnie zamieszkały mąż [nieczyt] Józefy z Morzewskich 
Poznańskiej, syn Franciszka i Rozalij z Krzypskich Poznańskich, 
podskarbich litewskich, w Litwie urodzony [...].”

Po kilku tygodniach i kolejnych kwerendach, poszukiwania 
przyniosły dalsze skutki i informacje o naszym bohaterze. I tak, 
w imiennym spisie oficerów Wojska Polskiego 1817-1830, 
widnieje następująca adnotacja: ,,Poznański Wincenty, podpor. 
p. 1 piech. lin., adj. pl. Warszawy, 1815-1830.”

Kolejne, bardzo ciekawe informacje, przynosi wykaz nazwisk 
osób odznaczonych Orderem VIRTUTI MILITARI, w którym 
nasz bohater jest już w stopniu kapitana, służy jako adiutant 
polowy, a za swoje zasługi otrzymuje 2 czerwca 1831, złoty krzyż 
VIRTUTI MILITARI. ,,Poznanski Wincenty - kapitan - adjutant 
polowy - Złoty - 2 Czerwca 1831”. 

Dodatkowo z pamiętników Józefa Kniazia Puzyny 
z  Kozielska, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 
1831 roku, dowiadujemy się, że w drugiej połowie września, 
w następstwie wydarzeń podczas obrad Sejmu w Płocku, we wsi 
Brwilno, stacjonowały oddziały polskie. Z wpisu do pamiętnika 
wiemy, że: dnia 27 września 1831 - „Ponieważ przekonywające 
mieliśmy dowody, że Moskale zajmują militarnie awantażowną 
pozycję, pomimo ciągle traktujących się układów, więc i my 
zaczęliśmy ruch wojska dla zajęcia lepszej pozycji jak dotąd 
mieliśmy. Zatem dnia tego po południu główna kwatera 
i  Naczelny Wódz wyszli z Płocka do Brewlina (czyli Brwilna 
– przyp. autora) a cała dywizja Skarżyńskiego i  moja bateria 
przeznaczoną została do ariergardy (straż tylna – przyp. autora). 
I dopiero następującego dnia kazano nam, aby opuścić nasze 
stanowisko. Dnia tego odebrałem dowództwo brygady po 
Jaszowskim.”
Adiutant generała

Mając na uwadze powyższe informacje, wielce prawdopodobne 
jest, iż major Wincenty Poznański, był przyjacielem Feliksa 
Borzewskiego (syna Joachima Borzewskiego), który to również, 
brał udział w powstaniu listopadowym, a także otrzymał złoty 
krzyż VIRTUTI MILITARI. 

Feliks po złożeniu żołnierskiej przysięgi carowi, wyjechał 
natychmiast do wsi Brwilno pod Płockiem, skąd się wywodził. 
Ponadto należy przypomnieć wydarzenia, jakie miały miejsce 
w Płocku, 23 września 1831 roku, gdzie na Sejmie dowództwo 
naczelne Powstania Listopadowego, powierzono generałowi 
Janowi Nepomucenowi Umińskiemu. 

Mimo tragicznej sytuacji w kraju, zdecydowany był on na 
dalszą walkę „do ostatniej krwi”. Jednak część pułków, wskutek 
intryg konserwatywnej generalicji, wypowiedziała nowo 
mianowanemu Wodzowi Naczelnemu posłuszeństwo. Generał 
w pierwszej chwili chciał zdusić bunt siłą, jednak w ostatecznym 
rozrachunku zrezygnował z tego planu. Dotychczasowy Wódz, 
generał Rybiński, mając vox populi całej armii, zmusił słaby rząd 
i sejm do uległości. Obiecywał kapitulację i poddanie się carowi. 
Rybiński zaraz po ponownym objęciu funkcji Naczelnego Wodza, 
zaczął usuwać z Płocka „ludzi generała, którzy nadal chcieli 
walczyć”. Sam generał Umiński, dopiero pod groźbą śmierci, 
odszedł z armii, a następnie musiał emigrować do Francji.

