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W numerze:

Na przełomie sierpnia i września 2015 r. 
wykonano budowę dwóch dróg gminnych 
w ramach pozyskanej przez Samorząd pro-
mesy o nr DUSKŻiZK-WPJST.864.15.2015 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tof Jadczak w dniu 16.02.2015 r. podpisał 
umowę z Wojewodą Mazowieckim Jac-
kiem Kozłowskim. Środki zarządzane przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji po-
chodziły z budżetu państwa. 
Były to drogi w miejscowościach Piaski 
oraz Nowy Troszyn. Pierwsza zlokalizo-
wana na działce ewidencyjnej nr  484/2  
o dł. 200 m (od km 0+000 do km 0+200 
km) stanowi połączenie miedzy drogą 
wojewódzką nr 575 a drogą gminną o nr 
2290602W przebiegającą przez miejsco-
wość Piaski. Drugą była droga w miejsco-

Inwestycje drogowe

wości Nowy Troszyn, zlokalizowana na 
działce ewid. nr 450 o dł. 1000 m (od km 
0+600 do km 1+600 km). W zakres prac 
wchodziło m.in. profilowanie i zagęsz-
czenie podłoża, wykonanie  podbudo-
wy z kruszywa łamanego zagęszczanego 
mechanicznie, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych, wykonanie pobocza. War-
tość zadania odbudowy drogi w miej-
scowości Piaski wyniosła 208.665,00 zł 
z czego 64.024,00 zł stanowiła pozyska-
na dotacja, natomiast w Nowym Tro-
szynie zadanie zostało wycenione na 
393.038,51 zł z czego 80% zostało sfi-
nansowane z dotacji (tj. 314.430,00zł). 
Obie drogi posiadają szerokość 4 m  

Forum Przedsiębiorczości
22 czerwca 2015 r. w sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gąbinie odbyło się Forum 
Przedsiębiorczości Miasta i Gminy Gąbin. 
W spotkaniu uczestniczyli Starosta Płoc-
ki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona 
Sierocka, Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Za-
stępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Płocku Dariusz Boszko, Członek Zarzą-
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to już XV edycja rozdania Gazel Biznesu, 
autorem rankingu jest wywiadownia 
gospodarcza Coface Poland, która przy 
współpracy z dziennikiem Pulsu Biznesu 
przyznaje nagrody laureatom konkursu, 
którzy  w niezwykle dynamiczny sposób 
rozwijają się i doskonale radzą sobie 
wśród nawet większych konkurentów.

04.03.2015 w Warszawskim Hotelu 
Airport Okęcie odbyła się ostatnia Wo-
jewódzka Gala konkursu, którego lau-
reatem już po raz trzeci z rzędu została 
firma FRUCTOPLANT SP. Z O.O. z siedzi-
bą w Gąbinie. Nagrodę na ręce zarządu 
spółki przekazała prezes zarządu Bon-
nier Bussines Polska – Patricia Deyna. 

To ogromna radość móc znaleźć się 
już po raz trzeci w gronie najdynamicz-
niej rozwijających się firm z całej Polski. 
Sukces ten przeświadcza nas o właści-
wej drodze jaką obraliśmy w celu cią-
głego rozwoju naszej firmy. Dedykuje-
my tę nagrodę całemu zespołowi FRUC-
TOPLANT, który przez swoją odpowie-
dzialność, zaangażowanie i wytrwałość 
w dążeniu to wyznaczonych celów jest 
współtwórcą tego sukcesu – komento-
wali Przemysław Żabka i Piotr Buła.

Jak co roku w 12 Polskich miastach od-
były się uroczyste Gale wręczenia na-
gród dla najdynamiczniej rozwijających 
się mały i średnich firm w Polsce. Była 

Forum Przedsiębiorczości
du Izby Gospodarczej Regionu Płockiego 
Jarosław Dorobek, pracownicy Starostwa 
Powiatowego w Płocku oraz przedsiębior-
cy z terenu Miasta i Gminy Gąbin.
Przedsiębiorczość to główny czynnik 
rozwoju społeczno-gospodarczego kra-
ju, a zasadnicze znaczenie dla jej roz-
woju ma odpowiednio prowadzona po-
lityka gminy. W mieście i gminie Gąbin 
zarejestrowanych jest 631 podmiotów 
gospodarczych, jest to największa licz-
ba przedsiębiorców w powiecie płoc-
kim (nie licząc miasta Płock). 

Podczas spotkania omówiono moż-
liwości pozyskiwania środków finanso-
wych z wykorzystaniem dofinansowania 
z UE, możliwe sposoby wsparcia przed-
siębiorców w ramach funkcjonowania 
Powiatowego Urzędu Pracy, a także 
omówiony został plan zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Miasta i Gminy 
Gąbin. Burmistrz zapowiedział rozpoczę-
cie prac nad zmianą istniejącego planu - 
wspomniał, że jest to proces długotrwa-

ły, trudny i kosztowny ale możliwy do 
realizacji, tak by stworzyć najkorzystniej-
sze warunki do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Zaprosił również zebra-
nych przedsiębiorców by zgłaszali swoje 
wnioski i uwagi oraz powiadomili wszyst-
kich swoich kontrahentów i znajomych  
z terenu gminy o takiej możliwości.

Spotkania będą odbywały sie cy-
klicznie, a ich celem będzie stworzenie 
możliwie korzystnych warunków pro-
wadzenia  i rozwijania przedsiębiorstw 
nie tylko na terenie gminy, powiatu ale 
też całego kraju.
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i ich nawierzchnia wykonana została 
w technologii asfaltowej. Wykonawcą 
była firma P.H.U. „PRIMA”
W lipcu Burmistrz podpisał kolejną 
umowę na promesę o numerze DU-
SKŻiZK-WPJST.864.15.2015, w ramach 
której na początku września wybudo-
wane zostały kolejne dwie drogi gmin-
ne. Pierwsza w miejscowości Borki zlo-
kalizowana na dz. ewid. o numerach 
20 i 30,  o dł. 700 m, (od km 0+000 do 
km 0+700). Odbudowana droga gmin-
na posiada nr 290661W i łączy drogę 
powiatową (nr 358279W) biegnącą  
w kierunku miejscowości Troszyn Pol-
ski z drogą gminną. W zakres prac 
wchodziło: wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem kamiennym  
zagęszczanym mechanicznie, wyko-
nanie podbudowy z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych – asfaltowych, 
wykonanie nawierzchni, skropienie 
asfaltem nawierzchni drogowych, wy-
konanie pobocza o nawierzchni tłucz-

Inwestycje drogowe
niowej, montaż znaków drogowych. 
Droga posiada szerokość 3,5 m, war-
tość zadania to 259.924,83 zł z czego 
80% zostało sfinansowane z dotacji  
(tj. 207.939,00 zł).
Druga odbudowana droga zlokalizo-
wana jest w miejscowości Troszyn 
Polski na działce ewid. nr 201, a jej 
długość to 1000 m, (od km 0+000 do 
km 1+000). Droga gminna posiada nr 

290660W i krzyżuje się z drogą po-
wiatową o nr 3592980W biegnącą  
w kierunku Wiączemina tuż za zabyt-
kowym kościołem. Następnie pro-
wadzi za zabudowaniami w kierunku 
remizy strażackiej by znów w okolicy 
skrzyżowania w Troszynie Polskim 
włączyć się w drogę powiatową. Po-
dobnie jak droga w Borkach posiada 
szerokość 3,5m i podobny zakres prac 
stanowił zadanie jej odbudowy, wyce-
niony na kwotę 361.745,46 zł  z czego 
80% zostało sfinansowane z dotacji  
(tj. 289.396,00 zł).
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Pierwsze miejsce dla gąbińskiej inwestycji

Pierwsze miejsce dla gąbińskiej inwestycji w Plebi-
scycie „Z Tumskiego Wzgórza”, który od 8 lat orga-
nizuje redakcja Tygodnika Płockiego. Miło nam po-
informować, że jedna z inwestycji zrealizowanych  
w ubiegłym roku przez Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin została nominowana w bieżącej edycji prestiżo-
wego plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza” – wydarze-
nie roku 2014. Wręczenie nagród wykonanych przez 
artystę ludowego spod Gąbina (pięknych miedziory-
tów) odbyło się 24 kwietnia br. w Domu Technika. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak 
odebrał nagrodę za zdobycie pierwszego miejsca  
w kategorii W REGIONIE. Zwycięsko inwestycją było 
oddanie dla mieszkańców Gąbina pierwszego sa-
morządowego żłobka w powiecie. Nowa inwestycja 
cieszy się dużym zainteresowaniem i dopełnia wraz 
z już funkcjonującymi jednostkami , szeroką ofertę 
oświatową świadczoną na terenie gąbińskiego kom-
pleksu szkolnego.  

W kategorii GOSPODARKA wygrał remont za-
bytkowej części Małachowianki, w kategorii KULTU-
RA  nagrodę zdobyła Płocka Orkiestra Symfoniczna  
za ,,Koncert Muzyki Klasycznej dla Najmłodszych 
Dzieci’’, w kategorii SPORT główna nagroda trafiła do 
piłkarzy ręcznych za pokonanie klubu z Barcelony.

Należy wspomnieć, że Samorząd Gąbina w orga-
nizowanym od 8 lat przez Tygodnik Płocki plebiscy-
cie, nominowany do nagrody głównej był aż 7 razy. 
Podziękowania oprócz Burmistrzowi należą się rów-
nież radnym, którzy podjęli wyzwanie wybudowania 
i utrzymania tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

Zwycięzcy plebiscytu ,,Z Tumskiego Wzgórza’’ w czterech kategoriach
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Budowa  
kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Pisarzy 

Godziny pracy PIT poza sezo-
nem turystycznym na dworcu 
autobusowym w Gąbinie

Budowa spinki 

wodociągowej

Warszawska 

-Trakt Kamiński

Od wielu lat mieszkańcy osiedla przy 
cmentarzu katolickim borykają się  
z problemami odwodnienia ulic i od-
prowadzenia ścieków komunalnych. 
Osiedle powstało na bardzo trudnym 
i niekorzystnym terenie podmokłym  
o dużych nierównościach. Część bu-
dynków położona jest w znacznych ob-
niżeniach powierzchni w stosunku do 
poziomu ulic. Główną bolączką miesz-
kańców jest nieprawidłowo funkcjo-
nująca kanalizacja 
sanitarna. Ścieki 
poprzez przepom-
pownie tłoczone 
są w kierunku cen-
trum miasta, na-
stępnie kolejnymi 
pompowniami do 
głównego kolek-
tora w ul. Chopina  
i dalej do gąbińskiej 
oczyszczalni. Po wy-
konaniu inwestycji 
ścieki trafią bezpośrednio do oczysz-
czalni - nie będą tłoczone przez prze-
pompownię w mieście.

