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26 maja oficjalnie odebrano dwie ważne inwestycje na 
terenie gminy.
•	 przebudowane	 skrzyżowanie	 drogi	 wojewódzkiej	 nr	 559	

z drogą	powiatową	nr	2907W	w	Wyszynie
•	 przeprawę	 mostową	 na	 rzece	 Wierzbicy	 w	 miejscowości	

Dziarnowo	w	 ciągu	 drogi	 powiatowej	 nr	 2918W	 	 Biała	 –	
Dziarnowo	-	Proboszczewice.

W	uroczystościach	uczestniczyli	m.in.:	Proboszcz	parafii	
św.	Jadwigi	Śląskiej	w	Białej	–	ks. kan. Jan Deptuła,	Starosta	
Płocki	 Mariusz Bieniek,	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	
w	 Płocku	 Lech Dąbrowski,	 Radny	 Sejmiku	 Województwa	
Mazowieckiego	 Stefan Kotlewski,	 Dyrektor	 płockiej	
Delegatury	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Województwa	
Mazowieckiego	 Tomasz Kominek,	 Dyrektor	 Rejonu	
Drogowego	 Gostynin-Płock	 Mazowieckiego	 Zarządu	 Dróg	
Wojewódzkich	 Mirosław Kaczmarek,	 Radni	 Powiatu	
Płockiego	Stefan Jakubowski	 i Marek Moderacki,	Dyrektor	
Zarządu	Dróg	Powiatowych	w Płocku	Marcin Błaszczyk,		Wójt	
Gminy	 Stara	 Biała	 Sławomir Wawrzyński,	 Przewodniczący	
Rady	Gminy	Stara	Biała	Wojciech Żółtowski	wraz	z	Radnymi,	
Sołtys	 sołectwa	 Wyszyna	 Stanisław Wiśniewski,	 Sołtys	
sołectwa	Dziarnowo	Andrzej Szpiek,	Krzysztof Szymański 
-	 właściciel	 przedsiębiorstwa	MOSTY	 KUJAWY,	 które	 było	
wykonawcą	prac	na	moście	w	Dziarnowie.

Obie	 inwestycje,	 co	 podkreślali	 wszyscy	 obecni,	 są	
niezwykle	ważne	dla	mieszkańców	gminy.

Najpierw	odebrano	skrzyżowanie	w	Wyszynie.		Wójt	Gminy	
Sławomir Wawrzyński	 zwrócił	 uwagę,	 że	 problem	 w  tym	
miejscu	 był	 od	 kilkunastu	 lat.	 –	 Stłuczek	 było	 co	 niemiara,	

dobrze,	 że	 udało	 się	 w	 końcu	 zrealizować	 tę	 inwestycję	 –	
podkreślił	 Wójt.	 Podziękował	 jednocześnie	 inwestorom,	
czyli	 Samorządowi	 Województwa	 Mazowieckiego	 oraz	
Mazowieckiemu	 Zarządowi	 Dróg	 Wojewódzkich,	 a  także	
Radnemu	 Województwa	 Stefanowi Kotlewskiemu	 za	
aktywne	zabieganie	o	to	zadanie.

Dyrektor	 Tomasz Kominek	 przypomniał,	 że	 prace	 na	
skrzyżowaniu	 kosztowały	 ok.	 4	 mln	 zł.	 –	 Marszałek	 Adam	
Struzik	 i	 Samorząd	 Województwa	 Mazowieckiego	 zawsze	
chętnie	 wspierają	 ważne,	 poprawiające	 bezpieczeństwo	
inwestycje	–	powiedział.	

Następnie	wszyscy	pojechali	do	Dziarnowa,	by	uroczyście	
odebrać	 przeprawę	 mostową	 na	 Wierzbicy.	 Wartość	 tej	
inwestycji	 to	 ponad	 1,1	 mln	 zł,	 kosztami	 podzieliły	 się	

Samorząd	 Powiatu	 Płockiego	 oraz	 Samorząd	 Gminy	 Stara	
Biała.	 Ponadto	 zadanie	 zostało	 dofinansowane	 ze	 środków	
rezerwy	subwencji	ogólnej	Ministerstwa	Finansów.

	W	zakres	prac	wchodziły:
•	 rozbiórka	 konstrukcji	 nośnej	 mostu	 (konstrukcja	

żelbetowa)	oraz	przyczółków	o	konstrukcji	kamiennej,
•	 odbudowa	 przyczółków	 żelbetowych	 w	 miejscu	

istniejących	podpór	kamiennych,
•	 budowa	 nowej	 jednoprzęsłowej	 płyty	 nośnej	 mostu	

o  konstrukcji	 zespolonej,	 tj.	 dźwigary	 z	 prefabrykatów	
strunobetonowych	 zespolonych	 z	 płytą	 żelbetową,	
długości9	m,

•	 wykonanie	 płyt	 przejściowych	 na	 dojazdach	 do	 mostu	
wraz	z	odbudowaniem	nawierzchni	drogowej	na	długości	
około	40-50m,

•	 wykonanie	 urządzeń	 technicznych	 wyposażenia	 mostu,	
takich	 jak	 bariery	 ochronne	 na	moście	 i	 odcinkowo	 na	
dojazdach	do	mostu,

•	 wykonanie	 nowego	 oznakowania	 pionowego	 i	 urządzeń	
bezpieczeństwa	ruchu	drogowego,

•	 przebudowa	infrastruktury	telekomunikacyjnej.
Dyrektor	Marcin Błaszczyk	podkreślił,	że	o	tę	inwestycję	

zabiegali	 Wójt,	 Radni,	 mieszkańcy	 oraz	 radni	 Powiatu	
Płockiego	 z	 jej	 Przewodniczącym	 Lechem	 Dąbrowskim	 na	
czele.

Starosta	Mariusz Bieniek	podziękował	Wójtowi	 i	Radzie	
Gminy	 za	 dofinansowanie	 tej	 inwestycji.	 Podziękował	
Dyrektorowi	 Marcinowi Błaszczykowi	 i	 całemu	 Zarządowi	
Dróg	Powiatowych	w	Płocku	za	dobra	pracę.

Nowe drogi
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W	przeddzień	Światowego	Dnia	Ziemi,	czyli	21	kwietnia	
w	 przedszkolu	 w	 Nowych	 Proboszczewicach	 odbył	 się	
„Ekologiczny	pokaz	mody”.	

Dzieci	 prezentowały	 stroje	 wykonane	 z	 różnych	
materiałów	 recyklingowych.	 Małe	 modelki	 i	 modele	 przy	
głośnych	owacjach	swoich	kolegów	i	koleżanek	prezentowały	
na	 przedszkolnym	 wybiegu	 swoje	 „ekokreacje”.	 Za	 występ	
w pokazie	i	zaprezentowanie	swojego	stroju	dzieci	otrzymały	
dyplomy	i	nagrody.	Konkurs	był	doskonałą	okazją	do	wspólnej	
zabawy,	a	także	dowodem	na	to,	że	z	„niczego”	można	zrobić	
coś	wspaniałego,	coś	co	daje	dużo	radości	i	satysfakcji.

Ekologiczny pokaz mody

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 ostatnią	środę	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,	16:00.
Parafia	św.	Floriana	w	Starych	Proboszczewicach,
tel.	24	261-22-27,	niedzielne	msze	św.	godz.	8:30,	10:00,	11:30,	16:00
Parafia	św.	Andrzeja	Apostoła	w	Brwilnie,	kościół	pod
wezwaniem	Najświętszej	Marii	Panny	w	Brwilnie,	tel.	24	366-33-60,	
262-87-19,	niedzielne	msze	św.	godz.	9:00,	17:15.
Kościół	filialny	pod	wezwaniem	św.	Jadwigi	Królowej	Polski	
w Maszewie	Dużym,	niedzielne	msze	św.	godz.	8:00,	11:00,	16:00.

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

Nie	zamówionych	materiałów	Redakcja	nie	zwraca,	a	w	przypadku	zakwalifiko-
wania	ich	do	druku	zastrzega	sobie	prawo	dokonywania	skrótów	i	zmiany	tytu-
łów.	Za	treść	zamieszczonych	ogłoszeń	Redakcja	nie	ponosi	odpowiedzialności.
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Już teraz z wielką przyjemnością chcielibyśmy Państwa 
zaprosić na Dożynki Gminne 2017, które odbędą się 27 
sierpnia, tradycyjnie na terenie obok Urzędu Gminy w Białej 
(tzw. „szkółki”). 

Jak	 zwykle	 w	 programie	 liczne	 atrakcje	 dla	 dzieci	 oraz	
dorosłych	 (liczne	 pokazy,	 plac	 zabaw	 dla	 dzieci,	 darmowa	
grochówka).	 Związek	 Gmin	 Regionu	 Płockiego	 serdecznie	

zaprasza	 	 do	 odwiedzenia	 Mobilnego	 Stoiska	 Informacyjno-
Edukacyjnego	w	trakcie	imprezy	gdzie	będzie	można	wymienić	
zużyte	baterie,	plastikowe	nakrętki	i	elektrośmieci	na	sadzonki	
roślin	 ozdobnych.	 Na	 Mobilnym	 Stoisku	 rozstrzygnięty	
zostanie	 konkurs	 promujący	 segregację	 odpadów	 pn.	 „Pokaż	
jak	 segregujesz”	 dla	 właścicieli	 nieruchomości	 znajdujących	
się	 na	 terenie	 gmin	 naszej	 gminy.	 Szczegóły	 znajda	 Państwo	
na	 stronie	 Związku	 Gmin	 Regionu	 Płockiego:	 http://zgrp.
pl/2017/05/2151/

Miło	 jest	 nam	 także	 poinformować,	 że	 gwiazdą	wieczoru	
będzie	 Dorota	 Rabczewska	 czyli	 popularna	 Doda	 wraz	
z zespołem	Virgin.	Oto	pełen	program	dożynek:

12.00	–	Msza	Święta	(kościół	Stara	Biała)
13.30	Oficjalne	otwarcie
14.30	Koncert	Gminnej	Orkiestry	Dętej
15.30	Pokazy:	taniec,	bańki	mydlane,	pokaz	naukowy	
17.00	Sztuk	Mistrz	Kluska	–	pokaz	dla	dzieci	i	nie	tylko
18.30	Pokaz	judo
19.30	Koncert	Dody	i	zespołu	Virgin
21.00	Niespodzianka
21.30	Zabawa	taneczna	(zespół	Green)

Na trasę V Nordic Walking & Jogging „Brwileńska 
Ostoja Trekking”, który odbył się 24 czerwca, wyruszyło 
85. zawodników. I wszyscy mimo, że zmęczeni to szczęśliwi 
dobiegli lub doszli do mety.

Wszyscy	 rywalizowali	 na	 tej	 samej	 trasie,	 na	 tym	 samym	
dystansie	 7	 km.	 Wspólny	 start,	 ale	 w	 sumie	 pięć	 kategorii.	
W bieganiu	dwie:	kobiety	OPEN	i	mężczyźni	OPEN,	natomiast	
w	Nordic	Walking	trzy:	dzieci	8-14	lat,	OPEN,	Senior	55+	lat.

W	biegach	na	podium	stanęli:	1.	Daria	Łukowska,	2.	Beata	
Tymińska,	 3.	 Agnieszka	 Burzacka-Tyc;	 1.	 Mariusz	 Tymiński,	
2. Marcin	Cyparski,	3.	Bartosz	Ziemiński.

Nordic	Walking	w	 najmłodszej	 kategorii	 zwyciężyła	Maria	
Umińska,	 przed	 Mają	 Kujawą	 i	 Patrycją	 Sadowską.	 W	 kat.	
OPEN	 triumfowała	 Anna	 Jarzyńska.	 Drugie	 miejsce	 zajęła	
Izabela	Zgorzelska,	a	trzecie	Iweta	Burna.	W	kat.	55+	zwyciężył	
Krzysztof	 Waszkiewicz,	 drugi	 był	 Zbigniew	 Wernikiewicz,	
a  trzeci	 Zbigniew	 Zaborowski.	 Zwycięscy	 otrzymali	 puchary	
i dyplomy.