Wielce prawdopodobne jest, że adiutant polowy major 
Wincenty Poznański, jako wierny żołnierz generała Jana 
Nepomucena Umińskiego, podobnie jak jego dowódca, do 
ostatnich dni walczył o wolność Polski i kiedy przyszło mu złożyć 
przysięgę w służbie carowi ,,zdjął mundur” i osiadł wraz ze swoim 
przyjacielem, Feliksem w jego rodzinnym majątku w Brwilnie. 
Mając na uwadze jego młody wiek, zmarł prawdopodobnie 
w wyniku choroby i został pochowany w  grobowcu rodziny 
Borzewskich. 
Historia grobowca

Sam grobowiec znajduje się na nieistniejącym już cmentarzu 
przykościelnym w Brwilnie. Pochodzi z I poł. XIX wieku. 
Murowany, z czerwonej cegły, otynkowany. Zbudowany został 
na planie prostokąta, pokryty jest dwuspadowym blaszanym 
daszkiem. W tympanonie znajdują się ślady nieistniejącej już 
dekoracji, o motywie klepsydry. Poniżej pod gzymsem, widzimy 
uskrzydlone głowy aniołów. Nad gzymsem, znajdują się dwie 

Nieznana historia majora Poznańskiego
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tablice piaskowcowe, z kartuszami, na tle panopilów, z herbami 
Lubicz (Borzewskich) oraz Późniak (Poznańskich). 

Na ścianach, w płycinach umieszczone są tablice 
marmurowe: Joachima Borzewskiego z inskrypcją: Joachim 
Borzewski urodził się 19 marca 1760 zmarł 25 lutego 1827  

pozostała żona z dziećmi tą ostatnią pamiątkę w dowód 
czułego przywiązania położyli oraz Korduli z Borzewskich 
Soleckiej z inskrypcją: Tu spoczywa Kordula z Borzewskich 
Solecka wzorowa z cnót żona mając lat 21 d.30 czerwca 1831 
ro.. zmarła pozostawiwszy po sobie nie utulonego w żalu 
męża który prosi przechodnia o zdrowaś MARYA za jey 
dusze

Trzecia tablica poświęcona jest majorowi Wincentemu 
poznańskiemu. Została wykonana przez J. Woysniewicza, 
kamieniarza płockiego. Ma inskrypcję: Tu spoczywa 
Wincenty Poznański Major Wojsk Polskich urodził się d. 
10 kwietnia 1797 zmarł d. 24 maja 1835 życia pełne chwały 
wydarła mi on za wcześnie z żal Najprzywiążńszej żony, 
dzieci dawnych przyjaciół wiecznym ostanie.

Podczas mojej kolejnej wizyty przy grobowcu, 
spotkałem jednego ze starszych mieszkańców Brwilna, który 
przedstawił mi historię o dwukrotnych pracach remontowych 
wspomnianego nagrobka. Twierdził, że widział szczątki 
majora, w pięknym wojskowym mundurze, a obok leżała 
wysoka czapka wojskowa. Wzdłuż tułowia znajdowała się 
osobista szabla. Niestety podczas kolejnego remontu, szabla 
zniknęła. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy po wielu latach, 
podczas remontu jednego z ołtarzy brwileńskiego kościoła, 
tuż za nim, znalazła się owa zguba.

Dziś oręż jest w posiadaniu specjalistów z Muzeum 
Diecezjalnego w Płocku i przechodzi gruntowną renowację. 
Mam nadzieję, że po odnowieniu, powróci do kościoła 
w Brwilnie i  będzie stanowić swoiste wotum dziękczynne. 

Moje rozważania i postawione hipotezy, są wynikiem 
wieloletnich poszukiwań i badań. Prawdopodobieństwo 
przedstawionych przeze mnie tez jest bardzo duże. Jednak 
180 lat po śmierci naszego bohatera, ciężko jest odtworzyć 
i potwierdzić wszystkie fakty. Mam nadzieję, że w rocznicę 
wybuchu Powstania Listopadowego, zostanie odprawiona 
msza święta w intencji samego majora jak i wszystkich, 
którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny. 