Kolejnym problemem planowa-
nym do rozwiązania na tym osiedlu 
jest wspomniane odwodnienie ulic. 

Trudne zadanie podejmowane przez 
kolejnych projektantów ciągle znajdu-
je się w fazie projektowej. Na początku 
wakacji pojawiło się jednak światełko 
nadziei. Na spotkaniu zorganizowanym  
w dniu 1 lipca przez jednego z rad-
nych, Burmistrz Krzysztof Jadczak po-
informował, że przygotowywana jest 
dokumentacja przetargowa i wkrótce 
zostanie wybrany wykonawca kolekto-
ra tłocznego odprowadzającego ścieki 

z osiedla prosto do 
oczyszczalni, któ-
rego trasa będzie 
prowadziła wzdłuż 
ul. Cmentarnej. 
Ponadto  poinfor-
mował, że Rada 
Miasta i Gminy 
Gąbin zabezpie-
czyła środki na 
prace na osiedlu.  
W dniu 17 sierpnia 
2015 r. ogłoszony 

został przetarg na budowę kolektora. 
W chwili obecnej trwa procedura wy-
łonienia najkorzystniejszej oferty. Pra-
ce budowlane powinny rozpocząć się 
jeszcze w tym roku. 

W związku z dużymi trudno-
ściami w dostawie wody pit-
nej do gospodarstw domo-
wych na terenie całej gminy 
w okresie tegorocznej suszy 
rozpoczęły się prace koncep-
cyjno-projektowe dot. roz-
wiązania największych nie-
doborów wody szczególnie 
w miejscowościach Kamień-
Słubice, Nowy Kamień, Sta-
ry Kamień oraz Guzew. 
Jednym z rozwiązań jest budowa tzw. 
spinki wodociągowej 
pomiędzy ul. War-
szawską i Trakt Ka-
miński. Niestety,  
w minionych latach 
nie brano pod uwa-
gę konieczności za-
silania wspomnia-
nych miejscowości 
z kierunku Gąbina  
i wybudowany wo-
dociąg posiada zbyt 
małe średnice rur, co 
za tym idzie również 
przepustowość oraz 
duże spadki ciśnienia 
by móc tłoczyć wodę 
z SUW Kępina, w kie-
runku wyżej położonych 
miejscowości. Niestety, ta inwestycja 
nie jest w stanie w 100% rozwiązać pro-
blemu braku wody w Kamieniach i Gu-
zewie, po pierwsze ze względu na małe 
średnice głównych kolektorów a także  
z powodu dużego obciążenia SUW 
Kępina. Mimo wszystko spinka wo-
dociągowa pomoże doraźnie uzupeł-
niać niedobory wody a także będzie 
wykorzystywana w przypadku awarii  
i sytuacji nadzwyczajnych. Budowa 
rozpocznie się prawdopodobnie na po-
czątku przyszłego roku. Aby rozwiązać 
problem wody, przygotowywane jest 
również uruchomienie SUW Kamień, 
na modernizację której Burmistrz pod-
pisał umowę z projektantem.
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Stara strona www w ostatnim czasie 
straciła swoją funkcjonalność, jej roz-
wiązania programistyczne zwyczajnie 
się wyeksploatowały. Wraz z postę-
pem technologicznym część rozwią-
zań informatycznych zwyczajnie się 
zestarzała i przestała być poprawnie 
wyświetlana przez przeglądarki inter-
netowe. Ponad to koniecznością stało 
się dostosowanie witryny www do 
obowiązujących przepisów. W Dzien-
niku Ustaw 16 maja 2012 r. ukazało 
się Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji  
w postaci elektronicznej oraz mini-
malnych wymagań dla systemów te-
leinformatycznych (Dz. U. 2012, pozy-
cja 526) ustanawiające Krajowe Ramy 
Interoperacyjności, stanowiące waż-
ny krok do uporządkowania rządowej 

Nowa strona www Miasta i Gminy Gąbin
www.gabin.pl

infrastruktury informatycznej. Wspo-
mniane rozporządzenie określa przede 
wszystkim minimalne wymagania dla 
rejestrów publicznych i wymiany in-
formacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalne wymagania dla systemów 
teleinformatycznych administracji pu-
blicznej. Ponad to zobowiązuje pod-
mioty realizujące zadania publiczne 
czyli m.in. ministerstwa, urzędy wo-
jewódzkie, urzędy miast i gmin, poli-
cję, straż, szpitale i wiele innych or-
ganizacji do dostosowania serwisów 
www do standardu WCAG (Web Con-
tent Accessibility Guidelines) uzna-
nego w większości krajów Europy.  
Każdy nowo powstały serwis będzie 
musiał być dostosowany już na eta-
pie jego tworzenia a każda większa 
modernizacja będzie musiała być 
przeprowadzona zgodnie z regułami 
dostępności. Twórcy serwisów i ad-
ministratorzy będą musieli zwracać 
uwagę na odpowiednią jakość czcion-
ki, kontrast strony, opisy elementów 
graficznych, opisy pól formularzy i wy-
szukiwarek, poprawny kod źródłowy  
i wiele innych elementów zawartych 
w wytycznych WCAG. Na przełomie 
2012 i 2013 r. Fundacja Instytut Roz-
woju Regionalnego i Rzecznik Praw 
Obywatelskich przeprowadzili bada-
nia pn. „Dostępność witryn interneto-
wych instytucji publicznych dla osób 

niepełnosprawnych”. Kontrole wyka-
zały, że 73,4 proc. badanych serwi-
sów było bardzo trudno dostępnych, 
w 20,8 proc. z nich występowały róż-
ne problemy w dostępie do informacji 
publicznej, a 5 proc. testowanych wi-
tryn było całkowicie niedostępnych. 
Jedynie 0,8 proc. publicznych serwi-
sów internetowych było dostępnych, 
ale też nie zupełnie. Jak podkreślono 
w raporcie, żaden z badanych serwi-
sów nie spełniał wymagań ww. Rozpo-
rządzenia ani standardu WCAG 2.0. 

Nowy serwis będzie spełniał naj-
wyższe standardy i wymogi prawne 
oraz zostanie przystosowany do wy-
świetlania na urządzeniach mobilnych 
jak tablety, smartfony itp. Podczas 
wakacji trwały prace projektowe oraz 
programistyczne. W chwili przekaza-
nia materiału do druku trwają testy 
witryny www oraz uzupełnianie tre-
ścią poszczególnych stron. W związ-
ku z uruchomieniem nowej witryny 
zmieniony został na znacznie wydaj-
niejszy serwis hostingowy. Oficjalne 
uruchomienie nowej strony planowa-
ne jest połowę października najpierw 
wprowadzone zostaną wszystkie tre-
ści podstron, które w chwili obecnej 
są również uaktualniane merytorycz-
nie. Zapraszamy do zapoznania się  
z nową stroną www.gabin.pl jak tylko 
zostanie opublikowana.

www.

gabin.pl

 www.gabin.pl
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30 czerwca 2015 
roku w Warszawie 
odbyła się już po 

raz dziewiąty uroczysta 
gala wręczenia Diamentów 

For-besa. Nagroda przyznawana jest 
przez  prestiżowy, gospodarczy mie-
sięcznik Forbes,  na podstawie danych 
zebranych przez  wywiadownie Bisno-
de Polska. Po raz kolejny w rankingu 
przedsiębiorstw najbardziej dynamicz-
nie zwiększających swoją wartość zna-
lazła się firma Fructoplant Sp. z o.o.  
z Gąbina, która została wyróżniona na-
grodą Diamentów Forbesa.

To niezwykły zaszczyt znaleźć się po 
raz kolejny w gronie laureatów presti-
żowego rankingu firm najdynamiczniej 
zwiększających swoją wartość rynko-
wą. Cieszy nas fakt, że nasze starania  
i dążenie do wyznaczonych celów są 
doceniane, daje nam to przeświad-
czenie o słuszności naszych poczynań  
w celu rozwoju firmy. Fructoplant swo-
je sukcesy zawdzięcza przede wszyst-
kim zespołowi ludzi, którzy wytrwale  
i z pasją realizuje założone cele dbając 
o rozwój naszych kluczowych aktyw-
ności – komentowali Prezes Zarządu 
Przemysław Żabka i Wiceprezes Zarzą-
du Piotr Buła.

Diament Forbes 
dla Fructoplant

Samorząd Gąbina zlecił opracowanie 
kilku dokumentacji technicznych oraz 
projektów budowlanych ścieżek rowe-
rowych a także ciągów pieszo-rowero-
wych w granicach miasta. Część została 
już wykonana. Dokumentacja będzie 
niezbędna, by móc pozyskać środki ze-
wnętrzne w ramach nowej perspektywy 
finansowej 2014-2020. Część projektów 
wymaga uzupełnienia w postaci uzyska-
nia zgód właścicieli działek na budowę 
ścieżek na ich gruntach. 

Budowa ścieżek 
rowerowych

Zaszczytny tytuł ,,Mistrza Mazowiec-
kiej Agroligi 2014” w kategorii firma 
na szczeblu wojewódzkim oraz tytuł 
„Wicemistrza Krajowej Agroligi 2014”  
na szczeblu krajowym otrzymała firma 
Fructoplant, reprezentująca nasz re-
gion. Uroczysta Gala konkursu odbyła 
się 18 czerwca w Ogrodach Pałacu Pre-
zydenckiego. Przedstawiciele Fructo-
plant odebrali z rąk Prezydenta RP oraz 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dy-
plom i puchar „Wicemistrza Krajowej 
Agroligi 2014”. Gratulując zwycięzcom, 
Prezydent Bronisław Komorowski dał 
wyraz uznania za wdrażanie nowocze-

Fructoplant  
Mistrzem AgroLigi 2014

snych technologii i metod zarządza-
nia w rolnictwie, za wkład w rozwój 
polskiej gospodarki, a także w cywili-
zacyjny awans małych miejscowości  
i trenów wiejskich.

Honorowy Patronat nad Galą Agro-
Ligi 2014 sprawował Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, zaś honorowy Pa-
tronat nad konkursem AgroLiga 2014 
pełnili: Wicepremier Minister Gospo-
darki Janusz Piechociński, Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawic-
ki, Prezesi – ARiMR Andrzej Gross i RR 
Radosław Szatkowski oraz Dyrektor  
1 Pr. TVP S.A. Piotr Radziszewski.