Pamiątkowe	 puchary	 (ufundowane	 przez	 leśniczego	 –	

Mariusz	Downarowicza)	i	nagrody	(ufundowane	przez	radnego	
Leszka	Majczynę)	otrzymali	 też	najmłodszy	uczestnik	 imprezy	
–	Adam	Kujawa	oraz	najstarszy	–	Zbigniew	Jeziórski.	Nie	mniej	
emocjonujące	okazało	się	losowanie	nagród	–	talonów	o	wartości	
100	zł	do	sklepu	sportowego	Decathlon.	Po	zawodach	wszyscy	
zawodnicy	jeszcze	długo	delektowali	się	kiełbaskami	z	grilla.	

W Brwilnie w piątek, 21 kwietnia, odbyło się wielkie 
sprzątanie. Brali w nim udział wolontariusze z PKN Orlen, 
pracownicy Urzędu Gminy na czele z wójtem, Sławomirem 
Wawrzyńskim, strażacy, harcerze i mieszkańcy.

Wielkie	sprzątanie	zorganizowano	na	terenach	nad	Wisłą	(od	
parku	leśnego	do	granicy	gminy).	Okazją	był	obchodzony	od	47	
lat	Światowy	Dzień	Ziemi.	Zbierających	śmieci	było	ok.	70	osób.	
I	znajdowali	przeróżne	odpady.	Np.	opony,	części	samochodowe,	
pojemniki	 po	 farbach	 i	 olejach,	 pampersy,	 całe	 opakowania	
gazetek	 reklamowych,	 odpady	 budowlane,	 ale	 też	 klucze	 do	
domu.	W	sumie	zebrano	trzy	pokaźne	kontenery	śmieci.

-	 Przyznam	 szczerze,	 że	 nie	 spodziewałem	 się	 tak	 dużej	
ilości	 odpadów.	 To	 teren	 mało	 uczęszczany,	 który	 nie	 jest	
własnością	 gminy.	 Niektóre	 śmieci	 przyniosła	 rzeka,	 bo	
to	 teren	 zalewowy,	 ale	widać	 było,	 że	 są	miejsca,	 gdzie	 ktoś	
podjechał	z	przyczepką	i	wyrzucił	odpady.	Na	tym	terenie	była	
to	pierwsza	tego	typu	akcja.	Ale	myślę,	że	nie	ostatnia,	bo	jak	
widać	 takie	 działania	 są	 potrzebne	 –	mówił	wójt,	 Sławomir	
Wawrzyński.

Po	wielkim	sprzątaniu	jego	uczestnicy	spotkali	przy	na	pikniku	
przy	 leśniczówce	 w	 Brwilnie.	 Były	 atrakcje	 kulinarne.	 m.in.	
aromatyczna,	ciepła	grochówka	i	animacje	nie	tylko	dla	dzieci.

Dożynki Gminne 2017

Bieganie i chodzenie wciąż w modzie

Wielkie sprzątanie



strona 6 Nasza Gmina - nr 2(23)/2017

W	 Urzędzie	 Gminy	 Stara	 Biała,	
na	 podstawie	 zgody	 Ministra	
Cyfryzacji,	został	uruchomiony	punkt	
potwierdzający	Profil	Zaufany	ePUAP.	

Punkt potwierdzający Profil Zaufany ePUAP
Urząd Gminy Stara Biała; ul. Jana Kazimierza 1
pokój nr 21; tel. (24) 366 87 23
Profil	 Zaufany	 to	 bezpłatna	 metoda	 potwierdzania	

tożsamości	 w	 systemach	 elektronicznej	 administracji.	
Wykorzystując	 Profil	 Zaufany	 klient	 może	 załatwić	 sprawy	
administracyjne	 drogą	 elektroniczną	 bez	 konieczności	
osobistego	 udania	 się	 do	Urzędu.	 Profil	 Zaufany	 jest	ważny	
przez	trzy	lata,	od	momentu	jego	potwierdzenia.

Uruchomienie	 Punktu	 Potwierdzającego	 Profil	 Zaufany	
ePUAP	 jest	 jednym	 z	 zadań	 projektu	 pn.:	 „Sprawność	
–	 kompetencja	 –	 satysfakcja	 –	 wysoka	 jakość	 obsługi	
klienta	 w	 pięciu	 JST	 z	 regionu	 płockiego	 i	 gostynińskiego”	
współfinansowanego	przez	Unię	Europejską	z	Europejskiego	
Funduszu	 Społecznego	 w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	
Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	 na	 lata	 2014-2020,	 2	 Oś	
priorytetowa	„Efektywne	polityki	publiczne	dla	rynku	pracy,	
gospodarki	i	edukacji”,	Działanie	2.18	„Wysokiej	jakości	usługi	
administracyjne”,	którego	Gmina	Stara	Biała	jest	partnerem.

Jak uzyskać profil zaufany?
1.	Dla	osób	nie	posiadających	podpisu	elektronicznego:
•	Aby	 założyć	 profil	 zaufany	należy	 zarejestrować	 swoje	
konto	na	portalu	ePUAP	(www.epuap.gov.pl).	Z	konta	
użytkownika	należy	wysłać	wniosek	o	profil	zaufany.

•	Po	 wysłaniu	 wniosku	 mamy	 14	 dni	 na	 wizytę	
w  dowolnym	 punkcie	 potwierdzającym	 profil	 w	 celu	

potwierdzenia	tożsamości.	To	jedyna	konieczna	wizyta	
w	 urzędzie.	 Potwierdzenie	 tożsamości	 w	 urzędzie	
zajmuje	zwykle	nie	więcej,	niż	kilka	minut.

•	Od	momentu	potwierdzenia	tożsamości	i	uaktywnienia	
profilu	zaufanego	użytkownik	może	posługiwać	się	nim	
w	komunikacji	z	urzędem.

2.	Dla	osób	posiadających	podpis	elektroniczny:
•	Aby	 założyć	profil	 zaufany	należy	 zarejestrować	 swoje	
konto	na	portalu	ePUAP	(www.epuap.gov.pl).	Z	konta	
użytkownika	 należy	 wysłać	 wniosek	 o	 założenie	
profilu	zaufanego.	Po	wysłaniu	wniosku	potwierdzamy	
swoje	 dane	 za	 pomocą	 podpisu	 elektronicznego	
kwalifikowanym	certyfikatem.

Profil zaufany można wykorzystać m. in.:
1)	w	 Centralnej	 Ewidencji	 i	 Informacji	 o	 Działalności	

Gospodarczej	 (np.	 wprowadzenie	 zmian	 dotyczących	
prowadzonej	przez	siebie	działalności	gospodarczej);

2)	w	Platformie	Usług	Elektronicznych	(np.	sprawdzenie	czy	
pracodawca	opłaca	za	pracownika	składki	do	ZUS-u);

3)	w	 Centralnej	 Ewidencji	 Pojazdów	 i	 Kierowców	
(np.	 sprawdzenie	 danych	 zawartych	 w	 dowodzie	
rejestracyjnym,	sprawdzenie	 ilości	posiadanych	punktów	
karnych);

4)	w	wielu	innych	sprawach	(np.	złożenie	wniosku	o wydanie	
dowodu	 osobistego,	 złożenie	 wniosku	 o  udostępnienie	
informacji	publicznej	itp.).
Szczegółowe	informacje	dotyczące	platformy	ePUAP	oraz	

Profilu	Zaufanego	można	znaleźć	na	stronach	www.pz.gov.pl	
i	www.epuap.gov.pl	

Wraz z rozpoczęciem wakacji zakończyły się rozgrywki 
ligowe Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

Sezon	 2016/2017	 do	 udanych	 mogą	 zaliczyć	 drużyny	
seniorów	 z	 Gminy	 Stara	 Biała:	 Amator	 Maszewo	 i	 LZS	
Start	 Proboszczewice.	 Drużyna	 z	 Maszewa	 skończyła	
rozgrywki	 Ligi	 Okręgowej	 na	 wysokim	 drugim	 miejscu,	
jednak	 z  awansu	 do	 IV	 ligi	 z	 powodu	 reorganizacji	
rozgrywek	mógł	w	zakończonym	sezonie	cieszyć	się	 jedynie	
zwycięzca	Ligi	Okręgowej	 -	Mazur	Gostynin.	Zespół	 Startu	
Proboszczewice	 zakończył	 zmagania	 w	 A	 -	 klasie	 również	
na	 drugim	 miejscu,	 wywalczając	 tym	 samym	 awans	 do	
Ligi	 Okręgowej	 w	 przyszłym	 sezonie.	 Warto	 podkreślić,	
że	 drużyna	 Startu	 wyprzedziła	 w  tabeli	 inne	 renomowane	
drużyny	 m.in.	 Stoczniowca	 Płock	 oraz	 Błękitnych	 Gąbin.	
Tym	 samym	 w  przyszłym	 sezonie	 2017/2018	 czekają	 nas	
zacięte	 derby	 gminy	 Stara	 Biała	 na	 obiektach	 w  Maszewie	
i	 Proboszczewicach,	 na	 które	 z  niecierpliwością	 czekamy	
i	 już	 teraz	 serdecznie	 zapraszamy	 wszystkich	 piłkarskich	
sympatyków!	Zawodnikom,	działaczom	i	kibicom	obu	drużyn	
serdecznie	 gratulujemy	 znakomitych	 wyników	 i  życzymy	
dalszych	sportowych	sukcesów!	

Wyróżnienie dla dzielnicowego z Posterunku Policji 
w Starej Białej.

Dzielnicowy	 z	 Posterunku	
Policji	w	Starej	Białej,	działającego	
w	 strukturze	 Komendy	
Miejskiej	Policji	w	Płocku	–	asp.	
Andrzej	 Joniak,	 został	 jednym	
z	 pięciu	 laureatów	 Konkursu	
„Policjant,	 który	 mi	 pomógł”.	
Funkcjonariusz	 został	 wybrany	
spośród	 118	 kandydatów	
zgłoszonych	 do	 organizatora	
Konkursu	 –	 Ogólnopolskiego	
Pogotowia	 dla	 Ofiar	 Przemocy	
w	 Rodzinie	 „Niebieska	 Linia”,	
z całego	kraju.

Wręczenie	 nagród	 wyróżnionym	 odbędzie	 się	 w	 sobotę,	
22	lipca	w	trakcie	centralnych	obchodów	Święta	Policji.	Panu	
aspirantowi	 Andrzejowi	 Joniakowi	 serdecznie	 gratulujemy	
i życzymy	dalszych	sukcesów	w	pracy	na	rzecz	mieszkańców	
gminy	Stara	Biała.

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP w Urzędzie Gminy Stara Biała

Piłkarskie derbyPolicjant, który mi pomógł
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Tradycyjnie w Nowych Proboszczewicach świętowano 
gminny Dzień Strażaka. Wszystko zaczęło się od uroczystości 
odpustowych w Starych Proboszczewicach w kościele św. 
Floriana, a później świętowanie przeniosło się przed remizę 
w Nowych Proboszczewicach.

Tradycją	 w	 naszej	 gminie	 stało	 się,	 że	 Dzień	 Strażaka	
połączony	 jest	 z	 uroczystościami	 odpustowymi	 w	 parafii	 św.	
Floriana	 w	 Starych	 Proboszczewicach.	 Nic	 w	 tym	 dziwnego,	
bo	w	końcu	 św.	Florian	 to	patron	 strażaków.	Tak	 jak	 co	 roku	
kościół	 w	 Starych	 Proboszczewicach	 wypełnił	 się	 pocztami	
sztandarowymi	 i	 pododdziałami	 strażaków	 oraz	 rzeszą	
wiernych.	-	Gromadzimy	się	w	dniu	parafialnego	odpustu.	Od	
wielu	 lat	 ten	 dzień	 naznaczony	 jest	 też	 podziękowaniem	 dla	
tych,	 którzy	wchodzą	 tam	 skąd	 inni	 uciekają.	Chylimy	 głowę	
przed	wszystkimi	strażakami,	za	wasze	zaangażowanie	i	pomoc.	
Św.	 Florian	 był	 człowiekiem	 dojrzałym,	 człowiekiem	 czynu	
i honoru,	tak	jak	każdy	strażak	–	mówił	w	homilii	ks.	Tomasz	
Markowicz.