Wierzę, iż przedstawiona historia na nowo przywróci 
nam pamięć o Wincentym Poznańskim, człowieku wielkim, 
którego życie pełne było chwały. Wierzę, że mieszkańcy 
Brwilna, jak i  inni odwiedzający to miejsce, pamiętać będą 
o zapaleniu zniczy, w intencji Wielkiego Polaka, jak i rodziny, 
która go przyjęła pod swój dach. Mam również nadzieję, że 
grobowiec doczeka się gruntownej renowacji, na miarę ludzi, 
którzy w nim spoczywają. 

Michał Umiński

Akcja „Przerwa na czytanie”
Szkoła Podstawowa w Starej Białej, 9 czerwca, kolejny raz 

przystąpiła do akcji „Przerwa na czytanie” w ramach Płockiego 
Festiwalu Czytelnictwa. 

Inicjatorką przedsięwzięcia w SP w Starej Białej była 
Małgorzata Brauze. W szkole podeszli kreatywnie do czytania 
i zrobili pamiątkowe zdjęcia. Zostało ono wyróżnione przez władze 
Płocka podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

Specjalistki od Unii Europejskiej
Drużyna Gimnazjum w Maszewie Dużym zajęła trzecie 

miejsce w XII Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o UE 
- „Przystanek Francja”, który odbył się 29 maja w Gimnazjum 
nr 4 w Płocku. 

Szkołę w Maszewie Dużym reprezentowały Sara Ostrzycka, 
Sylwia Kopaczewska i Aleksandra Kosow. W zmaganiach wzięły 
udział drużyny składające się z gimnazjalistów z województwa 
mazowieckiego. 

W konkursie wiedzy należało m.in. odpowiedzieć na pytania 
- kto jest patronką Paryża, jak nazywał się mnich słynący 
z  receptury przyrządzania szampana, w którym roku Francja 
wprowadziła euro czy jakiego koloru są francuskie skrzynki 
pocztowe. Aleksandra Kosow zdobyła także wyróżnienie 
w  konkursie plastycznym na najoryginalniejszą wieżę Eiffla. 
Uczennice przygotowywały się do konkursu pod kierunkiem 
Renaty Szulborskiej, Jacka Załęskiego i Marzeny Bonkowskiej.

Tuje dla mam
Na oryginalny sposób uczczenia Dnia Matki wpadli 

uczniowie ZS w Starych Proboszczewicach. 26 maja w ZS 
odbyła się akcja „Sadzimy kwiatki na Dzień Matki”. 

Udział w przedsięwzięciu wzięły wszystkie klasy ze 
szkoły podstawowej i gimnazjum. Za pieniądze zebrane 
przez uczniów zakupiono krzewy i ziemię potrzebną do ich 
zasadzenia. Uczniowie własnoręcznie zasadzili tuje, które będą 
zdobić szkolny trawnik i przypominać o mamach.

Konkurs Fotograficzny
Wszystkich zainteresowanych informujemy że ze 

względów technicznych otwarcie wystawy pokonkursowej 
wraz z wręczeniem wszystkich nagród nastąpi jesienią tego 
roku (o dokładnej danie i miejscu rozdania nagród wszyscy 
laureaci zostaną powiadomieni drogą pocztową).

Wyprawa do Afryki
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starych Pro-

boszczewicach wybrali się na wycieczkę do Muzeum Afryki 
w Sobanicach.

Wioska jest zbudowana z chat, przeniesionych jakby 
żywcem z Afryki. Muzeum posiada ponad 3000 eksponatów. 
Są nimi m.in. maski, rzeźby, figury afrykańskie, narzędzia 
użytkowe, instrumenty. 

Uczestników wycieczki powitali gospodarze ubrani 
w stroje afrykańskie. Potem była nauka tańca i gry na 
afrykańskich bębnach, prowadzona przez Afrykańczyka 
z Kongo. Kolejnymi  atrakcjami  były poszukiwanie skarbu na 
podstawie mapy, noszenie koszy na głowie, strzelanie z łuku, 
przejażdżka Mombasem Express, kolorowanie masek w stylu 
afrykańskim.
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Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Maszewie 
Dużym od kilku lat biorą udział w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Olimpus. 