Za nami już 22. edycja Konkursu AgroLiga, organizowanego 
na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Do-
radztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redak-
cję Audycji Rolnych Programu 1 TVP i Stowarzyszenie Agro-
BiznesKlub. Konkurs co roku wyłania liderów agrobiznesu  
w kategorii rolnicy i firma.
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Zebranie sołeckie
22.04.2015 r. odbyło się spotkanie 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin  
i przedstawicieli Urzędu z sołtysami. 
W związku z upływem kadencji 2011-
2015 Burmistrz złożył serdeczne po-
dziękowania za rzetelną współpracę 
na rzecz społeczności lokalnej. W cią-
gu tych czterech lat mieszkańcy po-
wierzali sołtysom wiele różnych spraw, 

sołectwo Nazwisko/Imię adres zamieszkania telefon 1 telefon 2
Czermno Janiszewska Aneta Czermno  110 604-170-372 24 2771-878
Dobrzyków Figiel Nina Dobrzyków ul. Obr. Dobrzykowa 17 510-155-644
Górki Szymborski  Henryk Górki  2 667-985-245     
Góry Małe Lewandowska Bogumiła Góry Małe 14 600-302-336 24 2775-553
Grabie Polskie Chojnacki Krzysztof Grabie  Polskie  11 502-009-795
Guzew Ostrowska Danuta Guzew   20 600-991-622
Jadwigów Górska Iwona Jadwigów   1A 660-165-974
Jordanów Banasiak Zbigniew Jordanów   28 606-251-912
Kamień-Słubice Baranowska Jolanta Kamień - Słubice 14 726-708-433
Karolew Paczkowska Barbara Karolew   17 669-522-808 24 2771-145
Kępina - Plebanka Panek Barbara Kępina 5A 504-478-733
Koszelew Żurowski  Paweł Koszelew 33a 725-012-910 24 2772-540
Lipińskie Gęsiarz  Bogdan Lipińskie 43 505-574-432    24 2772-845
Ludwików Michalska  Jadwiga Ludwików  16 507-229-680 24 2775-538
Nowa Korzeniówka - Stara Korzeniówka Sołtysiak Jakub Nowa  Korzeniówka  16E 505-495-924  
Nowe Grabie Szychowska Agnieszka Nowe Grabie „Osiedle pod Klonami” 139 605-190-530 
Nowe Wymyśle Wasiak Monika Nowe  Wymyśle 3 09-533 Słubice 663-774-640
Nowy Kamień Chrząszczewski  Kazimierz Nowy  Kamień  20 24 2772-111
Nowy Troszyn Sztandur  Andrzej Nowy  Troszyn 31 511-821-464 24 2775-501
Okolusz Rzepecka  Hanna Okolusz  16 724-725-955 24 2772-350
Piaski Wierzbicki  Jan  Marek Piaski 17 666-552-303 24 2775-510
Potrzebna Strzelecki  Paweł Potrzebna 25 692-688-563 24 2775-423
Przemysłów Gościniak  Klemens Przemysłów 3 24 2771-407
Stary Kamień Wojtalewicz Grażyna Stary  Kamień  34 515-668-132 24 2772-122
Strzemeszno Leonarcik Dorota Strzemeszno  34 692-637-638 781-746-668
Topólno-Konstantynów Bedyk Jan Topólno 15 601-264-090 24 2772-861
Troszyn Polski - Borki Maliszewska Elżbieta Troszyn  Polski 26A 605-639-408   24 2775-265
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od tych drobnych do tych najważniej-
szych. Dzięki współpracy i zaanga-
żowaniu udało się zrealizować wiele 
przedsięwzięć.  

Burmistrz życzył dalszych sukcesów 
w życiu zawodowym jak i osobistym 
oraz ponownego obdarzenia manda-
tem zaufania przez społeczność lokal-
ną w zbliżających się wyborach sołec-

kich. Wraz z życzeniami zebrani sołtysi 
poszczególnych miejscowości otrzy-
mali upominek – książkę-monografię  
historyczną miasta – „Dzieje Gąbina  
i okolic” autorstwa prof. Janusza Szcze-
pańskiego. 

Podczas spotkania przekazano 
informację wraz z harmonogramem 
zebrań sołeckich organizowanych  
w związku z wyborami sołtysów rad 
sołeckich i osiedlowych.

Wykaz nowo wybranych sołtysów na kadencję 2015-2019
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W związku z przejściem na emeryturę 
Pani Maria Aniela Machała zakończyła 
pracę na stanowisku Skarbnika Gmi-
ny Gąbin. W Urzędzie Miasta i Gminy 
Gąbin przepracowała 46 lat, w tym na 
stanowisku Skarbnika, na które została 
powołana 1 stycznia 2004 r., 11 lat. Na 
majowej sesji, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin przedstawił Radzie kandydat-
kę w osobie Pani Joanny Stańczak. Po-
wiedział „...chciałbym Państwu przed-

Rada Miasta powołała 
nowego skarbnika

stawić i rekomendować osobę dla 
podjęcia uchwały o powołaniu skarb-
nika. Najbliższym współpracownikiem 
Pani Skarbnik przez ostatnie lata była 
Inspektor Pani Joanna Stańczak, która 
wykazała się bardzo dużą kompetencją 
i pracowitością. Bardzo dobrą ocenę 
uzyskała od Pani Skarbnik. Pani Inspek-
tor Joanna Stańczak posiada wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne – finanse 
i bankowość. Zwłaszcza w ostatnim 
okresie czasu realizowała i wspierała 
Panią Skarbnik przy realizacji i rozlicza-
niu wielkiej ilości projektów, progra-
mów Unijnych. Wykazała się bardzo 
dużą skutecznością i kompetencją, dla-
tego też ośmielam się zaproponować,  
i czynię to z dużą przyjemnością, oso-
bę Pani Inspektor Joanny Stańczak na 
stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy 
Gąbin”. Rada Miasta i Gminy Gąbin 
uchwałą nr 53/VIII/2015 z dnia 27 
maja 2015 r. powołała Panią Joannę 
Stańczak na stanowisko Skarbnika 
Gminy z dniem 1 lipca 2015 r. 

Nowa Pani Skarbnik ma 32 lata, 
w księgowości pracowała od 2003 r.  
w UMiG w Gąbinie od 2010 r. na stano-

wisku Inspektora ds. Rozliczeń Finan-
sowych. Ukończyła Wyższą Szkołę Eko-
nomiczną w Warszawie. Jest mężatką, 
ma jedno dziecko.

Po jednomyślnym głosowaniu 
nowa Pani Skarbnik powiedziała „Dzię-
kuję za zaufanie, jakim mnie państwo 
obdarzyli. Postaram się wypełniać 
swoje obowiązki jak najlepiej, liczę 
na wsparcie i na owocną współpracę 
z Państwem. Dziękuję Panu Burmi-
strzowi za zaufanie, ale szczególne 
podziękowanie chcę skierować do Pani 
Skarbnik, z którą przez tyle lat współ-
pracowałam, której doświadczenie 
pozwoliło mi zapoznać się z budżetem. 
Dziękuję jeszcze raz”.

Joanna Stańczak
Skarbnik Gminy
pok. nr 102, ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
tel. 24 267-41-53,
e-mail: skarbnik@gabin.pl

Wanda Żabka - Nowicka
Kierownik Urzędu Stanu  
Cywilnego w Gąbinie
pok. nr 6 (parter)
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin
tel. 24 267-41-67
e-mail: usc@gabin.pl

W związku z przejściem na emeryturę 
(po 45 latach pracy) Pani Ireny Ziółkow-
skiej pełniącej obowiązki Kierownika 
USC od dnia 1 stycznia 2004 r., Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłosił na-

Zmiany na stanowisku Kierownika USC 
w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin

bór i powołał zarządzeniem Nr 37/2015 
z dnia 15 lipca 2015 r. komisję konkur-
sową. W ramach procedury konkur-
sowej wpłynęło 13 ofert, w tym ofert 
spełniających kryteria formalne nabo-
ru było jedynie 6. Po przeprowadzeniu 
rozmów kwalifikacyjnych z sześcioma 
kandydatami i dokonaniu oceny, na 
kierownicze stanowisko urzędnicze  
w funkcji Kierownika USC wybrana zo-
stała Pani Wanda ŻABKA-NOWICKA 
zamieszkała w Gąbinie. Od dnia 7 maja 
2005 r. pracowała w UMiG w Gąbinie na 
stanowisku Inspektora ds. Planowania 
Przestrzennego. Swoje nowe stanowi-
sko objęła z dniem 1 września 2015 r.

Pani Wanda Żabka - Nowicka speł-
niła wymagania wskazane w ogłosze-
niu o naborze, legitymuje się wykształ-
ceniem wyższym, ukończyła studia ma-
gisterskie prawnicze na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział 
Prawa i Administracji, podyplomowe 

studia menadżerskie w zakresie za-
rządzania projektami w administracji 
publicznej na Uniwersytecie Warszaw-
skim - Wydział Zarządzania. 

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
wykazała, że  posiada odpowiednie 
predyspozycje, wiedzę i umiejętności 
gwarantujące prawidłowe wykonywa-
nie powierzonych obowiązków, posia-
da również wiedzę dot. obsługi kom-
putera i urządzeń biurowych, a także 
podstawowego oprogramowania biu-
rowego i specjalistycznego wykorzy-
stywanego na w/w stanowisku.