Po	 nabożeństwie	 w	 asyście	 Gminnej	 Orkiestry	 Dętej	
strażacy	i	uczestnicy	uroczystości	przeszli	na	plac	przed	remizą	
w	Nowych	Proboszczewicach.	Tutaj	oficjalna	część	obchodów	
Dnia	Strażaka	rozpoczęła	się	od	hymnu	państwowego	i	hymnu	
OSP	„Rycerze	Floriana”.	Gości	witał	prezes	OSP	Proboszczewice,	
Leszek	Łabędzki.	A	wśród	nich	byli	oczywiście	przedstawiciele	
władz	gminy,	radni,	szef	powiatowej	komisji	rewizyjnej	OSP	Jan	
Kołodziejski,	reprezentanci	jednostek	OSP	z	Dziarnowa,	Starej	
Białej,	Kamionek,	Brwilna,	Maszewa,	Wyszyny,	Zalesia,	Zągot	
i Proboszczewic.

-	 Początek	maja	 to	 zawsze	 obchody	 związane	 ze	 świętem	

św.	Floriana,	patrona	strażaków.	Spotykamy	się	po	raz	kolejny,	
aby	oddać	państwu	szacunek	za	waszą	służbę.	Straże	ogniowe	
mają	swoją	bardzo	długą	historię.	Te	straże	widać	wtedy	kiedy	
są	 potrzebne.	Wtedy	 społeczność	widzi	 konieczność	 istnienia	
takich	jednostek.	Chcemy	za	to	podziękować.	Życzyć	szczęścia,	
bo	jest	ono	przy	waszej	służbie	potrzebne	–	mówił	wójt	Sławomir	
Wawrzyński.	Dodał,	 że	 dobrze,	 iż	wśród	 strażaków	 są	młode	
osoby,	bo	to	oznacza	swoistą	sztafetę	pokoleń.	Ale	zaznaczył,	że	
należy	pamiętać	o	tych,	którzy	odeszli	na	wieczną	służbę.

Przewodniczący	 Rady	 Gminy,	 Wojciech	 Żółtowski	
zaznaczył,	 że	na	 terenie	gminy	mamy	osiem	 jednostek	OSP.	 -	
Wszystkim	bardzo	 serdecznie	 chcę	podziękować	 za	 gotowość	
niesienia	 pomocy	 drugiemu	 człowiekowi	 o	 każdej	 porze.	
Dziękuję	 druhom	 seniorom	 za	 przekazywanie	 wartości	
młodzieży.	 Strażacy	 są	widoczni	 podczas	 każdego	 święta	 i	 są	
obdarzani	bardzo	dużym	zaufaniem	społecznym.	Życzę	państwu	
opieki	patrona,	zdrowia,	jak	najmniej	wyjazdów,	a	jeśli	już	będą	
to	tylu	samo	szczęśliwych	powrotów	–	mówił	przewodniczący.

Szef	 zarządu	 gminnego	OSP,	 Stanisław	Wiśniewski	mówił	
o	dużym	zaufaniu	w	stosunku	do	strażaków,	ale	też	zaznaczył,	
że	jest	to	poważne	zobowiązane,	aby	tego	zaufania	nie	zawieść.	
Dzień	 Strażaka	 był	 okazją	 do	 wyróżnień.	 Zarząd	 powiatowy	
OSP	 przyznał	 odznaki	 „Strażak	 wzorowy”	 Łukaszowi	
Chrapkowskiemu	 i	 Damianowi	 Gołębiewskiemu	 z	 OSP	
Wyszyna.	

Po	oficjalnej	części	Dnia	Strażaka	przyszła	kolej	na	zabawę.	
Rozpoczął	 ją	 koncert	 Gminnej	 Orkiestry	 Dętej.	 Później	 były	
atrakcje	dla	dzieci,	pokaz	judo,	koncert	zespołu	Baciary	i	nocna	
zabawa	taneczna	z	zespołem	Ymax.	

Na Stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica” 
w Nowych Proboszczewicach, 17 czerwca odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo – Pożarnicze Drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Organizatorem zawodów był wójt gminy 
i Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a gospodarzem OSP 
w Brwilnie. 

W	 zawodach	 wzięły	 udział	 wszystkie	 jednostki	 z	 terenu	
gminy	 Stara	 Biała,	 w	 tym	 dwie	 kobiece	 drużyny	 pożarnicze	
z	 OSP	 Bronowo-Zalesie	 i	 OSP	 Proboszczewice	 oraz	 osiem	
dorosłych	 drużyn	męskich	 i	 dwie	 drużyny	 chłopców	 z	OSP	
Dziarnowo	i	OSP	Wyszyna	oraz	3	drużyny	Mieszane.

Poszczególne	 drużyny	 rywalizowały	 ze	 sobą	 w	 dwóch	
konkurencjach:	 ćwiczeniu	 bojowym	 i	 sztafecie	 pożarniczej	
z	 przeszkodami,	 w	 których	 musieli	 wykazać	 się	 nie	 lada	
sprawnością	i	kondycją.	Po	zakończeniu	rywalizacji	nastąpiło	
uroczyste	wręczenie	dyplomów	i	pucharów.

Klasyfikacja	 generalna:	młodzieżowe	drużyny	pożarnicze	
mieszanie	–	1.	OSP	Bronowo-Zalesie,	2.	OSP	Maszewo,	3.	OSP	
Proboszczewice;	 młodzieżowe	 drużyny	 chłopców	 –	 1.	 OSP	
Dziarnowo,	2.	OSP	Wyszyna;	drużyny	kobiece	–	1.	OSP	Nowe	
Proboszczewice,	2.	OSP	Bronowo-Zalesie;	drużyny	męskie	–	
1.	OSP	Stara	Biała,	2.	OSP	Maszewo,	3.	OSP	Wyszyna,	4.	OSP	
Proboszczewice,	5.	OSP	Brwilno,	6.	OSP	Dziarnowo,	7.	OSP	
Bronowo-Zalesie,	8.	OSP	Kamionki.

Dzień Strażaka

Strażackie zmagania
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Zakończenie roku szkolnego to także okazja do podsumowania 
osiągnięć naukowych i sportowych uczniów szkół z naszej gminy. 
Ci najlepsi w II semestrze roku szkolnego 2016/17 otrzymali 
stypendia z rąk wójta Sławomira Wawrzyńskiego.

Stypendia	naukowe	otrzymali	uczniowie	ze	średnią	ocen	powyżej	
4,75	 i	 z	 co	najmniej	 dobrym	zachowaniem.	 Sportowe	otrzymali	 ci,	
którzy	mogą	pochwalić	się	sukcesami	na	zawodach	i	turniejach.	

W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Maszewie	 Dużym	 stypendia	 za	
wyniki	w	nauce	otrzymali:	kl.	 IV	a	–	Michał	Borzuchowski,	Natalia	
Malinowska,	Oliwia	Mioduska,	Kinga	Pruszkowska;	kl.	IV	b	–	Hanna	
Antczak,	Oliwia	Ciarka,	Aleksandra	Dulny,	Barbara	Grabowska,	Maja	
Reńska,	Dominika	Ryniak,	Marcelina	Sulińska,	Paulina	Szulc;	kl.	 IV	
c	–	Marcin	Borkowski,	Antonina	Chrapkowska,	Oliwia	Kalinowska,	
Wiktoria	Obrębska,	Mateusz	Przetak;	kl.	V	a	–	Adam	Bonkowski,	Olga	
Ceglińska,	 Jakub	Czarnecki,	Wiktoria	Kalinowska,	Mateusz	Kalwas,	
Michał	Kalwas,	Nina	Krzemińska,	Ewa	Krzesicka,	Gabriela	Śmigielska,	
Sylwia	 Topa;	 kl.	 V	 b	 –	 Karol	Garbaszewski,	Weronika	 Janiszewska,	
Marta	 Kaczmarek,	 Ignacy	 Kaczorowski,	 Mateusz	 Karaszewski,	
Adam	 Królikowski,	 Adam	 Liszewski,	 Dominika	 Lubasińska,	 Kinga	
Mikołajewska,	Milena	Piórowicz;	kl.	VI	a	–	Bartłomiej	Baniecki,	Nina	
Jędrzejewska,	 Natalia	 Krajenta,	Wanesa	 Kuś,	 Aleksandra	 Michalak,	
Paulina	Paszkowska,	Natalia	Pycek,	Maja	Ruszkowska,	Alan	Sieradzki,	
Bartosz	 Tchorek,	 Oliwia	 Truszkowska;	 kl.	 VI	 b	 –	 Olga	 Budzyńska,	
Wiktor	 Bylicki,	 Urszula	 Dołębska,	 Wiktor	 Dworak,	 Damian	
Malinowski,	Patrycja	Mikulicz,	Wojciech	Pniewski,	Filip	Woliński.

Stypendia	sportowe:	kl.	V	a	–	Adam	Bonkowski;	kl.	V	b	–	Kacper	
Szczęsny;	 kl.	 VI	 a	 –	 Bartłomiej	 Baniecki,	 Maciej	 Gronczewski,	
Bartosz	Tchorek,	Kacper	Ziółkowski;	kl.	VI	b	–	Wiktor	Bylicki,	Adam	
Czarnecki,	Wiktor	Dworak,	Dawid	Krawczyński,	Mateusz	Wiciński,	
Marcin	Więckowski.

W	Gimnazjum	w	Maszewie	Dużym	stypndia	za	wyniki	w	nauce	
otrzymali:	 kl	 I	 a	 –	Paulina	Bętlewska,	Angelika	 Falacińska,	Natalia	
Korzeniewska,	Alicja	Lewandowska;	kl.	I	b	–	Agata	Czerwińska,	Jolanta	
Koprowicz,	 Laura	 Kotulska,	 Maja	 Łukaszewska,	 Julia	 Sobolewska,	
Wiktoria	Świder,	Agata	Wochowska;	kl.	II	a	–	Dawid	Marlęga,	Natalia	
Obrębska;	 kl.	 II	 b	 –	 Marta	 Krzesicka,	 Zuzanna	 Stańczak,	 Paulina	
Wrześniewska;	kl.	III	a	–	Martyna	Łątka,	Aleksandra	Różycka,	Jakub	
Rutkowski,	Alicja	Zalewska;	 kl.	 III	 b	–	Mateusz	Gozdanek,	Kamila	
Kalinowska,	Dominika	Leńska,	Klaudia	Rawa.

W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Starych	 Proboszczewicach	 stypendia	
naukowe	 otrzymali:	 kl.	 IV	 a	 –	 Natalia	 Dybaś,	 Daria	 Jarzyńska,	
Natalia	Przybysz,	Wiktoria	Strześniewska;	kl.	IV	b	–	Maja	Kikolska,	
Malwina	 Bukowska,	 Zuzanna	 Strześniewska,	 Julia	Grabska,	Miłosz	
Szmytkowski,	Jakub	Kacperski;	kl.	V	b	–	Julia	Białaszewska,	Wiktor	
Ners,	 Monika	 Borucka,	 Natalia	 Nowak,	 Wiktoria	 Paczkowska,	
Klaudia	Lewandowska,	Emilia	Pudlarz;	kl.	VI	a	–	Mateusz	Burczyński,	

Nasi stypendyści

MASZEWO	DUŻE	-	stypendyści	gimnazjum

MASZEWO	DUŻE	-	stypendyści	klasa	V

MASZEWO	DUŻE	-	stypendia	sportowe

MASZEWO	DUŻE	-	stypendyści	klasa	IV

MASZEWO	DUŻE	-	stypendyści	klasa	VI

STARE	PROBOSZCZEWICE	-	stypendyści	klasy	II	-	III
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Wiktor	 Klonowski,	 Oliwia	 Żółtowska,	 Magdalena	 Buraczyńska,	
Aleksandra	Białaszewska,	Maja	Piotrowska;	kl.	VI	b	–	Maria	Świetlik,	
Maciej	Kikolski,	Aleksandra	Jędrzejczyk,	Jakub	Gostomski,	Zuzanna	
Wojszkun.