W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyli w sesji wiosennej. 
Rozwiązywali testy z: języka polskiego, historii, geografii, 
biologii, przyrody, języka angielskiego, matematyki, fizyki 
i   chemii. Uczennice gimnazjum wzięły udział w olimpiadzie 
wiedzy o Janie Pawle II. Wszyscy wykazali się wiedzą, 
wykraczającą ponad standardowe umiejętności. Wypełniali 
testy wielokrotnego wyboru, uzyskując punkty dodatnie (za 
prawidłowe odpowiedzi) bądź ujemne (za błędne odpowiedzi). 

Wśród dużej grupy uczestników z całej Polski uczniowie z 
Maszewa Dużego spisali się bardzo dobrze, zajmując wysokie 
miejsca. Największym sukcesem w tej sesji było zajęcie 
pierwszego miejsca przez Klaudię Salamon - uczennicę klasy III 
gimnazjum  w konkursie z matematyki.

Tytuł laureata otrzymują uczniowie , którzy zajęli miejsca od 

1-15. A tych nie zabrakło wśród uczniów z Maszewa Dużego. 
Wśród uczniów podstawówek z języka polskiego kl. IV (1047 
uczestników) Igor Stankiewicz – 11 miejsce, Maja Ruszkowska 
– 13 miejsce; matematyka kl. VI (1174 uczestników) Wiktor 
Dudkiewicz – 10 miejsce. Wśród gimnazjalistów z języka 
polskiego kl. II (299 uczestników) Grzegorz Nowak – 14 
miejsce, kl. III (366 uczestników) Dominika Stegent – 14 
miejsce, Agata Kowalska – 15 miejsce, historia kl. II (339 
uczestników) Grzegorz Nowak - 10 miejsce, matematyka kl. I 
(1199 uczestników) Kamila Kalinowska – 15 miejsce, geografia 
kl. III (386 uczestników) Agata Kowalska – 8 miejsce, Karolina 
Załęgowska – 12 miejsce, Weronika Załęgowska – 13 miejsce, 
Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II (5030 uczestników) Julia 
Mikołajewska – 8 miejsce, Karolina Załęgowska – 9 miejsce, 
Weronika Załęgowska – 9 miejsce, Alicja Zalewska – 11 miejsce, 
Martyna Łątka – 13 miejsce.

W auli Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej, 18 maja spotkali się laureaci 
konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki 
i przyrody, organizowanych w roku szkolnym 2014/2015 
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wśród laureatów konkursu matematycznego znalazł 
się uczeń klasy szóstej SP w Maszewie Dużym – Wiktor 
Dudkiewicz, który do konkursu przygotowywał się pod 
kierunkiem Agnieszki Salamon. Uroczystość prowadził Jarosław 
Zaroń – dyrektor Mazowieckiego Samorządowego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, a wykład „Małe jest wielkie!!!” 
wygłosił Radek Brzózka – płocczanin, dziennikarz  prowadzący 
w TVP 1 program „Jak to działa?”

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Białej mogą się 
pochwalić kilkoma sukcesami w konkursach nawet o zasięgu 
ogólnopolskim.

Aleksandra Nowakowska z klasy III zajęła drugie miejsce 
w XXI edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w  Płocku 
z  edukacji matematycznej. Małgorzata Kalbarczyk z klasy 
V zajęła także drugie miejsce w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez wydział katechetyczny Diecezji Płockiej 
w ramach „Marszu dla życia i rodziny”. 

Z kolei Justyna Kotarska  z klasy VI otrzymała trzecią 
nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tradycje 
Wielkanocne”, zorganizowany przez Płocki Ośrodek Kultury 
i Sztuki. Także w konkursie plastycznym drugie miejsce zajęła 
Agata Zaręba z klasy IV b. Był to konkurs „Jakby wyglądała 
nasza Ziemia bez ładu ekologicznego?”, zorganizowany przez 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach. 
A Zofia Gadomska z klasy II wzięła udział w Festiwalu Polskiej 
Piosenki Dziecięcej w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku.

Laureaci Olimpusa 2015

Matematyczny laureatNasze sukcesy
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O puchar prezesa

Młodzi recytatorzy

Krzyżówka

Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica” w Nowych 
Proboszczewicach, 27 maja, odbył się III turniej w piłce nożnej 
o puchar prezesa Banku Spółdzielczego w Starej Białej.