Jonna Stańczak - nowy Skarbnik Gminy

Wanda Żabka-Nowicka  
nowy Kieronik USC w Gąbinie
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Serdecznie zapraszamy do nowo 
otwartego Biura Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania AKTYWNI RAZEM. 
LGD AKTYWNI RAZEM została utworzo-
na w grudniu ubiegłego roku, aby dzia-
łać na rzecz mieszkańców obszaru oraz 
mieć możliwość ubiegać się o wsparcie 
finansowe ze środków unijnych m.in.  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Teren działania Stowarzyszenia 
obejmuje 12 gmin: Gąbin (gmina miej-
sko-wiejska), Brudzeń Duży, Gostynin 
(gmina wiejska i gmina miejska), Iłów, 
Łąck, Nowy Duninów, Pacynę, Sanniki, 
Słubice, Starą Białą, Szczawin Kościelny. 
Prezesem Stowaryszenia została pani 
Agnieszka Żukowska, natomiast wice-
prezesem Krzysztod Jadczak, Burmistrz 
Miasta i Gminy GąbinObecnie Stowa-
rzyszenie przygotowuje się do opraco-
wania Lokalnej Strategii Rozwoju – do-
kumentu, który powstanie we współ-
pracy z mieszkańcami obszaru. Jest to 
bardzo ważny dokument, który nakreśli 
najważniejsze cele i działania do reali-
zacji w najbliższych latach. Każdy może 
wstąpić w szeregi stowarzyszenia, któ-

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
AKTYWNI RAZEM w Gąbinie

Zapraszamy do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
AKTYWNI RAZEM. Gąbin, Stary Rynek 15  

(budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej) 

re skupia przedstawicieli m.in. sektora 
publicznego, organizacji pozarządo-
wych, podmiotów gospodarczych, oraz 
mieszkańców. Szczegółowych informa-
cji na temat stowarzyszenia jak i plano-
wanych przedsięwzięć udzielą kompe-
tentni pracownicy biura.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi 
pomysłami oraz aktywny udział  
w opracowaniu Strategii. Dzięki 
Państwa pomysłom wytyczymy 
kierunki działania LGD w nowym 
okresie programowania

Nowy Dyrektor 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

Pan Zdzisław Fortuna wieloletni Dy-
rektor Gimnazjum w Gąbinie odszedł 
na emeryturę z dniem 31.08.2015 r. 
jednocześnie przestał pełnić funkcję 
dyrektora, którą piastował od 1 wrze-
śnia 2000 r.

W zarządzonym konkursie spo-
śród 3 zgłoszonych kandydatów został 
wyłoniony nowy dyrektor, którym zo-
stała Pani Benedykta Jadwiga Wacho-
wicz. Nowa Pani Dyrektor ma 53 lata, 
mieszka w Gąbinie. Ukończyła studia 
magisterskie na kierunku fizyka oraz 
podyplomowe studia matematyczne. 
Pracę zaczynała w Szkole Podstawowej 
w Borkach w 1982 r. Następnie praco-
wała w Szkole Podstawowej w Nowym 

Grabiu i Gąbinie. Pracę w Gimnazjum 
rozpoczęła 1 września 2000 r. Przez 
wiele lat była wychowawcą klasowym. 
Zawsze bardzo angażowała się w życie 
szkoły oraz uczniów. Przygotowywała 
ich do licznych konkursów fizycznych  
i matematycznych. 

Życzymy dalszych sukcesów zarów-
no tych menadżerskich jak i wycho-
wawczych. 

W związku z mniejszą liczbą klas  
w bieżącym roku szkolnym w Gimna-
zjum nie ma stanowiska zastępcy dy-
rektora, którym do tej pory była Pani 
Sawicka

Benedykta Wachowicz - nowy Dyrek-
tor Gimnazjum w Gąbinie

biuro czynne: 
Wtorek 10.00 – 14.00 
Środa 10.00 – 14.00 

Czwartek 10.00 – 14.00 

kontakt: 
www.aktywnirazem.pl 

e-mail: aktywni.razem@wp.pl
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INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, 

że 4 sierpnia zostało uruchomione

TARGOWISKO
(przy ul. Słonecznej w Dobrzykowie)
czynne w każdy wtorek od godz. 6:00
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych handlem, 

sprzedających i kupujących

22 lipca 2015 roku mieszkanka mia-
sta Gąbina Pani Walentyna Hain ur.  
w Skaryszewie ukończyła 100 lat życia. 
W związku z tym pięknym jubileuszem, 
z wizytą do Zacnej Jubilatki przyby-
li: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, kierownik Delegatu-
ry Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Radosław Lewandow-
ski, z-ca kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Gąbinie Marzena Szalińska, 
przedstawiciele Placówki Terenowej 
KRUS w Płocku z-ca kierownika Maria 
Stępniewska i z-ca kierownika Wydzia-
łu Świadczeń Agnieszka Szulejewska, 
przedstawiciele przychodni „Reme-

Pani Walentyny
100 lat

dium” w Gąbinie – dr Bożena Sztybór, 
Teresa Gęsiarz i Barbara Kaczmarek 
oraz ks. Paweł Biedrzycki – wikariusz 
parafii św. Mikołaja w Gąbinie.

W uroczystości uczestniczyła rodzi-
na dostojnej Jubilatki. Były życzenia, 
kwiaty oraz upominki. Jubilatce życzo-
no dużo zdrowia, szczęścia, wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata życia oraz 
aby każdy kolejny dzień był radosny, 
pełen życzliwości i miłości osób naj-
bliższych.

Kierownik Delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego w Płoc-
ku Radosław Lewandowski wręczył 

Jubilatce list gratulacyjny od Premier 
Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Kopacz.

Dopełnieniem uroczystości urodzi-
nowej był  tort urodzinowy, a Jubilatka 
sama osobiście zdmuchnęła umiesz-
czone na nim świeczki. Uczestnicy tej 
wzruszającej i niecodziennej uroczy-
stości wznieśli toast i zaśpiewali Do-
stojnej Jubilatce „300 lat”.

Uroczystość przebiegła w miłej  
i sympatycznej atmosferze.

Z-ca kierownika USC
Marzena Szalińska
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15 sierpnia 2015 r. mieszkańcy Gąbina  
i przyjezdni goście oddali cześć poległym 
za ojczyznę, uczestnicząc we mszy św. 
oraz maszerując pod Pomnik Głaz Józefa 
Piłsudzkiego zlokalizowany w parku na 
gąbińskiej starówce. Krótka modlitwa  
i program artystyczny w wykonaniu Pau-
liny Bembenisty oraz Orkiestry Dętej 
OSP w Gąbinie upamiętniły 95. rocznicę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Przed-
stawiciele Samorządu, jednostek oświa-
towych, organizacji społecznych w obec-
ności mieszkańców i gości, złożyli kwiaty, 
zapalono również symboliczny znicz. 

Uroczystość prowadziła Pani Elż-
bieta Kamińska Prezes Związku Piłsud-
czyków Oddział Gąbin.

Organizatorami uroczystości byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Związek Piłsudczyków Oddział Gąbin.

Cud nad Wisłą w 1920 roku był punktem zwrotnym w historii świata po kapitulacji Nie-
miec w 1918 r. Polacy, wychowani w głębokiej miłości Ojczyzny, dzięki literaturze i trady-
cji pamiętali okrutną krzywdę zaborów i zniszczenie blisko tysiącletniego wówczas pań-
stwa polskiego. Nie wahali się złożyć życia w ofierze, by uratować Polskę i Europę przed 
bolszewicką nawałą. 

Pamiętamy naszą historię
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Koncert 
pod altanką

Promocja książki

Redaktorem naczelnym publikacji jest 
dr Jarosław Domagała. W skład Komi-
tetu Redakcyjnego weszli: ks. dr An          
Wydawcą publikacji jest Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. 
Książka ukazała się dzięki finansowe-
mu wsparciu Urzędu Marszałkowskie-
go w Warszawie i Urzędu Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Wsparcia udzieliła również 
Fundacja „Aktywni Razem”. Uzyskane 
dofinansowanie pochodziło ze środ-
ków UE w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 

Redaktorem naczelnym publikacji 
jest dr Jarosław Domagała. W skład 

11 maja 2015 r. w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej I st.  
w Gąbinie odbyła się promocja książki ,,Kultura ludowa re-
gionu gąbińskiego”. 

Komitetu Redakcyjnego weszli: ks. dr 
Andrzej Leleń, dr Zbigniew Merecki, 
Marzena Ledzion, Aleksandra Głowac-
ka i Joanna Domagała.

W części pierwszej zamieszczone 
zostały nuty i słowa pieśni regionu gą-
bińskiego, przedstawiono także zapisy 
nutowe utworów instrumentalnych. 
Wykorzystano utwory pochodzące ze 
zbiorów Oskara Kolberga oraz wydaw-
nictw Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Płocku. Część utworów opracowano 
na podstawie istniejących archiwal-
nych nagrań muzycznych.

Autorem części drugiej jest zna-
ny muzykolog ks. dr Andrzej Leleń. 
Dokonał analizy muzykologicznej 
wybranych pieśni i utworów instru-
mentalnych. Zwrócił szczególną uwa-
gę na zależności tonalne i wszelkie 
archaizmy melodyczne oraz rytmikę 
utworów.

W części trzeciej Aleksandra Gło-
wacka, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sannikach, przedstawiła ob-
rzędy i zwyczaje ludowe występujące 
w regionie. Opisała zwyczaje związane 
ze świętami chrześcijańskimi oraz ob-
rzędy weselne.

Autorem czwartej części jest Ma-
rzena Ledzion, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Czermnie. Przedstawiła 
informacje z zakresu budownictwa  
i tkactwa, scharakteryzowała strój lu-
dowy regionu. Artykuł wzbogacony 
jest bogatą ikonografią.

Podczas promocji książki zaprezen-
towali się autorzy poszczególnych czę-
ści książki. Joanna Domagała, nauczy-
ciel Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie, 
przedstawiła istniejące wydawnictwa 
regionalne oraz sylwetki osób reali-
zujących badania naukowe regionu 
gąbińskiego. Zbigniew Merecki, na-
uczyciel Szkoły Muzycznej w Gąbinie, 
omówił szczegóły edycji nutowej. 

Ewelina Nowakowska, nauczyciel 
klasy akordeonu Szkoły Muzycznej I st. 
w Gąbinie, zagrała na harmonii peda-
łowej oberka pochodzącego z regio-
nu gąbińskiego. Dwa utwory ludowe  
w transkrypcji fortepianowej zapre-
zentował Zbigniew Merecki. Na za-
kończenie wystąpiła Kapela Ludowa 
Szkoły Muzycznej w Gąbinie, zagrała 
kujawiaka i polkę.

Jarosław Domagała
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W dniach 22-24 maja 2015 r. odbyły 
się „Dni Gąbina”. Organizatorami im-
prezy byli: Urząd Miasta i Gminy Gą-
bin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gąbinie oraz Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Gąbinie. Podczas imprezy 
w kilku koncertach zaprezentowali się 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gabinie.

Gwiazda niedzielnego wieczoru
Ewelina Lisowska
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Gwiazda niedzielnego wieczoru
Ewelina Lisowska

Mikołaj Wilkiewicz (klarnet). Zapre-
zentowały się również dwa duety  
w składzie: Oliwia Borkowska 
(skrzypce), Weronika Lendzion 
(fortepian), Igor Stępień (skrzyp-
ce), Franciszek Pawluk (fortepian). 
Finałowy utwór Czardasz Vittorio 
Montiego wykonali Paulina Urban-
kowska (fortepian) i Filip Marciniak 
(skrzypce) – nauczyciele Szkoły 
Muzycznej.