Za	osiągnięcia	sportowe	stypendystami	zostali:	kl.	IV	b	–	Malwina	
Bukowska;	kl.	V	b	–	Klaudia	Lewandowska,	Patryk	Nowak;	kl.	VI	b	
–	 Szymon	 Budnicki,	 Natalia	 Gonczaryk,	 Rozalia	 Linowska,	 Alicja	
Rzepecka,	Łukasz	Jaworski,	Maciej	Kikolski,	Sebastian	Rybicki,	Maria	
Świetlik,	Aleksandra	Jędrzejczyk.

W	 Gimnazjum	 w	 Starych	 Proboszczewicach	 stypendia	
naukowe	otrzymali:	 kl.	 I	 c	 –	Adam	Przybyliński,	 Jakub	Wójcik;	 kl.	
II	a	–	Agnieszka	Jarzyńska;	kl.	II	b	–	Zuzanna	Gołębiewska,	Natalia	
Lisowska,	Natalia	Markowska,	Piotr	Skrzypek;	kl.	III	a	–	Natan	Jakub	
Różycki;	 kl.	 III	 b	 –	 Julia	Mioduszewska,	Aneta	Nowakowska,	 Julia	
Wilczyńska,	Natalia	Wilczyńska,	Oliwia	Turowska;	kl.	III	c	–	Miłosz	
Bukowski,	 Lidia	 Szmytkowska,	 Łukasz	 Pyrzak,	 Marcin	 Kralski,	
Zuzanna	Zelmańska.

Stypendia	 sportowe	 dostali:	 kl.	 I	 c	 –	Natalia	 Laskowska,	 Jakub	
Portalski;	kl.	II	b	–	Zuzanna	Budnicka,	Alan	Olwert,	Michał	Gorczyca;	
kl.	 III	 c	 –	Marcin	 Kralski,	 Gabriel	 Ners,	 Łukasz	 Pyrzak,	 Sebastian	
Trębiński,	Dawid	Olwert.

W	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Starej	 Białej	 stypendia	 za	 wyniki	
w nauce	otrzymali:	kl.	 IV	–	Maria	Modrzejewska,	 Jan	Lisicki;	kl.	V	
–	 Aleksandra	 Nowakowska,	 Marcin	 Laskowski,	 Zuzanna	 Welenc;	
kl.	VI	 a	–	Magdalena	Kubicz,	 Julia	Kosowska,	Weronika	Adamska,	
Aleksandra	Bielska,	Miłosz	Paradowski,	Krystian	Lipiński;	kl.	VI	b	–	
Oliwia	Olender,	Anna	Żochowska,	Klaudia	Kuligowska.

Stypendystami	sportowymi	zostali:	kl.	VI	a	–	Miłosz	Paradowski,	
Weronika	Adamska,	Aleksandra	Bielska,	Julia	Kosowska,	Magdalena	
Kubicz,	 Amelia	 Zdziemborska;	 kl.	 VI	 b	 –	 Klaudia	 Kuligowska,	
Barbara	Zwierz,	Agnieszka	Woźniak.

W	Szkole	Podstawowej	w	Wyszynie	stypendia	za	wyniki	w nauce	
otrzymali:	kl.	IV	Aleksandra	Malinowska,	Maja	Kujawa,	Aleksandra	
Brzozowska,	 Adam	Guzanek,	 Lena	 Prośniewska,	 Tomasz	Doliński,	
Alicja	Tyrajska;	kl.	V	–	Aleksandra	Cybulska,	Karolina	Brudnicka,	Jan	
Olaf	Kryska;	kl.	VI	–	Julia	Chrobot,	Tamara	Nowicka,	Michał	Gach,	
Miłosz	Krysiński,	Natalia	Bętlejewska,	Sławomir	Ciecharowski.

Stypendia	sportowe	dostali	natomiast:	kl.	IV	–	Tomasz	Doliński,	
kl.	VI	Tamara	Nowicka,	Michał	Gach,	Aleksandra	Gajewska.

WYSZYNA

STARE	PROBOSZCZEWICE	-	stypendyści	sport	sp

STARE	PROBOSZCZEWICE	-	stypendyści	nauka	sp

STARE	PROBOSZCZEWICE	-	stypendyści	sport	gm

STARE	PROBOSZCZEWICE	-	stypendyści	nauka	gm

STARA	BIAŁA
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Proboszczewice - to wieś położona nad malowniczą 
rzeczką Wierzbicą. Początek osady, datowany jest na XIV 
wiek. Pierwsze wzmianki na jej temat, pochodzą z 1374 r., 
kiedy to Dobiesław Sówka z Gulczewa (w latach 1375 - 1381 
biskup płocki), dokonał lokacji na prawie chełmińskim. 

Wiele	 jednak	wskazuje	 na	 to,	 że	mimo	 nadania	 nowych	
praw	administracyjnych,	Proboszczewice	 istniały	 już	o	wiele	
lat	wcześniej,	 a	 ich	nazwa	 zaczerpnięta	 została	 z	 uposażenia	
prepozyta	kapituły	-	proboszcza.	Kolejna	wzmianka	o	osadzie	
(o	dworze),	pochodzi	 z	 lat	1777	 -	1778	 i	brzmi	następująco:	
„chłopów	 włóczników	 5,	 bywało	 7,	 teraz	 te	 włóki	 dwór	
obsiewa	7”.	W	kolejnym	wpisie,	20	lat	później,	znajdziemy	już	
tylko	 informację	 o	 folwarku:	 „Folwark	 stary	 jeszcze	 zdatny	
do	 mieszkania	 o	 jednej	 izbie,	 alkierzu	 z	 podłogą,	 komorą,	
sienią	 i	 kuchenką	 i	 staremi	 kurnikami.	 Spichlerz	 dobry	
i  dostatni,	 owczarnia	 w	 słupy	 i	 dyle	 nie	 najgorsza,	 stodoła	
w  szachulec	o  jednym	klepisku	dobra.	Druga	w	 słupy	 i	dyle	
o	 średnim	 stanie.	 Dla	 koni	 stanienka	 niezła,	 kurniki	 nowo	
tego	roku	postawione”.	Dodatkowo	dowiadujemy	się	dalej,	 iż	
w Proboszczewicach,	znajdował	się	również	browar,	gorzelnia	
i	co	najmniej	dwie	karczmy.	

Kosmata Góra
Kolejne	wzmianki	o	miejscowości	datowane	są	na	rok	1830.	

Rocznik	 historyczny	 donosi:	 „Przy	 trakcie	 z	 Płocka	 do	 Prus	
wiodącym	w	odległości	półtorej	mili	od	tego	miasta,	postrzegać	
się	dają	ogromne	okopy	pod	wsią	Proboszczewicami…	Pomiędzy	
mieszkańcami	 Proboszczewic	 i	 przyległych	 wiosek	 pozostaje	
podanie	jakoby	Szwedzi	w	okopach	tych	obrony	szukali”.	

Informacja	 odnosi	 się	 do	 grodziska	 „pierścieniowatego”,	
zwanego	 przez	 mieszkańców	 Kosmatą	 Górą.	 Kilkusetletnia	
fortyfikacja	 ma	 kształt	 wydłużonego	 czworokąta,	
z zaokrąglonymi	rogami,	o	rozmiarach	około	110	x	130	m.	Wał	
ma	szerokość	około	30	m	i	wysokość	8	m,	licząc	od	wewnątrz,	
a	 16	 m	 licząc	 od	 zewnątrz.	W	 1965	 roku,	 przeprowadzono	
w tym	miejscu	badania,	które	umiejscowiły	początek	istnienia	

wzgórza	 na	 XI	 wiek.	 Obiekt	 ten	 jest	 często	 wspominany	
w	 literaturze,	 począwszy	 od	 dziewiętnastowiecznych	
pamiętników	 i	 kalendarzy,	 kończąc	 na	 współczesnej	
literaturze	 archeologicznej.	 Kosmata	 Góra,	 została	 również	
umiejscowiona,	 w	 pierwszy	 polskim	 thrillerze	 literackim,	
pt.	 ,,Upiór	 spod	 Płocka”,	 autorstwa	 Stefana	Majchrowskiego,	
którego	 akcja,	 toczy	 się	 m.in.	 na	 terenie	 naszej	 gminy,	 pod	
koniec	XVIII	wieku.

Zagadkowy stożek
Kolejnym	 ciekawym	 i	 mało	 znanym	 miejscem,	 na	

które	 niewiele	 osób	 zwraca	 uwagę,	 jest	 znacznie	 mniejszy	
i	 niepozorny	 stożek,	 znajdujący	 około	 300	 m	 na	 południe	
od	 kościoła.	 Został	 on	 utworzony,	 przez	 odcięcie	 głębokim	
przekopem	cypla	wysoczyzny,	wcinającego	się	w	dolinę	rzeczną.	
Od	wschodu	otaczają	go	podmokłe	łąki,	z pozostałych	stron,	
przekop	—	 sucha	 fosa.	Ma	 on	 kształt	 okręgu,	 o	 wymiarach	
około	20	m	x	16	m.	Wysokość	stożka	od	poziomu	łąk	wynosi	
6,5	 m.	 Nasyp	 w	 kilku	 miejscach	 został	 zniszczony	 przez	
nowożytne	wkopy.	Największy	 z	nich,	 od	 strony	 zachodniej,	
to	 prawdopodobnie	 pozostałość	 po	 łaźni,	 którą	 w	 czasie	
ostatniej	 wojny,	 wybudować	 tu	 mieli	 niemieccy	 żołnierze.	
Pod	 koniec	 XX	 wieku,	 prowadzone	 były	 na	 tym	 terenie	
badania	 archeologiczne,	 w	 wyniku	 których	 odnaleziono	
łącznie	2968	zabytków,	z	czego	najliczniejszą	grupę	stanowiła	
ceramika	naczyniowa	-	1822	fragmenty,	812	fragmentów	kafli	
piecowych,	82	fragmenty	przedmiotów	żelaznych,	33	ułamki	
szkła,	 213	 kawałków	 kości	 zwierzęcych	 i	 6	 przedmiotów	
określonych	jako	„inne”.	

Na	 szczególną	 uwagę	 zasługują	 dwie	 monety,	 w	 tym	
jeden	 grosz	 praski.	 Na	 terenie	 stożka,	 odnaleziono	 również	
pozostałości,	 kilku	 powstających	 po	 sobie	 budynków,	
które	 w  różnym	 okresie	 trawiły	 pożary.	 Analizując	 wiek	
odnalezionych	 artefaktów,	 stożek	 w	 Proboszczewicach	
datowany	 jest	na	 czas	późnego	 średniowiecza.	Ostatni	 okres	
zamieszkiwania	tego	miejsca,	rozpoczął	się	w	II	połowie	XVII	

Proboszczewice jakich nie znamy
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wieku,	jednak	podczas	badań,	nie	natrafiono	na	pozostałości	
konstrukcji	ostatniego	budynku.	Najprawdopodobniej	był	on	
drewniany	i	nie	posiadał	piwnic.