W rozgrywkach wzięło udział ok. 100 dziewcząt i chłopców z 
klas IV-VI szkół podstawowych. Pięć drużyn chłopców i  cztery 
zespoły dziewcząt, grały w swoich grupach systemem „każdy 
z każdym”. Okazałe puchary za pierwsze miejsca w   kategorii 
zarówno dziewcząt jak i chłopców zdobyła szkoła podstawowa 
w Mochowie. Wśród chłopców drugie miejsce zajęło Maszewo 
Duże, a trzecie Stara Biała. Wśród dziewcząt drugą lokatę 
wywalczyła ekipa z SP w Starej Białej, a trzecią z SP w Starych 
Proboszczewicach.

Nagrodę dla najlepszej zawodniczki turnieju otrzymała 
Patrycji Maron ze Starej Białej, a w kategorii chłopców najlepszym 
zawodnikiem wybrano Łukasza Włodarskiego z Mochowa. 

Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczał prezes Banku 
Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik.

Spory sukces odnieśli uczniowie SP w Starych 
Proboszczewicach podczas XIII Międzyszkolnego 
Konkursu Recytatorskiego dla  uczniów z klas I-III.

 Konkurs odbył się 27 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w 
Płocku. Jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Szkoła ze Starych Proboszczewic bierze w nim udział od 
pierwszej edycji. W tym roku szkołę reprezentowały Monika 
Borucka z utworem „Niespodzianka” Ludwika Jerzego Kerna, 
Malwina Bukowska z utworem „Bąk” Hanny Niewiadomskiej 
i Izabella Kudła z utworem „Arbuz” Jana Brzechwy. Wszystkie 
recytatorki znalazły się na podium. W kategorii klas I Izabella 

Kudła zajęła drugie miejsce, w kategorii klas II Malwina 
Bukowska była również druga, a w kategorii klas III Monika 
Borucka zajęła trzecie miejsce.

POZIOMO: 
3)pięknie śpiewający ptak hodowany w domu; 6)Marlon, aktor 
amerykański („Ojciec chrzestny”); 7)miejsce XI Olimpiady 
Zimowej; 9)prawy dopływ Wisły; 10)ogół roślinności; 11)
pąki kwiatowe tych roślin używane są jako przyprawa; 15)
kolor jaskrawo-czerwony; 17)Ringo, perkusista The Beatles; 
19)wyspiarskie państwo na Oceanie Indyjskim; 21)męskie 
zgromadzenie klasztorne; 22)zasadził ją dziadek w ogródku; 
23)ciężkie położenie, tarapaty.

PIONOWO: 
1)…Przymierza; 2)słowiańska boginka leśna; 3)domowy 
pojemnik na śmieci; 4)mieszkanka Katmandu; 5)rodzaj 
kwiatostanu; 8)nawał, natłok spraw; 9)pięściarstwo; 12)na 
końcu lassa; 13)przysmak, smakołyk; 14)góry w Ameryce 
Południowej; 16)rozległe zaczerwienienie skóry; 18)
nadbrzeżna budowla w Płocku; 19)wokalistka Maanamu; 20)
kończyna górna.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki z NG 1(14)/2015: 
„Srebrna”. Nagrody wylosowali Ewelina Rodziewicz 
oraz Daniel Bielicki. Zwycięzców (z dokumentem 
stwierdzającym tożsamość) proszę o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu do dnia 07.08.2015.

Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie krzyżówki (litery uporządkowane poziomo z pól 
oznaczonych na czerwono utworzą hasło) należy przesłać pocztą na 
adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej 
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub e-mailem na adres: nasza.
gmina@starabiala.pl. w terminie do 07.08.2015 r. Na zwycięzców 
czekają nagrody (talony na paliwo wartości 50 zł).

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 zakwalifiko-
wania ich do druku zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytu-
łów. Za treść zamieszczonych ogłoszeń Redakcja nie ponosi odpowiedzialności.



Stara Biała
Piknik Rodzinny 14.06.2015 r.



Stare Proboszczewice
Piknik Rodzinny 29.05.2015 r.



Wyszyna
Festyn Rodzinny 13.06.2015 r.Festyn Rodzinny 13.06.2015 r.Festyn Rodzinny 13.06.2015 r.