24 maja 2014 r. Zespół Muzyki 
Rozrywkowej ze Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Gąbinie zagrał utwory  
z repertuaru Phila Collinsa, Scot-
ta Joplina, grupy The Beatles oraz  
W. A. Mozarta. Zespół poprowadzi 
Marcin Woźniak – nauczyciel sak-
sofonu.

W trakcie trzydniowej imprezy 
jak co roku odbyły się przepięk-
ne koncerty  gwiazd. Tym razem 
były nimi Ewelina Lisowska i Ra-
fał Brzozowski, którzy zaśpiewali 
popularne przeboje oraz gwiazda 
muzyki disco-polo zespół Andre. 
Rafał Brzozowski jest popularnym 
piosenkarzem i zapaśnikiem mło-
dego pokolenia. Swoją przygodę z 
muzyką zaczął występując w pro-
gramie „The Voice of Poland” , jed-
nak prawdziwą popularność przy-
niosła mu piosenka „Tak blisko”, 

„Dni Gąbina” rozpoczął Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej, który od-
był się w kościele w Gąbinie. Na-
uczyciel klasy wokalnej – Magda-
lena Król zaśpiewała kompozycje 
F. Schuberta i F. Mendelsohna. Ze-
spół Wokalny pod kierunkiem Iwo-
ny Niemyjskiej, wykonał fragment 
opery Czarodziejski flet W. A. Mo-
zarta. Zespół towarzyszył także M. 
Król i D. Szymańskiemu w utworze 
Panis Angelicus C. Franka. Zapre-
zentował się ponadto Zespół Muzy-
ki Dawnej, wykonał m.in. Taniec P. 
Peuerle. Podczas występu uczniów 
i nauczycieli akompaniowała Pauli-
na Urbankowska – pedagog Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie.
23 maja 2014 r. odbył się koncert 
uczniów na placu targowym przy 
ulicy Wspólnej. Wystąpił zespół wo-
kalny pod kierunkiem Jolanty An-
drysiak. Zespół akordeonowy wraz 
z Eweliną Nowakowską – nauczycie-
lem Szkoły zaprezentował utwory: 
Lambada, Besame mucho. 

Wystąpili również soliści: Lilia-
na Michalak (flet), Filip Wiśniewski 
(saksofon), Mateusz Koc (gitara), 
Arkadiusz Żurowski (akordeon), 

Gwiazda sobotniego wieczoru
Rafał Brzozowski
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Stoiska regionalne podczas imprezy

Zespół ludowy z Gąbina
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która została wybrana hitem lata 
2012. Obecnie piosenkarz promuje 
swój drugi album, piosenką „Mój 
czas”, która już teraz jest wielkim 
przebojem. Ewelina Lisowska jest 
jedną z najmłodszych piosenkarek 
polskiej sceny ostatnich lat. Sama 
pisze teksty i komponuje muzykę 
do swoich utworów. Stworzyła ta-
kie przeboje jak: „We mgle”, „Nie-

odporny rozum”, „Jutra nie będzie”. 
W 2013r. w Opolu zdobyła nagrodę 
w kategorii SuperArtystka.
Podczas „Dni Gąbina 2015” za-
prezentowali się m. in.: uczniowie 
z gminnych szkół i przedszkoli, 
grupy taneczne z MGOK w Gąbi-
nie, orkiestra dęta OSP. Głównymi 
gwiazdami imprezy byli: zespół 
muzyki chrześcijańskiej „Moja ro-

Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

Stoisko promocyjne ZGRP

Gwiazda niedzielnego wieczoru
Ewelina Lisowska

II Zlot Motocyklowy II Zlot Motocyklowy

dzina”, Rafał Brzozowski, An-
dre, aktorzy z Teatru „Hals”  
w Gdyni oraz Ewelina Lisow-
ska. Oprawę techniczną im-
prezy zapewniła profesjonal-
na firma OPTIS. „Dni Gąbina” 
cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem, zgromadziły 
kilkutysięczną widownię.
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25 lipca odbył się VI Jarmark Gąbiński. 
Około godziny 13.00 swoje plenerowe 
studio uruchomiło Radio Dla Ciebie, 
które w ramach akcji ODKRYWAMY 
MAZOWSZE odwiedziło Miasto i Gmi-
nę Gąbin. Czynne też były stoiska re-
gionalne, handlowe i gastronomiczne.  
Program artystyczny na scenie miał 
rozpocząć sie o godz. 16.00, niestety 

burza i związania z nią ulewa pokrzy-
żowała plany. Ze względów bezpie-
czeństwa występy artystów zostały 
opóźnione. Jako pierwszy wystąpił 
zespół rockowy RAINFORCED z Sannik, 
następnie zaprezentował się zespół 
SKAFANDER, grający muzykę reggae, 
zwycięzca Festiwalu Muzyki Studenc-

VI JARMARK GĄBIŃSKI

kiej „KATORGA” w Płocku. Gąbińskie 
środowisko artystyczne reprezentował 
Andrzej Wichrowski wraz z zespołem, 
który wprowadził publiczność w bar-
dziej nastrojowe klimaty prezentując 
piosenkę autorską. W związku z „pogo-
dowym” opóźnieniem koncert jednej  
z gwiazd tegorocznego Jarmarku rozpo-
czął się dopiero koło godziny 21.00. Na 

scenie pojawił się „GANG MARCELA” 
– klasyka polskiej muzyki country lat 
80. Zabrzmiały takie przeboje jak: „Kto 
jeśli nie ty”,  „Za jeden grosz”, „Tyle zła-
manych serc”. Nieco dłużej trzeba było 
poczekać również na występ gwiaz-
dy wieczoru – GRZEGORZA HYŻEGO. 
To laureat trzeciej edycji programu  

X Factor, zdobywca wielu nagród m.in. 
najlepszy hit, najlepszy radiowy de-
biut, najlepszy artysta w sieci, super 
jedynka w Opolu. Koncert miał piękną 
oprawę wizualną – gra świateł, śpiew 
i muzyka oraz żywo reagująca publicz-
ność skutecznie odpędzała deszczowe 
chmury. Na zakończenie imprezy dys-
kotekę poprowadził DJ-PLAY. 

Mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych nie zabrakło dobrej 
zabawy – publiczność nie zawiodła. 

Organizatorzy dziękują formie OPTIS 
za profesjonalną obsługę techniczną 
imprezy oraz wszystkim sponsorom  
i osobom zaangażowanym w przygoto-
wanie VI Jarmarku Gąbińskiego. 

Występ Andrzeja Wichowskiego 
wraz z zespołem

Gang MarcelaRainforced z Sannik Zepół Skafander Edyta Stańczak
- konferansjer
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Gwiazda wieczoru - Grzegorz Hyży

Gwiazda wieczoru - Grzegorz HyżyMarek Jasiński

Gang Marcela

Gang Marcela

Zepół Skafander

Zepół Skafander
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Początek września tradycyjnie stał się czasem, w którym 
Miasto i Gmina Gąbin żegna kończące się lato. W tym roku 
impreza odbyła się 5 września na placu targowym przy 
ulicy Wspólnej. Była to trzecia duża impreza plenerowa, 
po DNIACH GĄBINA i JARMARKU GĄBIŃSKIM, zorganizo-
wana przez Samorząd, przy udziale Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz Zarządu Gminnego Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Jej organizacja ma na celu, oprócz prze-
kazu artystycznego szeroko rozumianą promocję miasta 
Gąbin oraz gminy, lokalnych artystów i rzemieślników, 

przedsiębiorców oraz lokalnych firm. Podobnie jak poprzednie 
imprezy plenerowe stanowi uzupełnienie oferty skierowanej do 
turystów odwiedzających gminę Gąbin w sezonie turystycznym 
oraz odpoczywających w jej bezpośrednim sąsiedztwie, na pięk-
nych terenach Gąbińskiego Kompleksu Leśnego i Pojezierza Go-
stynińskiego. Organizacja trzech dużych imprez w ciągu roku była 

POŻEGNANIE LATA 
W GĄBINIE - 2015

Gwiazda wieczoru Andrzej Rybiński

Piękni i Młodzi
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możliwa dzięki pozyskaniu przez orga-
nizatora dużego wsparcia sponsorów.

Impreza rozpoczęła się bardzo ży-
wiołowo, za sprawą „ognia i wody”  
w przygotowanym przez gąbińską 
ochotniczą straż pożarną pokazie ra-
townictwa. Strażacy zaprezentowali 
jak ratuje się osobę uwięzioną w sa-
mochodzie po wypadku drogowym, 
potem  ten sam pojazd posłużył do 
prezentacji akcji gaszenia pojazdu, 
który stanął w płomieniach. Następnie 
przedstawiono ratownictwo medycz-
ne (m.in. udzielenie pomocy osobie, 
która wpadła do studni). 

Po zakończonych pokazach strażac-
kich na scenie wystąpił zespół rockowy 
FIRST FLOOR, następnie zaprezento-
wał się klub sportowy SAKURA Judo 
PŁOCK - GĄBIN, którego członkowie 

zostali nagrodzeni za osiągnięcia spor-
towe, a w szczególności Ania Rutkow-
ska za zdobycie srebrnego medal na 
Mistrzostwach Polski Juniorek Młod-
szych w Luboniu. Bezpośrednio po po-
kazie judoków wystapił zespół The T.  
z Łowicza. Coraz liczniej gromadzącą się 
publiczność rozgrzał koncert Andrzeja 
Rybińskiego który swoimi przebojami 
(m.in. Za każda cenę, Nie liczę godzin 
i lat, Pogoda dla bogaczy) wprowadził 
taneczne klimaty przed gąbińską sce-
nę, na której o godz. 21:00 wystąpiła 
kolejna gwiazda, zespół PIĘKNI I MŁO-
DZI. Taneczne przeboje, doskonały 
kontakt z publicznością  (blisko 4500 
osób pod sceną) oraz wspólne wyko-
nanie utworów z najmłodszymi fanami 
tańczącymi wraz z zespołem na scenie 
spotkało się z ogromnym entuzjazmem 

i radością zgromadzonych uczestników. 
Późnym wieczorem wystąpił gąbiński 
zespół rockowy CZARNA PANTERA, 
który ma wielu fanów. Na zakończenie 
„Pożegnania Lata - Gąbin 2015” wszy-
scy uczestnicy oddali się tanecznym 
pląsom podczas dyskotekowej zabawy 
pod chmurką. 