Broń Wikingów
Jako	 ciekawostkę	 dodam,	 że	 niedaleko	 od	 jednego	

z  opisywanych	 miejsc,	 pewien	 mieszkaniec	 Proboszczewic,	
podczas	 prac	 polowych,	 wykopał	 dziwny,	 przypominający	
włócznię	przedmiot.	Tak	się	składa,	iż	wspomniany	gospodarz,	
jest	moim	dobrym	kolegą	i	jako	wielkiemu	miłośnikowi	gminy	
Stara	Biała,	 oręż	 został	mi	podarowany.	Podczas	 konferencji	
archeologicznej,	 która	 odbywała	 się	 w	 Płocku,	 pokazałem	
podarunek	 naukowcom	 z	 Uniwersytetu	 Łódzkiego	 oraz	
pracownikom	 Muzeum	 Mazowieckiego.	 Po	 oględzinach,	
okazało	 się,	 że	 znalezisko	 z	 Proboszczewic	 jest	 wyjątkowe.	
Zardzewiały	 i	 zniszczony,	 półmetrowej	 długości	 przedmiot,	
to	 nic	 innego	 jak	 mieczo-włócznia,	 na	 której	 znajdują	 się	
resztki	 inkrustowanych	 srebrem	 ozdobnych	 elementów.	
Zarówno	sposób	zdobienia,	jak	i	kształt	znaleziska,	wskazują	
na	skandynawskie	pochodzenie	broni.	

Niecodzienne	 znalezisko	 dowodzi	 tezy,	 że	 nasze	 tereny	
odwiedzali	wojowie	zza	morza,	których	dziś	ogólnie	nazywamy	
Wikingami.	W	 tym	przypadku,	 był	 to	 co	 najmniej	wysokiej	
rangi	 dowódca	 lub	 na	 co	 wiele	 wskazuje,	 skandynawski	
dostojnik.	Dziś	wspaniałe	 znalezisko	znajduje	 się	 z	Muzeum	
Mazowieckim,	za	co	serdecznie	dziękuję	koledze.	

Dzisiejszy	 artykuł,	 jest	 jedynie	 przyczynkiem,	 do	
wspaniałej	 historii	 Proboszczewic.	 Opisywana	 miejscowość,	
jest	 wyjątkowa	 pod	 względem	 architektonicznym,	
historycznym	 oraz	 bogata	 życiem	 dawnych	 mieszkańców.	
Moja	 rodzina,	 związana	 jest	 również	 z	 tą	 miejscowością,	
o  czym	 świadczą	 zapiski	 oraz	 pochodzenie	 moich	 dziadów	
sprzed	kilkuset	lat.	Na	pamiątkę	tamtych	dziejów,	jedna	z	ulic	
Proboszczewic,	 została	nazwana	 imieniem	mojego	wielkiego	
przodka,	generała	Jana	Nepomucena	Umińskiego,	przyjaciela	
i	wiernego	towarzysza	Napoleona	Bonaparte,	o	którym	Adam	
Mickiewicz	w	,,Reducie	Ordona”	pisał	-	Mój	Jenerał.

Michał Umiński

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej 
Białej, 11 czerwca świętowano Dzień Rodziny który zbiegł 
się z 10. rocznicą nadania szkole imienia Jana Pawła II.  
Była to okazja, aby przypomnieć nauki wielkiego Polaka, 
podziękować za miłość i trud wychowania najbliższym oraz 
aktywnie spędzić czas.

Oficjalne	 inauguracja	 Dnia	 Rodziny	 odbyła	 się	 w	 hali	
sportowej.	Gości	przywitała	dyrektor	Bożena	Zaręba.	Później	
swoimi	 talentami	 artystycznymi	 pochwalili	 się	 uczniowie.	
Recytowali	wiersze,	śpiewali	piosenki,	tańczyli.	

Po	części	artystycznej	impreza	przeniosła	się	do	szkolnego	
ogródka.	 Tam	 na	 najmłodszych	 czekały	 liczne	 atrakcje:	
zjeżdżalnie,	trampoliny	i	„kule	wodne”.	Na	wszystkich	czekały	
wspaniałe	 ciasta	 przygotowane	 przez	 Radę	 Rodziców	 oraz	
kiełbaski	 pieczone	 na	 grillu.	 Miłośnicy	 jazdy	 konnej	 mogli	

wybrać	się	na	krótką	przejażdżkę	bryczką.	
Tradycyjnie	 ważnym	 punktem	 programu	 obchodów	

Dnia	 Rodziny	 był	 pokaz	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	
przez	 Ochotniczą	 Straż	 Pożarną	 w	 Starej	 Białej,	 sprzętu	
i	 wyposażenia	 służbowego	 Wydziału	 Ruchu	 Drogowego	
KMP	w	 Płocku	 oraz	 pojazdów	 Samodzielnego	 Pododdziału	
Prewencji	Policji	w	Płocku.	Każdy	mógł	usiąść	za	kierownicą	
radiowozu,	 porozmawiać	 z	 funkcjonariuszami	 i	 zrobić	 sobie	
pamiątkowe	 zdjęcie.	 Była	 to	 niemała	 gratka	 dla	miłośników	
służb	mundurowych.

Wielbiciele	zabaw	kolorami	dokonywali	zmiany	wizerunku,	
malując	 buzię	 oraz	 brali	 udział	 w	 plenerowych	 warsztatach	
plastycznych.	 Pasjonaci	 eksperymentów	 uczestniczyli	
w warsztatach	młodego	chemika,	przeprowadzając	niezwykłe	
doświadczenia	 przy	 użyciu	 tajemniczych,	 magicznych	
substancji.	Dzieci	 kibicowały	 swoim	koleżankom	 i	 kolegom,	
prezentującym	talenty	wokalne	w	konkursie	piosenki.

Uczniowie ZS w Starych Proboszczewicach udanie 
zaprezentowali się 16 maja w Radzanowie na XIX 
Mazowieckim Festiwalu Piosenki Religijnej. 

Bogumiła	 Zelmańska	 uczennica	 klasy	 III	 a	 szkoły	
podstawowej	 zajęła	 pierwsze	 miejsce	 w	 kategorii	 kl.	 I-III.	
Zaśpiewała	piosenkę	z	repertuaru	Magdy	Anioł	„Pioseneczka”.	
Oliwia	 Fersz	 uczennica	 kl.	 IV	 b	 zajęła	 drugie	 miejsce	

w  kategorii	 kl.	 IV-VI	 szkoły	 podstawowej.	 Wykonała	 ona	
piosenkę	„Chwała	Tobie	Panie”	 również	z	 repertuary	Magdy	
Anioł.

Gimnazjum	 reprezentowały	 Natalia	 Lisowska	 z	 kl.	 II	 b,	
która	zaśpiewała	piosnkę	„Nasz	Bóg”	zespołu	Exodus	15	oraz	
Małgosia	Kalbarczyk	z	kl.	I	a,	która	wykonała	piosenkę	„Mój	
Jezu,	mój	Zbawco”	z	repertuaru	Beaty	Bednarz.

Nagrody na festiwalu

Dzień rodziny
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Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy bawili się na 
festynach z okazji Dnia Dziecka. Pracownicy przedszkola 
w Nowych Proboszczewicach taki festyn zorganizowali 
31 maja, a 2 czerwca bawiono się w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wyszynie i Zespole Szkół w Starych 
Proboszczewicach.

Na	 festyn	 w	 Nowych	 Proboszczewicach	 zaproszono	
przedszkolaków	i	ich	rodziny.	Zabawa	odbyła	się	w	Centrum	
Sportowym	 „Wierzbica”.	 Uroczystość	 rozpoczęła	 dyrektor	
przedszkola	Małgorzata	 Przybylińska,	 która	 gorąco	 powitała	
wszystkich	przybyłych	gości.

Specjalnie	 na	 tę	 okazję	 przygotowano	 liczne	 atrakcje:	
dmuchane	zjeżdżalnie,	karuzelę,	zwiedzanie	wioski	rycerskiej,	
zabawy	z	animatorami.	Na	dzieci	czekały	stoiska	z	kolorowymi	
balonami	i	ekobiżuterią	oraz	foto-budka	i	malowanie	twarzy.	
Pan	 pszczelarz	 przygotował	 pokaz	 o	 życiu	 i	 zwyczajach	
pszczół,	 a	 chętni,	 w	 specjalnych	 strojach,	 mogli	 podpatrzeć	
mieszkańców	ula.	

Osoby,	 które	 cenią	 sobie	 sprawność	 fizyczną,	 mogły	
wziąć	 udział	 w	 zawodach	 sportowych,	 obejrzeć	 pokaz	 judo,	
a	 także	 uczestniczyć	 w	 treningu	 piłki	 nożnej.	 Nie	 zabrakło	
również	 atrakcji	 dla	 entuzjastów	 mocniejszych	 wrażeń,	
ponieważ	 dla	 nich	 przygotowano	 pokaz	 walk	 rycerskich,	
a  także	pokaz	 gaśniczy	przygotowany	przez	OSP	w	Nowych	
Proboszczewicach.	

Miłośnicy	dobrej	 literatury	zainteresowali	 się	konkursem	
fantowym	z	nagrodami,	wystarczyło	odpowiedzieć	na	pytanie	
dotyczące	znajomości	baśni	i	bajek.	Na	głodnych	i	spragnionych	
czekał	bufet	z	napojami	i	kiełbaski	z	grilla,	a	rycerze	chętnie	
dzielili	się	tradycyjnymi	potrawami	z	odwiedzającymi.

W	Zespole	Szkolno-Przedszkolnym	dyrekcja,	nauczyciele	
i	 rodzice	 przygotowali	 dla	 dzieci	 mnóstwo	 atrakcji	
i  niespodzianek.	 Przedszkolaki	 uczestniczyły	 w	 grach	

i  zabawach	muzyczno	–	ruchowych,	korzystały	ze	zjeżdżalni	
„Pirat”	 oraz	 buszowały	 po	 dmuchanym	 placu	 zabaw.	 Dla	
starszych	dzieci	niebywałą	atrakcją	była	mata	SUMO.

Dyrektor	 Katarzyna	 Warczachowska	 wspólnie	
z  przewodniczącą	 Samorządu	 Uczniowskiego	 Tamarą	
Nowicką,	 złożyły	 wszystkim	 dzieciom	 życzenia	 z	 okazji	
Dnia	 Dziecka.	 Samorząd	 Uczniowski	 wraz	 z	 opiekunem	
Pawłem	Grabowskim	-	nauczycielem	wychowania	fizycznego	
przygotowali	 i	 przeprowadzili	 liczne	 konkurencje	 sportowe.	
Do	Wyszyny	przyjechali	goście,	a	byli	 to	podopieczni	Domu	
Pomocy	Społecznej	w	Brwilnie.

Przedszkolakom	 szczególnie	 przypadł	 do	 gustu	 wóz	
bojowy	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	z	Wyszyny.	Po	atrakcjach	
sportowych	 czekały	 na	 dzieci	 niespodzianki	 kulinarne	
przygotowane	 przez	 Radę	 Rodziców	 przedszkola	 i	 szkoły.	
Dzieci	częstowały	się	kiełbaskami	z	grilla,	watą	cukrową	oraz	
niezwykłym,	„czarodziejskim”	napojem.

Dzień	 Dziecka	 w	 Zespole	 Szkół	 w	 Starych	
Proboszczewicach	 jak	 co	 roku	 był	 okazją	 do	 dobrej	 zabawy.	
Wszyscy	 uczniowie	 szkoły	 uczestniczyli	 w	 przedstawieniu	
„Gadanie	 na	 ekranie”	 w	 wykonaniu	 Szkolnego	 Koła	
Teatralnego.	 Uczniowie	 klas	 I-VI	 szaleli	 na	 dyskotece,	
różnego	 rodzaju	 zjeżdżalniach-dmuchańcach,	 trampolinach,	
korzystali	 z	 możliwości	 malowania	 twarzy	 na	 stoisku	
prowadzonym	 przez	 wolontariuszy.	 W	 tym	 samym	 czasie	
ich	 starsi	 koledzy	 z	 gimnazjum	 brali	 udział	 w	 zawodach	
sportowych	 zorganizowanych	 przez	 nauczycieli	 wychowania	
fizycznego.	 Młodzież	 miała	 okazję	 wykazać	 się	 nie	 tylko	
kondycją	 fizyczną,	 ale	 także	 aktywnym	 kibicowaniem,	 które	
było	 jednym	 z	 kryteriów	 nagradzanych	 przez	 sędziów.	 Po	
zakończonej	 zabawie	 na	 wszystkich	małych	 i	 dużych	 czekał	
słodki	poczęstunek.

Festyny z okazji Dnia Dziecka

Na stadionie Centrum Sportowego „Wierzbica” 
w  Nowych Proboszczewicach, 25 maja odbył się V turniej 
w piłce nożnej szkół podstawowych o puchar prezesa Banku 
Spółdzielczego w Starej Białej. 

W	rozgrywkach	wzięło	udział	ok.	100	uczniów	z	klas	IV-VI.	
Przy	sprzyjającej	pogodzie	cztery	drużyny	chłopców	i dziewcząt	
grały	w	swoich	grupach	systemem	„każdy	z każdym”.	

Wśród	 dziewcząt	 triumfowała	 drużyna	 ze	 Starej	 Białej.	
Kolejne	 miejsca	 zajęły	 zespoły	 ze	 Starych	 Proboszczewic,	
Mochowa	 i	 Maszewa	 Dużego.	 Wśród	 chłopców	 pierwsze	

miejsce	 zajęła	 ekipa	 z	 Maszewa	 Dużego.	 Kolejne	 lokaty	
przypadły	 drużynom	 ze	 Starych	 Proboszczewic,	 Mochowa	
i Starej	Białej.	

Statuetka	 dla	 najlepszej	 zawodniczki	 trafiła	 do	 Agnieszki	
Woźniak	 ze	 Starej	 Białej,	 a	 dla	 najlepszego	 zawodnika	 do	
Wiktora	Dworaka	z	Maszewa	Dużego.	Na	zakończenie	turnieju	
wszystkim	drużynom	wręczono	dyplomy	i	nagrody	rzeczowe,	
których	 fundatorem	 był	 Bank	 Spółdzielczy	 w	 Starej	 Białej,	
a zwycięskie	drużyny	otrzymały	ponadto	okazałe	puchary.

O puchar prezesa
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Dzień Rodziny to już tradycja Zespołu Szkół w Maszewie 
Dużym. To doskonała okazja, aby aktywnie spędzić czas 
z rodzina. Tak było 3 czerwca.

Festyn	 rozpoczęła	 dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 w	 Maszewie	
Dużym,	 Małgorzata	 Bartos	 –	 Piątkowska	 witając	 i	 życząc	
wszystkim	 wspaniałej	 zabawy.	 Po	 oficjalnym	 otwarciu	 plac	
przed	 szkołą	 należał	 do	 uczniów.	 To	 właśnie	 tu	 uczennice	
Basia	 Grabowska,	 Ala	 Żółtowska	 i	 Zuzia	 Witkowska	 wraz	
z	 partnerami	 z	 gracją	 zaprezentowały	 taniec	 towarzyski.	
Szkolny	 zespół	 taneczny	 „Wirujące	 Gwiazdki”	 niezwykle	
dynamicznie	 wykonał	 taniec	 cha	 –	 cha.	 Wielki	 aplauz	
wywołała	grupa	uczennic	klasy	IV	b	w	tańcu	„just	dance”.	Nie	
zabrakło	 także	 aerobicu.	 Pięknie	 zaprezentował	 się	 szkolny	
zespół	 instrumentalny.	 Rozbrzmiewały	 również	 radosne	
piosenki	w	wykonaniu	przedszkolaków,	Karola	Kozłowskiego	
i	 zespołu	 wokalnego	 „MAMAGAKU”.	 Wyczekiwanym	
przez	 publiczność	 punktem	 programu	 był	 występ	 teatrzyku	
„Śmieszek”.	 Wykonawcy	 wystąpili	 w	 inscenizacji	 „Leśne	
głupki”.	Rodziny	z	dumą	i	radością	obserwowały	i	oklaskiwały	
występy	swoich	pociech.

Od	początku	zabawy	dzieci	miały	możliwość	korzystania	
z wielu	atrakcji.	Tych	standardowych	–	placu	zabaw	oraz	boiska	
szkolnego,	ale	także	z	bardziej	niecodziennych	–	na	przykład	
malowania	 twarzy,	 pokazu	 ogromnych	 baniek	 mydlanych,	
przejażdżki	 na	 kucyku	 czy	 zabawy	 z	 dużymi	 pluszakami	 -	
Myszką	 Miki	 i	 Kubusiem	 Puchatkiem.	 Chętni	 mogli	 wziąć	
udział	 w	 następujących	 konkurencjach:	 tenis	 stołowy,	 skok	
wzwyż,	 skoki	 w	 workach,	 przenoszenie	 wody,	 wyławianie	
jabłek,	łowienie	rybek,	krokiet,	kubb,	szachy	i	bule.	

Każda	klasa	przygotowała	własne	stoisko.	Znalazło	się	tam	
wiele	rozmaitości:	loteria	fantowa,	koło	fortuny,	licytacja.	Nie	
zabrakło	atrakcji	kulinarnych.	Wypiekano	na	oczach	klientów	
gofry,	 świeżo	 wyciskano	 soki	 i	 robiono	 na	 miejscu	 koktajle	
owocowe	a	także	serwowano	domowy	chleb,	smalec	i	miód.

Otaczający	zewsząd	zapach	kiełbasek	z	grilla	nie	pozwolił	
oprzeć	 się	 pokusie	 ich	 skosztowania,	 a	 rozpływające	 się	
w ustach	ciasta,	upieczone	przez	rodziców,	szybko	pozwalały	
zapomnieć	 o	 liczeniu	 kalorii.	 Po	 raz	 kolejny	 przygotowano	
też	wiejski	stół,	gdzie	można	było	się	poczęstować	smacznym	
chlebem	ze	smalcem	i	ogórkiem	małosolnym.	

Niespodzianką	 była	 możliwość	 zrobienia	 zdjęcia	
rodzinnego	 czy	 koleżeńskiego	 w	 foto-budce	 w	 śmiesznym	
nakryciu	głowy,	w	 fantazyjnych	okularach,	 z	wąsami	 i	wielu	
innych	 wcieleniach.	 Niezwykłą	 atrakcją	 dla	 miłośników	
motoryzacji	 okazał	 się	 także	 pokaz	motocykli	 i	 samochodu	
zabytkowego.

Ostatnim	 punktem	 programu,	 kończącym	 piknik,	
był	 turniej	 piłki	 nożnej	 między	 reprezentacjami	 uczniów,	
rodziców	 i	 nauczycieli.	 Jak	 zwykle	 przyniósł,	 wiele	 emocji	
i niespodzianek.	Boisko	zapełniło	się	kibicami	dopingującymi	
swoich	 faworytów.	 Najlepszą	 drużyną	 okazali	 się	 rodzice,	
którzy	 w	 zaciętej	 walce	 pokonali	 zarówno	 uczniów,	 jak	
i  nauczycieli,	 walczących	 do	 utraty	 tchu.	 Drugie	 miejsce	
przypadło	w	udziale	nauczycielom,	a	trzecie	uczniom.

Festyn	 rodzinny	 okazał	 się	 strzałem	w	dziesiątkę.	Dzięki	
współpracy	 i	 zaangażowaniu	 wielu	 ludzi	 udało	 się	 go	
zorganizować	 z	 wieloma	 atrakcjami.	 Upłynął	 wszystkim	
w  radosnej	 atmosferze.	 Wywołał	 pozytywne	 emocje	
iudowodnił,	 że	 czas	 spędzony	 z	 rodziną	 jest	 niezastąpiony	
i bezcenny.	Festynu	rodzinnego	nie	udałoby	się	zorganizować,	
gdyby	nie	pomoc	wielu	ludzi.	Dlatego	z	całego	serca	dziękujemy	
Wam	 za	 pomoc	 i	 wsparcie.	 Szczególne	 podziękowania	
kierujemy	do	naszych	sponsorów:	Urzędu	Gminy	Stara	Biała,	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu,	firm	„Peklimar”	i	„Neo	
–	Tec”,	Rady	Rodziców,	oraz	pani	Zofii	Rokickiej	i	wszystkich,	
którzy	aktywnie	włączyli	się	w	organizację	imprezy.

Drużyny	 juniorskie	 Amatora	 Maszewo	 wzięły	 po	 raz	
kolejny	 udział	 w	 międzynarodowym	 turnieju	 piłki	 nożnej	
w miejscowości	Presov	na	Słowacji.	W	dniach	1-6	lipca	drużyny	
U-10,	 U-13	 oraz	 U-17	 rozegrały	 szereg	 spotkań	 z	 bardzo	
wymagającymi	 rywalami	 oraz	 mogły	 skonfrontować	 swoje	
umiejętności	 z	 drużynami	 m.in.	 ze	 Słowacji,	 Czech,	 Rosji,	
Estonii,	Rumunii,	Ukrainy,	Bośni,	Węgier.	W	sumie	w	turnieju	
wzięło	udział	blisko	200	drużyn.

Rodzinny dzień w Maszewie Dużym

Amator na Słowacji
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Po raz drugi w lasach brwileńskich odbył się Wiosenny 
Bieg o puchar wójta gminy Stara Biała. Puchary w kategorii 
szkół podstawowych oraz gimnazjów trafiły do uczniów 
z ZS w Starych Proboszczewicach.

W	 biegu,	 który	 odbył	 się	 27	 kwietnia,	 wystartowali	
uczniowie	 ze	 wszystkich	 szkół	 z	 terenu	 naszej	 gminy	 oraz	
reprezentacja	 SP	 nr	 17	 z	 Płocka.	 W	 sumie	 114	 biegaczy.	
Uczniowie	 podstawówek	 mieli	 do	 pokonania	 dystans	 900	
metrów,	a	gimnazjów	1100	metrów.

Wśród	uczniów	 szkół	 podstawowych	na	 podium	 stanęli:	
rocznik	2006	–	1.	Olga	Ceglińska	 (SP	w	Maszewie	Dużym),	
2.	 Barbara	Grabowska	 (SP	w	Maszewie	Dużym),	 3.	 Klaudia	
Strześniewska	(SP	w	Starych	Proboszczewicach);	1.	Bartłomiej	
Budnicki	(SP	w	Starych	Proboszczewicach),	2. Tomasz	Doliński	
(SP	w	Wyszynie),	3.	 Jakub	Nowakowski	 (SP w Starej	Białej);	
rocznik	 2005	 –	 1.	 Aleksandra	 Gajewska	 (SP	 w  Wyszynie),	
2.  Anna	 Żochowska	 (SP	 w	 Starej	 Białej),	 3.  Amelia	
Zdziemborska	 (SP	 w	 Starej	 Białej);	 1.	 Miłosz	 Paradowski	
(SP  w  Starej	 Białej),	 2.	 Miłosz	 Krysiński	 (SP	 w	 Wyszynie),	
3.  Filip	 	Matczak	 (SP	w	Starych	Proboszczewicach);	 rocznik	
2004	–	1. Rozalia	Linowska	(SP	w	Starych	Proboszczewicach),	
2.	Julia	Kosowska	(SP	w	Starej	Białej),	3.	Klaudia	Kuligowska	
(SP	 w  Starej	 Białej);	 1.	 Michał	 Gach	 (SP	 w	 Wyszynie),	
2. Wiktor	Mierzwa	(SP	w Wyszynie),	3.	Krystian	Lewandowski	
(SP w Starej	Białej).