Impreza udała się zarówno pod 
względem organizacyjnym oraz arty-
stycznym, sprzyjająca letnia pogoda 
oraz bardzo licznie zgromadzona i ży-
wiołowo reagująca publiczność przy-
czyniła się do skutecznego i radosnego 
pożegnania lata 2015 w Gąbinie. 

Organizatorzy zapraszają na kolej-
ne uroczystości  zaplanowane w tym 
roku, m.in. Koncert Patriotyczny z oka-
zji Dnia Niepodległości oraz grudniowy 
KONCERT BOŻONARODZENIOWY.
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SŁAWOJ FELICJAN SKŁADKOWSKI 
(1885 GĄBIN - 1962 LONDYN) LEKARZ, GENERAŁ, PREMIER

9 czerwca w Archiwum Państwowym  
w Płocku odbyła się sesja naukowa połą-
czona z otwarciem wystawy, pt.  SŁAWOJ 
FELICJAN SKŁADKOWSKI (1885 GĄBIN - 
1962 LONDYN) LEKARZ, GENERAŁ, PRE-
MIER. Nad uroczystością przypadającą  
w 130. rocznicę urodzin generała, patro-
nat objął Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin. W konferencji wspólnie przygotowa-
nej przez Archiwum Państwowe w Płoc-
ku oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej udział wzięli przedstawiciele 
środowisk naukowych, samorządowych, 
organizacji społecznych, instytucji kultu-
ry, mieszkańcy Płocka, Gąbina oraz za-
proszeni goście. 

W swoim wystąpieniu dr n. med. 
Jerzy Krzewicki przybliżył życiorys gene-
rała w kontekście jego dokonań na polu 
medycyny. Dr hab. Marek Sioma swoją 
prezentacją pt. „Sławoj Składkowski - po-
lityk w żołnierskim mundurze” przedsta-
wił ścieżkę, jaką przebył Składkowski od 
lekarza poprzez karierę żołnierską aż do 
funkcji premiera II Rzeczypospolitej. Pani 
Anna Ostrowska - Prezes Towarzystwa 

Miłośników 

Ziemi Gąbińskiej przedstawiła związki 
generała z Gąbinem. Następnie autorka 
Pani Krystyna Bańka uroczyście otworzy-
ła i zaprezentowała tematykę wystawy, 
opowiedziała o zgromadzonych ekspona-
tach, których znaczną część wypożyczyło 
Społeczne Muzeum Ziemi Gąbińskiej 
prowadzone przez TMZG. Wiele tych pa-

miątek udostępniła żona generała Pani 
Jadwiga Składkowska, której ostatnią 

wolą było przekazanie dziedzictwa 
po mężu właśnie Gąbinowi. 

Wszystkie pamiątki, listy, rę-
kopisy, obrazy, rzeczy osobiste 

generała można było zobaczyć 
na wystawie w Archiwum 

Państwowym przy  ul. 
Kazimierza Wielkiego 9b  
w Płocku, która trwała do 
25 września.
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Spotkanie
W ramach Tygodnia Bibliotek w naszej 
szkole odbyło się spotkanie z Panią 
Celiną Lewandowską, autorką tomiku 
wierszy „W oddechu ziemi ojczystej”. 
Pani Celina Lewandowska przyjęła na-
sze zaproszenie z ogromną radością,  
z uwagi na to, że lubi dzieci, jest eme-
rytowaną nauczycielką, a ponadto  
w latach 1957-1966 pełniła funkcję 
kierownika naszej szkoły. Jak sama po-
wiedziała kiedyś, nie miała  za wiele 
czasu na pisanie, pracowała, zajmo-
wała się dziećmi. Teraz, na emeryturze 
ma więcej czasu i mnóstwo pomysłów. 
Każdego dnia coś nowego, coś innego 
jest inspiracją do przelewania myśli na 
papier.

Podczas spotkania zaprezentowa-
ła dzieciom swoje wiersze, które nie 
zostały jeszcze wydane, a są przygoto-
wywane do zamieszczenia w kolejnym 

tomiku wierszy. Młodszym dzieciom 
szczególnie podobały się „Zagadki 
Agatki”. Wszystkim uczestnikom spo-
tkania autorka sprawiła miłą niespo-
dziankę prezentując wiersz, w którym 
zawarła wspomnienia i przeżycia zwią-
zane z okresem pobytu w Borkach.

Nasz gość usły-
szał niektóre swoje 
wiersze recytowa-
ne przez naszych 
uczniów. Spotkanie 
upłynęło w miłej 
atmosferze. dzieci 
słuchały z ogrom-
nym zainteresowa-
niem, zadając wie-
le pytań. Spotkanie 
z Panią Lewandow-
ską było dla nich 
„żywą lekcją histo-

Po raz dwunasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach 8-15 maja 2015 r. zorganizowało 
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego ele-
mentu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

z Cecylią Lewandowską

rii naszej szkoły” i spotkaniem z poezją  
i jej twórcą.

Życzymy Pani Cecylii Celinie Lewan-
dowskiej dużo zdrowia i jeszcze wiele 
inwencji twórczej.

 E. Różycka

12.05.2015 roku społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu 
obchodziła 80. rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego – Dzień Patrona. Na uroczystość pod 

pomnik Głaz Piłsudskiego w Gąbinie przybyli: delegacja z Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, Przedstawi-
ciele Związku Piłsudczyków, dyrektorzy i nauczyciele szkół, uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi 

oraz największa i najmilsza niespodzianka dla całej społeczności szkolnej – przedszkolaki z Gąbina. Dzieci 
były wspaniałą publicznością zainteresowaną inscenizacją przygotowaną przez starszych kolegów. Wszyst-

kim gościom bardzo serdecznie dziękujemy. Istotnym punktem uroczystości było przedstawienie przygoto-
wane przez dzieci z klas IV – VI. Uczniowie pokazali z jakimi trudnościami borykał się Józef Piłsudski oraz jak 

wielką odpowiedzialność wziął na swoje barki jako wódz i architekt polskiej niepodległości. 

Dzień Patrona
Szkoły  
w Nowym Grabiu
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25 marca 2015 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Marszałka J. Piłsudskiego  
w Nowym Grabiu odbył się XI Festiwal 
Piosenki Harcerskiej i Turystycznej. 
Uczestniczyli w nim uczniowie wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin. Celem festiwalu 
było propagowanie piosenek harcer-
skich, biwakowych i turystycznych oraz 
ratowanie ich przed zapomnieniem. 
Organizatorów ucieszył fakt, iż żadna  
z zaproszonych szkół nie zawiodła, a na 
festiwal dotarło sześć  zespołów wraz  

Śpiewać każdy może...

Przedszkolaki z wizyta w komendzie policji,

Wycieczka do Nadleśnictwa w Łącku

z opiekunami, którzy pomogli dzieciom 
starannie przygotować się do udziału. 

Po wysłuchaniu młodych artystów 
był czas na wspólną zabawę oraz słod-
ki poczęstunek. Każda z reprezentacji 
otrzymała pamiątkowy dyplom oraz 
statuetkę.

Z całą pewnością cele festiwalu 
zostały zrealizowane, a w czasie jego 
trwania uczestnikom towarzyszył do-
bry humor oraz wspaniała zabawa  
w gronie rówieśników.

Dzień 16 czerwca 2015 roku był wy-
jątkowy dla przedszkolaków z Nowe-
go Grabia. Tego właśnie dnia odbył 
się długo wyczekiwany wyjazd do 
Komendy Miejskiej Policji w Płocku 
na ul. Kilińskiego. Głównym jej celem 
było zapoznanie z pracą policjantów, 
zwiedzenie budynku komendy i przy-
pomnienie ważnych zasad bezpieczeń-
stwa. Uczestniczyli w nim dzieci z gru-
py 3/4 latków oraz 5/6 latków 
z Punktu Przedszkolnego wraz 
z opiekunami. Już od progu 
bardzo miło przywitał grupę 
rzecznik prasowy Komendy 
Miejskiej w Płocku Pan Krzysz-
tof Piasek.  Na początek przy-
gotowana była  dla uczniów  
prelekcja na temat „Bezpie-
czeństwa podczas wakacji”. 
Pracownica tego oddziału 
przypomniała kilka podstawo-
wych zasad bezpieczeństwa 
na drodze i o tym, że nale-
ży nosić opaski odblaskowe. 

Uczniowie obiecali uroczyście, że będą 
je zawsze nosić po zmierzchu, aby być 
widocznym na drodze. Następnie dzie-
ci zostały zaznajomione z tajnikami 
pracy w Policji. Największe zaintere-
sowanie uczniów wzbudził oczywiście 
pokój kryminalistyki, gdzie Pan asp. 
szt. Adam Łaszczewski– pracownik 
tego oddziału uchylił rąbka tajemnicy 
pracy policjanta kryminalnego. Poka-

zywał uczniom m.in. jak zebrać ślady 
odcisków palców. Na pamiątkę każdy  
z uczestników zabrał wykonane z po-
mocą Pana Policjanta własne odci-
ski palców. Uczniowie mieli również 
okazję zwiedzić, zobaczyć strzelnicę, 
siłownię oraz salę gimnastyczną, na 
której ćwiczą panowie policjanci. 

Dziękujemy bardzo za oprowadze-
nie i poświęcony nam czas.

18.05.2015 r. dzieci z Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
w Nowym Grabiu wzięły udział w wy-
cieczce do Nadleśnictwa w Łącku. Ce-
lem wycieczki było poznanie siedziby 
Nadleśnictwa oraz ważnych okazów 
przyrodniczych znajdujących się w na-
szym regionie. Piękny i ciekawy świat 
przyrody naszej okolicy przedstawiał 
nam pan leśniczy Bartosz Wasilewski. 
W sali konferencyjnej Nadleśnictwa 
przedszkolaki obejrzały z wielkim zain-

teresowaniem przygotowaną prezen-
tację.  Podczas oglądania  prezentacji 
poznały różne miejsca oraz ważniejsze 
okazy przyrodnicze znajdujące się na 
naszym terenie. W trakcie prezentacji 
oraz po jej zakończeniu pan Bartosz 
Wasilewski odpowiadał na pytania 
dzieci. Dzieci podziękowały za miłe 
przyjęcie i przekazanie w atrakcyjny 
sposób wiedzy na temat najbliższego 
środowiska naturalnego.

Z życia Szkoły w Nowym Grabiu
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Festiwal Piosenki Harcersko-Turystycznej
25 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu odbył się XI Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Turystycznej. Uczestni-
czyli w nim uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Celem festiwalu było propa-
gowanie piosenek harcerskich, biwa-
kowych i turystycznych oraz ratowanie 
ich przed zapomnieniem. Organizato-
rów ucieszył fakt, iż żadna z zaproszo-
nych szkół nie zawiodła, a na festiwal 
dotarło sześć zespołów wraz z opieku-
nami, którzy pomogli dzieciom staran-
nie przygotować się do udziału. Po wy-
słuchaniu młodych artystów był czas 
na wspólną zabawę oraz słodki poczę-
stunek. Każda z reprezentacji otrzyma-
ła pamiątkowy dyplom oraz statuetkę. 
Z całą pewnością cele festiwalu zostały 
zrealizowane, a w czasie jego trwania 
uczestnikom towarzyszył dobry hu-
mor oraz wspaniała zabawa w gronie  
rówieśników.

pili do Domu Iluzji, gdzie zafascynowa-
ły ich sztuczki i dziwy jakie tam odkry-
li. Jeden dzień poświęcili zupełnie na 
zwiedzenie Helu. Objechali go dwoma 
meleksami, pani przewodnik zawiozła 
ich w każde interesujące miejsce i opo-
wiedziała wiele ciekawostek. Widzieli 
tam Latarnię Morską, pozostałości po 
zabudowaniach wojskowych, podzi-

Morze, nasze morze
13.06.2015 roku uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Grabiu wraz z opiekunami udali się na od 
dawna oczekiwaną wycieczkę do Władysławowa. Jedną  
z atrakcji był lot samolotem. Pomimo strachu, każdy czuł pod-
ekscytowanie i był ciekaw tego, co zobaczy podczas podróży. 

wiali wydmy i morze spacerując po Cy-
pelku. Zakończeniem podróży po Helu, 
naturalnie, były lody na Nadmorskim 
Bulwarze. Codziennie odwiedzali pla-
żę, na której bardzo dobrze się bawili. 
W wolnym czasie korzystali z atrakcji, 
które oferował ośrodek, m.in. grali  
w siatkówkę plażową, w piłkę nożną  
i udoskonalali swoje umiejętności pły-
wackie na basenie. 

Wycieczka bardzo podobała się 
wszystkim, mimo nie zawsze dopisują-
cej pogody. Czekali na te chwile sześć 
lat:). Musiała być cudowna! Najwięk-
sze wrażenie wywarł na wszystkich 
piękny widok morza i czucie pod sto-
pami gorącego piasku na plaży. Część 
z uczniów nigdy wcześniej nie była nad 
morzem. Fajnie byłoby powtórzyć tę 
wycieczkę.  

Fajnie byłoby powtórzyć tę wy-
cieczkę… Jeżeli również chcecie prze-
żyć coś tak niesamowitego, polecamy 
Władysławowo i nasz plan zwiedzania. 
Nie zapomnijcie zabrać ze sobą dobre-
go humoru:).

Podczas tych pięciu dni odwiedzili 
wiele ciekawych miejsc położonych  
w okolicy. Spacerowali po Porcie Ry-
backim. Oglądali figury morskich stwo-
rzeń w rzeczywistych wielkościach, 
rozmawiali z wielorybem podczas se-
ansu interaktywnego w Ocean Parku. 
Podziwiali morze z Wieży Widokowej 
we Władysławowie, przy okazji wstą-
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Od 16 do 19 czerwca uczniowie naszej 
szkoły wraz z nauczycielami i rodzica-
mi pojechali do zimowej stolicy Polski 
– Zakopanego.

W drodze do Zakopanego udaliśmy 
się Jasną Górę. W klasztorze ojców 
Paulinów dzieci odwiedziły Kaplicę 
Matki Bożej, gdzie w głównym ołtarzu 
umieszczony jest  Cudowny Obraz Mat-
ki  Bożej Częstochowskiej – Królowej 
Polski. Następnie udały się do Skarbca 
i Bastionu św. Rocha – Skarbca Pamięci 
Narodu. W Bastionie św. Rocha obej-
rzały wystawy poświęcone historii, tra-
dycji i kulturze naszej ojczyzny.

Późnym popołudniem dotarliśmy 
do celu. Zakopane przywitało nas rześ-
kim powietrzem i przepięknym wido-
kiem gór „zatopionych” w słońcu.

Następnego dnia cała grupa wraz 
z panem przewodnikiem udała się do 
Doliny Kościeliskiej. Przewodnik przy-
bliżył geologię, topografię i historię 
Doliny. Przypomniał także wszystkim 
obowiązujące na terenie Tatrzańskiego 
Parku Narodowego zasady zachowania 
się i bezpieczeństwa. Kolejnym punk-
tem wędrówki przez zachodnie Tatry 
była Jaskinia Mroźna. Jaskinia została 
odkryta w roku 1934 przez Stefana 
Zwolińskiego i Tadeusza Zahorskiego. 
Na początku lat 50-tych przystosowa-
no ją do ruchu turystycznego i udo-
stępniono zwiedzającym 12 lipca 1953 
roku. Dzieci były zachwycone wnę-

trzem Jaskini, a w szczególności stalag-
mitami, ściennymi polewami z mleka 
wapiennego i Sabałowym Jeziorkiem. 
Po przejściu szlaku biegnącego przez 
Jaskinię naszym oczom ukazał się cu-
downy widok skał o nazwie Sowa. Po 
pokonaniu sosnowych schodów, wszy-
scy odetchnęli nad Kościeliskim Poto-
kiem. Po krótkim odpoczynku udali-
śmy się w stronę Polany Pisanej i dalej 
do malowniczo położonego Wąwozu 
Kraków. Znajdujące się tutaj wapienne 
ściany, przypominają góralom krakow-
skie kamienice, a znajdującą się mię-
dzy nimi szczeliny – wąskie krakowskie 
uliczki – stąd nazwa Wąwozu. Zwień-
czeniem wędrówki była Smocza Jama. 
Wspinaczka po metalowej drabince  
i wejście po skale ubezpieczonej łańcu-
chami wymagało od naszych uczniów 
nie lada odwagi i umiejętności. Jed-
nakże wszyscy poradzili sobie dosko-
nale. W drodze powrotnej zawitaliśmy 
do Bacówki, gdzie skosztowaliśmy tra-
dycyjnych oscypków. Smakowały wy-
śmienicie. :)

Następnym etapem wycieczki było 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. 
Sanktuarium jest votum za ocalenie 
życia papieża Jana Pawła II po zama-
chu z 13 maja 1981 roku. Świątynia 
została konsekrowana przez papieża – 
Polaka 7 czerwca 1997 roku w czasie  
VI pielgrzymki do Polski. Wokół świą-
tyni znajduje się Park Fatimski z ołta-

rzem, przy którym Jan Paweł II odpra-
wił Mszę Świętą pod Wielką Krokwią  
6 czerwca 1997 roku. 

Kolejnym przystankiem były zako-
piańskie Krupówki, gdzie nasi ucznio-
wie nabyli regionalne przysmaki  
w postaci oscypków i bryndzy oraz pa-
miątki, pośród których nie mogło za-
braknąć ciupagi i kierpców.

Czwartkowy poranek przywitał 
wszystkich słoneczną pogodą. Dzień 
zapowiadał się równie atrakcyjnie jak 
poprzedni. Czwartkową przygodę z Ta-
trami rozpoczęliśmy od wjazdu wycią-
giem krzesełkowym na Gubałówkę. Ze 
szczytu podziwialiśmy panoramę Zako-
panego i piękno Tatr. Na szczycie Guba-
łówki, również nie brakowało atrakcji. 
Niecodziennym przeżyciem był zjazd na 
zjeżdżalni grawitacyjnej, przypominają-
cej autentyczny tor saneczkowy.

Nie lada atrakcją był wjazd wycią-
giem na skocznię narciarską – Wielką 
Krokiew im. Stanisława Marusarza. 
Uczniowie poznali historię i rekordy 
skoczni. Ów rekord należy do Kami-
la Stocha, który wynosi 141,5 m. Ze 
skoczni rozciągał się niesamowity wi-
dok na leżące u jej podnóża Zakopane. 
Dzieci obejrzały także Wystawę Olim-
pijczyków Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. Na wystawie nasi uczniowie zo-
baczyli między innymi medale Kamila 
Stocha, Justyny Kowalczyk, Piotra Żyły, 
Klemensa Murańki i Jana Ziobro.

Na zakopiańskim szlaku
Szkoła Podstawowa w Borkach
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Po krótkim spacerze dotarliśmy 
do Parku Linowego, gdzie nikomu nie 
brakowało energii. Dzieci po przy-
byciu na miejsce otrzymały sprzęt 
zabezpieczający i kaski ochronne, 
następnie instruktor-ratownik prze-
prowadził szkolenie dotyczące zasad 
zachowania bezpieczeństwa pod-
czas korzystania z atrakcji parku. Po 
szkoleniu każdy z uczniów musiał 
zdać egzamin praktyczny polegający 
na pokazaniu, jak właściwie należy 
przypinać się do lin bezpieczeństwa. 
Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu 
można było rozpocząć korzystanie 
ze wszystkich dostępnych atrakcji. 
Emocje były niesamowite i niepo-
wtarzalne. W parku linowym moż-
na bezpiecznie walczyć ze swoimi 
ograniczeniami i lękami. Większość  
z obecnych na wycieczce osób stwier-
dziła, że z całą pewnością jeszcze tam 
powróci.

Nie byłoby wycieczki do Zakopane-
go bez odwiedzin Cmentarza na Pękso-
wym Brzyzku, gdzie spoczywa Patron 
Naszej Szkoły Kornel Makuszyński. 
Na Pęksowym Brzyzku znajdują się 
nagrobki będące niepowtarzalnymi 
dziełami sztuki, wykonanymi w drew-
nie, metalu lub kamieniu z kapliczka-
mi, góralskimi krzyżami, rzeźbionymi  
w motywy podhalańskie, malowanymi 
na szkle. Wiele z nich powstało w pra-
cowni Władysława Hasiora.