Wśród	 gimnazjalistów	 medale	 zdobywali:	 rocznik	
2003	 –	 1.  Natalia	 Laskowska	 (Gimnazjum	 w	 Starych	
Proboszczewicach),	 2.	 Kornelia	 Wierzbicka	 (Gimnazjum	
w Maszewie	Dużym),	3.	Aleksandra	Kwasiborska	(Gimnazjum	
w	 Maszewie	 Dużym);	 1.	 Jakub	 Portalski	 (Gimnazjum	
w  Starych	 Proboszczewicach),	 2.	 Filip	 	 Seroka	 (Gimnazjum	
w Starych	Proboszczewicach),	3.	Kamil	Zieliński	(Gimnazjum	
w	Maszewie	Dużym);	 rocznik	 2002	 –	 1.	 Zuzanna	 Budnicka	
(Gimnazjum	w	Starych	Proboszczewicach),	2.	Martyna	Maron	

(Gimnazjum	w Maszewie	Dużym),	3.	Aleksandra	Betkowska	
(Gimnazjum	w Starych	Proboszczewicach);	1.	Michał		Gorczyca	
(Gimnazjum	 w	 Starych	 Proboszczewicach),	 2.  Kacper		
Wojszkun	 (Gimnazjum	 w	 Starych	 Proboszczewicach),	
3.  Kacper	 Grzywiński	 (Gimnazjum	 w	 Maszewie	 Dużym);	
rocznik	 2001	–	 1.	 Justyna	Rudzka	 (Gimnazjum	w	Maszewie	
Dużym),	 2.	 Martyna	 Gonczaryk	 (Gimnazjum	 w	 Starych	
Proboszczewicach),	 3.  Kamila	 Kalinowska	 (Gimnazjum	
w  Maszewie	 Dużym);	 1.  Gabriel	 Ners,	 2.	 Marcin	 Kralski,	
3.	 Łukasz	 Pyrzak	 (wszyscy	 Gimnazjum	 w	 Starych	
Proboszczewicach).

Wszyscy	 zawodnicy,	 którzy	 zajęli	 miejsca	 od	 I	 do	 VI	
w każdej	kategorii	wiekowej,	otrzymali	dyplomy,	a	zawodnicy	
z	 miejsc	 I	 –	 III	 dodatkowo	 medale	 i	 nagrody.	 Najlepszym	
młodym	 biegaczom	 medale	 wręczyli	 dyrektor	 Gminnego	
Ośrodka	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Starej	 Białej	 -	 Roland	 Bury,	
dyrektor	 Zespołu	 Szkół	 w	 Maszewie	 Dużym	 -	 Małgorzata	
Bartos	 Piątkowska	 oraz	 wicedyrektor	 Zespołu	 Szkół	
w Maszewie	Dużym	-	Jarosław	Okrąglewski.	

Puchar	 wójta	 w	 kategorii	 szkół	 podstawowych	 zdobyła	
SP	 w  Starych	 Proboszczewicach.	 Kolejne	 miejsca	 zajęły:	
SP	w  Starej	 Białej,	 SP	w	Wyszynie,	 SP	w	Maszewie	Dużym,	
SP	 nr	 17	 w	 Płocku.	 Puchar	 w	 kategorii	 gimnazjów	 zdobyło	
Gimnazjum	w	Starych	Proboszczewicach.

Sędzią	głównym	był	Łukasz	Rakowski,	któremu	pomagali	
Agnieszka	 Kowalewska,	 Krzysztof	 Zdziemborski	 i	 Jacek	
Obrębski.	 Punkty	 klasyfikacji	 indywidualnej	 i	 zespołowej	
skrupulatnie	 liczyli	 Magdalena	 Górczyńska	 i	 Piotr	 Lewicki.	
Całą	 imprezę	 dokumentowali	 fotograficznie	 Renata	
Szulborska	oraz	Roman	Gęsiarz.	Profesjonalną	obsługą	grilla	
zajęli	się	Danuta	Woltman	i	Marek	Muszyński.	Nad	sprawną	
organizacją	 i	 przebiegiem	 imprezy	 czuwali	 nauczyciele	
wychowania	fizycznego	z	Zespołu	Szkół	w	Maszewie	Dużym.

W Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach, 18 maja 
odbył się III Przegląd Zespołów Tanecznych.

Celem	 spotkania	 była	 popularyzacja	 zespołowych	 form	
tanecznych,	 ich	 walorów	 artystycznych	 i	 wychowawczych	
oraz	 prezentacja	 dorobku	 artystycznego	 dziecięcych	
i  młodzieżowych	 zespołów	 tanecznych	 działających	
w przedszkolach,	szkołach	podstawowych	i	gimnazjach.

Swoje	 umiejętności	 taneczne	 zaprezentowali:	
grupa	 „Żabki”	 i	 „Krasnale”	 z	 Przedszkola	 w	 Nowych	

Proboszczewicach,	 zespół	 „	 Czaderki”	 z	 SP	 w	 Starej	 Białej,	
zespół	 z	 SP	 w Gozdowie,	 „Gwiazdeczki”	 z	 SP	 w	Gozdowie,	
„Świeżynki”	z	Gimnazjum	w	Gozdowie,	zespoły	„Just	Dance”,	
„I	 Love	 To	 Dance”	 i	 „Dancing	 Girls”	 z	 Zespołu	 Szkolno-
Przedszkolnego	 w	 Sikorzu,	 „Ekspresja”	 z	 ZS	 w	 Drobinie,	
„Małe	 Rogozino”	 z	 SP	 w	 Rogozinie,	 zespoły	 „Happy	 Time”	
i	„Crazy	Dancer”	z	SP	w	Liszynie,	„Wirujące	Gwiazdki”	z ZS	
w	 Maszewie	 Dużym,	 „Arabeski”	 grupa	 I-III	 i	 IV-IV	 z	 SP	
w Starych	Proboszczewicach.

Miłosz Bukowski z kl. IIIc Gimnazjum w Starych 
Proboszczewicach zajął pierwsze miejsce w kategorii 
gimnazjów podczas konkursu związanego z „Biblią”, który 
zorganizowała płocka Małachowianka.

Uroczyste	rozstrzygnięcie	konkursu	odbyło	się	9	czerwca	
w	auli	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	Marszałka	Stanisława	
Małachowskiego	w	Płocku.	Patronem	honorowym	konkursu	
był	 biskup	 płocki	 Piotr	 Libera.	 	 Zadaniem	 uczestników	
konkursu	 było	 napisanie	 eseju	 zainspirowanego	 dziełem	
malarskim	o	tematyce	biblijnej.	Dzieło	należało	zinterpretować	
w	 nawiązaniu	 do	 Pisma	 Świętego	 oraz	 wybranego	 utworu	
literackiego.

Miłosz	 Bukowski	 napisał	 esej	 o	 obrazie	 Tycjana	 „Matka	
Bolesna”.	 W	 konkursie	 wzięły	 również	 udział	 Zuzanna	
Zelmańska	(IIIc)	i	Julia	Mioduszewska	(IIIb).

Wiosenny bieg

Taneczny przegląd

Najlepszy wśród gimnazjalistów
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W SP w Maszewie Dużym, 23 maja odbył się I Szkolny 
Turniej Szachowy „Szach Mat”, w którym wzięli udział 
uczniowie uczestniczący w ogólnopolskim projekcie 
Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez szachy 
w szkole”.

Pomysł	 nauki	 gry	 w	 szachy	 w	 polskich	 szkołach	 jest	
realizowany	 od	 2013	 roku	 przez	 Polski	 Związek	 Szachowy	
we	 współpracy	 z	 Ministerstwem	 Edukacji	 Narodowej,	
Ministerstwem	 Sportu	 i	 Turystyki	 oraz	 wojewódzkimi	
związkami	 szachowymi	 i	 samorządami	 lokalnymi.	 Szkoła	
w Maszewie	Dużym	od	dwóch	lat	bierze	udział	w	projekcie.

Celem	 przedsięwzięcia	 jest	 zainteresowanie	 uczniów	
matematyką,	 poprzez	 wskazanie	 im	 atrakcyjnej	 formy	
kształcenia,	 czyli	 gry	 w	 szachy.	 Szachy	 uczą	 logicznego	
i  analitycznego	 myślenia,	 rozwiązywania	 problemów,	
orientacji	przestrzennej,	koncentracji,	a	także	wspierają	rozwój	
intelektualny,	społeczny	i	emocjonalny	dzieci.

Projekt	polega	na	wprowadzeniu	nauki	gry	w	szachy	jako	
zajęć	 obowiązkowych	 dla	 klas	 I-III	 w	 wymiarze	 minimum	
godziny	 tygodniowo	 przez	 co	 najmniej	 2	 lata.	 Zajęcia	 w  SP	
w	 Maszewie	 Dużym	 prowadzone	 są	 przez	 nauczycieli	
przeszkolonych	przez	Polski	Związek	Szachowy	–	Aleksandrę	
Brzozowską	i	Artura	Szymańskiego	i	kończą	się	oceną	opisową	
z	zajęć	na	świadectwie.

W	 zawodach	 „Szach	 Mat”	 wzięło	 udział	 76	 uczniów	
z  klas	 pierwszych	 i	 drugich.	 Do	 Maszewa	 Dużego	 przybyli	
profesjonalni	 sędziowie	 szachowi	–	Tomasz	Zbrzezny,	 trener	
szachowy	w	Miejskim	Domu	Kultury	w	Płocku,	członek	i	sędzia	
Polskiego	Związku	Szachowego	i	wykładowca	na	Politechnice	

Warszawskiej	oraz	Mariusz	Grochowski	zasłużony	zawodnik	
Płockiego	Klubu	Szachowego.	

Uczniowie	rozegrali	5	rund	w	tempie	10	minut	na	gracza.	
Najlepsza	10	turnieju	to	Szymon	Cegliński,	Kacper	Śmigrocki,	
Mateusz	Wojdat,	Franciszek	Drozdek,	Ignacy	Justyński,	Karol	
Kozłowski,	 Piotr	 Okrąglewski,	 Wiktor	 Raczkowski,	 Marcel	
Kowalczyk,	Dominika	Jaglińska.

Dla	 tych	 uczniów	 był	 to	 przedsmak	 profesjonalnych	
zawodów	szachowych,	ponieważ	w	czerwcu	2017	roku	wzięli	
udział	 w	 IV	 Turnieju	 Finałowym	 ogólnopolskiego	 projektu	
„Edukacja	przez	Szachy	w	Szkole”	na	warszawskim	Torwarze.	
W	 zmaganiach	 młodym	 szachistom	 towarzyszył	 wójt	
Sławomir	Wawrzyński.

W dniach 8-9 czerwca na boiskach w Jabłonnej, 
Legionowie, Nieporęcie i Wieliszewie odbyła się 
jubileuszowa dziesiąta edycja ,,Otwartych Mistrzostw 
Mazowsza Samorządów w piłce nożnej MAZOVIA CUP 
2017”. 

Reprezentacja	Gminy	Stara	Biała	już	po	raz	dziewiąty	była	
uczestnikiem	 tych	 rozgrywek.	 W	 pierwszym	 dniu	 zmagań	
na	boisku	w	Legionowie	nasza	drużyna	okazała	się	najlepsza	
w	 swojej	 grupie,	 awansując	 tym	 samym	 do	 rozgrywek	
finałowych.	Zawodnicy	reprezentacji	gminy	Stara	Biała	wygrali	
m.in.	z	gospodarzem	Legionowem	1:0,	reprezentacją	Urzędu	
Marszałkowskiego	 4:1,	 czy	 też	 Powiatem	Legionowskim	 7:1.	
W	 drugim	 dniu	 rozgrywek	 Stara	 Biała	 była	 górą	 w	 starciu	
z Zarządem	Transportu	Miejskiego	w	Warszawie,	a	także	udało	
jej	się	zremisować	z	triumfatorem	całych	rozgrywek	drużyną	
Serocka.	 Jednak	 nieznaczna	 porażka	 1:2	 z	 drużyną	 Powiatu	

Płońskiego	 oznaczała	 że	 reprezentacja	 Starej	 Białej	 zdobyła	
ostatecznie	6	miejsce	w	gronie	22	drużyn	z	całego	województwa.	
Warto	 przypomnieć,	 że	 nasza	 drużyna	 w	 historii	 swoich	
występów	 była	 już	m.in.	 dwukrotnym	Mistrzem	Mazowsza,	
jednokrotnie	 wicemistrzem,	 dwukrotnie	 zajmowała	 trzecie	
miejsce,	 trzy	razy	uplasowała	się	 tuż	za	podium.	W	związku	
z	 jubileuszową	 edycją	 mistrzostw	 i	 osiągniętymi	 wynikami	
organizatorzy	 uhonorowali	 drużynę	 gminy	 Stara	 Biała	
pamiątkowym	 pucharem	 dla	Drużyny	Dziesięciolecia,	 który	
odebrał	 Wójt	 Gminy	 Stara	 Biała	 Sławomir	 Wawrzyński.	
Oprócz	niego	w	skład	naszej	reprezentacji	wchodzili:	,	Łukasz	
Matlęga,	 Rajmund	 Koperek,	 Marek	 Muszyński,	 Michał	
Muszyński,	 Arkadiusz	 Majchrzak,	 Marcin	 Sochalewski,	
Tomasz	Malinowski,	Dariusz	Malinowski,	Łukasz	Sochalewski,	
Daniel	 Bielicki,	 Sławomir	 Krzeski,	 Arkadiusz	 Kopaczewski,	
Mariusz	Kalinowski.

SP w Starej Białej, 1 czerwca zaprosiła uczniów kl. IV-VI 
ze szkół z terenu gminy na Święto Sportu.

W	ramach	 imprezy	odbył	się	halowy	turniej	piłki	nożnej	
drużyn	mieszanych,	turniej	drużyn	mieszanych	w	piłkarzyki,	
konkurs	jazdy	na	rowerze	stacjonarnym.

W	 futbolowym	 turnieju	 pierwsze	 miejsce	 wywalczyła	
drużyna	 z	 SP	 w	 Maszewie	 Dużym,	 drugie	 z	 SP	 w	 Starych	

Proboszczewicach,	 a	 trzecie	 z	 SP	 w	 Starej	 Białej.	 Turniej	
piłkarzyków	 wygrał	 zespół	 z	 SP	 w	Maszewie	 Dużym	 (Filip	
Woliński,	 Ula	 Dołębska).	 Drugie	 miejsce	 zajęła	 ekipa	
z  SP	 Wyszyna	 (Miłosz	 Krysiński,	 Natalia	 Stępczyńska),	
a  trzecie	 z  SP	 Stara	 Biała	 (Krystian	 Lewandowski,	 Patrycja	
Nowakowska).	Na	 rowerze	 stacjonarnym	najszybciej	 jeździli	
Aleksandra	Gajewska	i	Jakub	Nowakowski.

Szachowe zmagania

Drużyna dekady

Święto sportu w Starej Białej
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Podczas XXI sesji, która odbyła się 12 kwietnia 2017 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

•	w	sprawie	uchwalenia	„Lokalnego	Programu	Rewitalizacji	
Gminy	Stara	Biała	na	lata	2017	–	2020”

Podczas XXII sesji, która odbyła się 25 maja 2017 r., Rada 
Gminy podjęła następujące uchwały:

•	w	sprawie	uchwalenia	Studium	uwarunkowań	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Stara	Biała

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

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

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

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

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

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

•	zmieniająca	 Uchwałę	 Budżetową	 Gminy	 Stara	 Biała	 na	
2017	rok

•	w	 sprawie	 zmiany	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy	Stara	Biała	na	lata	2017	–	2025

Podczas XXIII sesji, która odbyła się 29 czerwca 2017 r., 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

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

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

•	w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	 samochodów	
pożarniczych	 marki	 ŻUK	 A151	 i	 ŻUK	 A15	 w	 drodze	
bezprzetargowej

•	zmieniająca	 Uchwałę	 Budżetową	 Gminy	 Stara	 Biała	 na	
2017	rok

•	w	 sprawie	 zmiany	 Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	
Gminy	Stara	Biała	na	lata	2017	–	2025

•	w	 sprawie	 zmiany	 Uchwały	 nr	 97/X/15	 Rady	 Gminy	
Stara	Biała	z	dnia	30	grudnia	2015	r.	w	sprawie	udzielenia	
pomocy	 finansowej	 dla	 Powiatu	 Płockiego	 na	 realizację	
zadań	publicznych	w	latach	2016-2017

•	w	 sprawie	 udzielenia	 Wójtowi	 Gminy	 Stara	 Biała	
absolutorium	z	tytułu	wykonania	budżetu	za	2016	rok

•	w	sprawie	zatwierdzenia	sprawozdania	finansowego	wraz	
ze	 sprawozdaniem	 z	 wykonania	 budżetu	 Gminy	 Stara	
Biała	za	2016	rok

•	w	 sprawie	 zatwierdzenia	 sprawozdania	 finansowego	
Gminnego	Ośrodka	Kultury	i	Sportu	w	Starej	Białej	z/s	w	
Białej	za	2016	rok

•	w	 sprawie	 zatwierdzenia	 sprawozdania	 finansowego	
Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Starej	Białej	za	2016	rok

Rada Gminy uchwaliła

POZIOMO:	3)	nadwyżka,	zbytek,	6)	dawna	moneta	czeska,	
7)	filmowy	wodospad,	9)	mebel	w	salonie,	10)	w	więziennym	
oknie,	11)	dla	marynarza	jest	i	lądowy,	15)	altówka	miłosna,	
instrument	muzyczny,	17)	dawna	kolonia	brytyjska	w	Azji,	
19)	materiał	pobrany	do	badania,	21)	ruskie	lub	z	jagodami,	
22)	 propozycja	 handlowa,	 23)	 przyprawa	 kuchenna	
o silnym	aromacie.
PIONOWO:	 1)	 wokalistka	 która	 wystąpi	 wkrótce	
w  Starej	 Białej,	 2)	 miliarder,	 3)	 bohaterka	 powieści	 Zoli,	
4)	 rysunek	 krzyżówki,	 5)	 królewski	 klub	 piłkarski,	 8)	 na	
planie	 filmowym,	 9)	 dawny	 sprzęt	 żniwiarza,	 12)	 kwiaty	
z rodziny	astrowatych,	jakobinki,	13)	jednolity	ubiór	jakiejś	
organizacji,	 14)	może	 być	 treningowa	 lub	wypadowa,	 16)	
warzywo	na	prezydenta?,	 18)	 fachowiec,	 złota	 rączka,	 19)	
przeciwieństwo	poziomu,	20)	ogon	lisa.
Opracował: Robert Romanowski Klub Relaks – Płock
Rozwiązanie	 krzyżówki	 (litery	 w	 oznaczonych	 polach	
czytane	poziomo	utworzą	końcowe	hasło)	należy	przesłać	
pocztą	na	adres:	Gminny	Ośrodek	Kultury	i	Sportu	w	Starej	
Białej;	ul.	Jana	Kazimierza	1,	09-411	Biała	lub	e-mailem	na	
adres:	nasza.gmina@starabiala.pl.	w	terminie	do	31.08.2017.	
Na	zwycięzców	czekają	nagrody	(talony	na	zakupy	w	sklepie	
sportowym	Decathlon	o	wartości	50	zł).
Rozwiązanie	 poprzedniej	 krzyżówki	 z	 NG	 1(22)/2017:	
„Wielkanoc”.
Nagrody	wylosowali	Agnieszka	 Borowska	 oraz	Katarzyna	
Załęska.	 Zwycięzców	 (z	 dokumentem	 stwierdzającym	
tożsamość)	 proszę	 o	 kontakt	 z	 Gminnym	 Ośrodkiem	
Kultury	i	Sportu	do	dnia	31.08.2017.
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Leśniczówka w Brwilnie najpierw zamieniła się 
w teatralną scenę a potem w taneczny parkiet. W sobotę, 24 
czerwca, aktorzy płockiego teatru wystawili tam plenerowe 
przedstawienie „Na Wiśle śpiewają oryle. Szlakiem 
nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza”. Spektakl 
związany jest z ogłoszonym przez Sejm RP „Rokiem Wisły”.

Widowisko	 w	 reżyserii	 Marka	 Mokrowieckiego	
przypomina	ludzi	związanych	z	Wisłą	i	przybliża	dzisiejszym	
mieszkańcom	Mazowsza	zanikającą	kulturę	rzeczną.	Spektakl	
wystawiony	zostanie	w	14	miejscowościach.

W	projekcie	realizowanym	we	współpracy	ze	Starostwem	
Powiatowym	 w	 Płocku	 udział	 biorą	 aktorzy	 Teatru	
Dramatycznego	 i	 statyści.	 Scenariusz	 przedstawienia	 oparto	
na	 materiałach	 archiwalnych	 –	 edyktach	 królewskich,	
dawnych	rozporządzeniach	władz	miejscowych,	wydarzeniach	
zapisanych	 w	 kronikach	 i	 innych	 materiałach	 źródłowych	
oraz	 na	 wspomnieniach	 mieszkańców	 nadwiślańskich	
gmin	 –	 m.in.	 historiach	 przesłanych	 do	 Teatru	 w	 ramach	
konkursu	 „Opowiedz	 nam	 o	 Wiśle”.	 Widowisko	 opowiada	
o tradycji	wiślanej	i	codziennym	życiu	mieszkańców	terenów	
nadwiślańskich.

Brwilno	 było	 jedną	 z	 14	 miejscowości	 na	 szlaku	
przedstawienia.	-	To	co	dzieje	się	w	spektaklu	to	autentyczne	
materiały	o	Wiśle.	Czasami	jest	to	trochę	nostalgiczne	czasami	
wesołe	–	mówił	przed	spektaklem,	Marek	Mokrowiecki.

I	rzeczywiście	różne	emocje	przewijały	się	przez	spektakl.	
Najpierw	 jednak	 aktorzy	 zaprezentowali	 herby	 wszystkich	

miast	i	gmin,	gdzie	zagości	przedstawienie.	Później	widzowie	
mieli	 okazję	 poznać	 historie	 skąd	 swoje	 początki	 bierze	
królowa	 rzek	 polskich	 i	 kiedy	 po	 raz	 pierwszy	 w	 historii	
pojawiła	się	jej	nazwa.	A	było	to	dobre	ponad	2	tys.	lat	temu,	
gdy	rzymski	historyk	wspomniał	o	Vistuli.	

Publiczność	 miała	 okazję	 poznać	 zwyczaje	 panujące	
przy	przyjęciu	do	cechu	flisaków	czy	mrożąca	krew	w	żyłach	
historię	„Szkuty	widmo”	widywanej	na	Wiśle.	Nie	zabrakło	też	
heroicznych	epizodów,	jak	walka	kutra	KU-30,	który	w	1939	r.	
płynął	do	Modlina.	Była	też	historia	o	tym	jak	znaleźli	się	nad	
Wisłą	Olendrzy,	 czyli	 uchodźcy	 z	Niderlandów	 i	 o	 budowie	
mostu	 w	 Płocku.	 Współczesnymi	 akcentami	 były	 wątki	
związane	 z	powodziami	w	1982	 r.	 I	 2010	 r.	A	 także	historia	
parostatku	„Traugutt”,	który	pływał	po	Wiśle	do	1977	r.

Trwający	blisko	godzinę	spektakl	był	żywą	 lekcją	historii	
i został	doceniony	przez	publiczność	gromkimi	brawami.	

Po	przedstawieniu	natomiast	rozpoczął	się	piknik	rodzinny.	
Mieszkańcy	naszej	gminy	biesiadowali	niemalże	do	świtu.	Dla	
dzieci	 przygotowano	 darmową	 atrakcje	 w	 postaci	 zabawek	
pneumatycznych,	 wszystkim	 serwowano	 ciepłą	 grochówkę	
a na	ognisku	piekły	się	nie	tylko	kiełbaski.

Panom	Radnym:	Mariuszowi	Downarowiczowi,	Markowi	
Krajewskiemu,	 Markowi	 Moderackiemu	 oraz	 sołtysowi	
Brwilna	Krzysztofowi	Perkowskiemu	dziękujemy	za	finansowy	
wkład	w	organizacje	pikniku.

Powitaliśmy lato w Brwilnie



Bieg wiosny