Zmęczeni całodziennymi atrak-
cjami udaliśmy się do pensjonatu, na 
obiadokolację, po czym pani kierownik 
wycieczki obiecała wszystkim niespo-
dziankę. Niespodzianką była wizyta  
w  Izbie Regionalnej w Murzasichlu, 
gdzie na dzieci czekał góral. „U Gą-
sienicy” można było obejrzeć stroje 
i elementy związane z kulturą podta-
trzańską. Dopełnieniem wizyty była 
niezwykła prelekcja z tańcem i śpie-

wem góralskim, poprowadzona przez 
rodowitego górala, w bardzo profesjo-
nalny i zabawny sposób.

Piątkowy poranek przywitał nas 
strugami deszczu, dzieci żartowały, że 
góry „płaczą”, gdyż wyjeżdżamy, ale 
nie tak szybko?:). Wszyscy wyciecz-
kowicze udali się na relaks do Białki 
Tatrzańskiej, gdzie w basenach termal-
nych przez ponad dwie godziny odda-
waliśmy się wodnym atrakcjom.

W drodze powrotnej odwiedza-
liśmy legendarny Gród Kraka, od-
dając hołd tragicznie zmarłej parze 
prezydenckiej Marii i Lechowi Ka-
czyńskim oraz Marszałkowi Józefowi 
Piłsudskiemu. Spacerując Bulwarem 
Wiślanym, zajadając tradycyjne kra-
kowskie bajgle złożyliśmy wizytę Wa-
welskiemu Smokowi. Po czym udali-
śmy się w drogę powrotną do domu.                                                                                                                                            
  

E.Igielska, A.Górzyńska, A.Kamińska
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10 czerwca 2015 roku dzieci z grupy 
3/4 latków oraz 5/6 latków Punktu 
Przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej w Nowym Grabiu wyjechały na 
pierwszą całodniową wycieczkę. Uda-
ły się do skansenu wsi mazowieckiej  
w Sierpcu. Dzieci uczestniczyły  
w dwóch lekcjach muzealnych. Pierw-
sza to malowanie na szkle. Uczniowie 
otrzymali szybki z przygotowanym 
wcześniej szablonem. Używając odpo-
wiednich farb do malowania na szkle 
podczas warsztatów dzieci pobudziły 
swoją wyobraźnię czerpiąc inspirację 
z otoczenia. Samodzielnie wykonany 
obrazek  dzieci zabrały do domu. 

Podczas drugiej lekcji muzealnej 
dzieci  zdobyły podstawową wiedzę  
z zakresu historii pszczelarstwa i zajęć 
związanych z pozyskiwaniem miodu. 
Uczniowie odkryli  tajniki pracy pszcze-
larza, a także prześledziły fascynujące 

życie pszczoły. Lekcja w formie wy-
kładu, połączona z prezentacją multi-
medialną oraz samodzielnym wyko-
naniem świeczki z węzy była niesa-
mowitym doświadczeniem, niosącym  
ze sobą dużo radości. 

Ponadto dzieci zwiedzały skansen: 
powozownię, dworek szlachecki, kuźnię, 
galerię rzeźby, a także spacerowały po wsi 
podziwiając izby wiejskich domów pokry-
tych strzechą. Był to dzień pełen wrażeń, 
dzieci wróciły zmęczone, ale zadowolone. 

Wycieczka do skansenu

13 czerwca 2015 r. w naszej szkole już 
od rana zapanowała radość i wspólna 
zabawa. Tego dnia razem z pięknym 
słońcem przybyły do szkoły dzieci ze 
swoimi mamusiami, tatusiami i ro-
dzeństwem. Świętowaliśmy Dzień 
Rodziny. Na początku Pani Dyrektor 
Irena Mofina przywitała zaproszonych 
gości oraz wszystkich, którzy zaszczyci-
li naszą uroczystość swoją obecnością,  
a potem sala gimnastyczna zamieni-
ła się w teatr. Tego roku uczniowie  
z klas IV – VI przygotowali nieco-
dzienne przedstawienie, była to bajka  
w języku angielskim „Sleeping Beau-
ty”. Przy dźwiękach muzyki, w pięk-
nych królewskich strojach, w bajkowej 
scenerii, uczniowie zaprezentowa-

Dzień Rodziny
li swoje umiejętności posługiwania 
się językiem angielskim. Publiczność 
biła brawo i podziwiała aktorów. Pani  
A. Pietracho, nauczyciel języka angiel-
skiego, była dumna ze swoich uczniów. 
Kolejną częścią imprezy były zabawy 
na powietrzu integrujące rodziców, 
dzieci i zaproszonych gości, przebiega-
jące w radosnej atmosferze. Wszyscy 
głośno kibicowali i dopingowali swoich 
faworytów. Uroczystość była wzbo-
gacona poczęstunkiem. Zajadaliśmy 
się pieczonymi kiełbaskami, słodycza-
mi i owocami. Impreza rodzinna była 
bardzo udana, towarzyszył jej humor, 
uśmiech i gorąca, słoneczna pogoda. 
Do zobaczenia za rok.

               Anna Pietracho

PunktPprzedszkolny w Nowym Grabiu

Szkoła Podstawowa w Borkach
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Podczas części oficjalnej Pani dyrektor 
powitała uroczyście licznie przybyłych 
rodziców i gości. Podkreśliła rolę rodzi-
ny w życiu każdego człowieka, złożyła 
wszystkim najlepsze życzenia: zdrowia, 
szczęścia i spokoju.

Po wystąpieniu Pani dyrektor głos 
zabrali uczniowie naszej szkoły i przed-
szkolaki. Wierszem i piosenką podzię-
kowali za bezgraniczną miłość, trud 
wychowania, opiekę i cierpliwość. Na 
zakończenie Mamusie i Tatusiowie 
otrzymali kwiaty oraz gorące uściski 
od swoich pociech. 

Po uroczystej akademii nadszedł 
czas na słodki poczęstunek przygoto-
wany dla wszystkich uczestników uro-
czystości oraz lody dla dzieci. 

Wielkim zainteresowaniem cieszyła 
się loteria fantowa, której dochód zo-
stanie przeznaczony na cele uczniów. 

Dużą atrakcją był mecz piłki noż-
nej rozegrany między tatusiami i sy-
nami. Rywalizacja była zacięta, ale dla 
uczestników to nie wygrana była naj-
ważniejsza, lecz satysfakcja ze wspól-
nej zabawy. Przeprowadzono również 
zawody sportowe wśród rodziców tj: 
rzut piłką lekarską, hula-hop, skakanie 
na skakance. Dla uczestników zmagań 
sportowych czekały nagrody wręczane 
przez Dyrektora Szkoły. Zwycięzcom 
gratulujemy.

Podczas świętowania nie zabrakło 
również malowania twarzy najmłod-
szych. 

30 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu 
obchodzono Święto Rodziny połączone z Dniem Otwartym Szkoły.  

Święto Rodziny

Święto Rodziny było wspaniałą 
okazją do integracji - wspólnej zabawy 
i wymiany doświadczeń. Zadowolenie, 
uśmiech na twarzach dzieci, rodziców 
i nauczycieli potwierdziły, że wszyscy 
świetnie się bawili.
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uczniowie wyruszyli w teren sprzątać po-
bliski las. Kolejny dzień – środa, nazwali-
śmy „Dniem Natury”, a ubrani na zielono 
uczniowie przeprowadzili proekologiczną 
akcję z ulotkami pod hasłem: „Mówimy 
NIE bezmyślnym zakupom – budujemy 
społeczeństwo recyklingu”. Tego dnia 
również każda klasa wysadziła przy szko-
le zakupione przez siebie drzewko lub 
krzew. Czwartek był dniem żółtym i no-
sił miano „Dnia Uśmiechu”. W tym dniu 
zorganizowana została w szkole loteria 
fantowa, z której dochód przeznaczony 
został na karmę dla zwierząt w płockim 
schronisku. Fantami były głównie zabaw-
ki, książki i różnego rodzaju gry, które po-
darowały dzieci. Niektórym z nich trudno 
się było rozstać ze swoimi ulubionymi rze-
czami, ale tak szczytny cel okazał się do-
stateczną motywacją do podjęcia decyzji. 
Loteria okazała się strzałem w dziesiątkę, 
gdyż wszystkie fanty zostały rozprzedane  
w ciągu dwóch przerw międzylekcyjnych. 
Piątek był dniem podsumowującym akcję 
„Tydzień dla Ziemi”. Odbył się apel wzbo-
gacony występami uczniów. Nagrodą 
dla wszystkich uczniów za ich ogromne 
zaangażowanie w akcję była dyskoteka. 
Odbyła się ona oczywiście po piątkowych 
zajęciach lekcyjnych, a biletem wstępu na 
nią była przyniesiona przez uczniów ma-
kulatura. 

Akcja „Tydzień dla Ziemi” przyniosła 
wiele korzyści samej Ziemi, a zarazem do-
starczyła fajnej zabawy całej społeczności 
szkolnej. Tę formę obchodów Dnia Ziemi 
możemy polecić innym szkołom.

Tydzień

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi w Szkole 
Podstawowej w Nowym Grabiu obcho-
dzone były inaczej niż w latach poprzed-
nich. W dniach od 20 do 24 kwietnia  
w szkole zorganizowana była akcja „Ty-
dzień dla Ziemi”. Każdego dnia uczniowie 
ubierali się na inny kolor. Poniedziałek 

był nazwany „Dniem Ekologa i uczniowie 
przyszli ubrani do szkoły na niebiesko.  
W tym dniu dzieci z klas I-III wykonały pla-
katy na konkurs: „Przyroda moja miłość”, 
natomiast z klas IV-VI wymyślali hasła 
ekologiczne. Wtorek był „Dniem Miło-
ści do Ziemi”. Ubrani w czerwone stroje 

9 czerwca 2015 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Nowym Grabiu wybrali 
się na wycieczkę krajoznawczą, której 
celem było Muzeum Archeologiczne  
w Biskupinie. Po drodze zwiedzili Mu-
zeum Kolejki Wąskotorowej w Wene-
cji i podziwiali zabytkowe, choć wciąż 
sprawne parowozy i wagony. Niektórzy 
mogli dokładniej poznać 
pracę dróżnika i prze-
stawić zwrotnice 
bądź zabezpieczyć 
przejazd kolejowy 
opuszczając szlabany. 
Wszyscy byli pasa-
żerami starego prze-
działu kolejowego. Obok muzeum 
znajdują się ruiny Zamku Diabła Wenec-
kiego i wystawa machin oblężniczych, 
które również wszyscy z ciekawością 
obejrzeli. Następnie udali się do Mu-
zeum Archeologicznego w Biskupinie. 
Przewodnik oprowadzał i opowiadał  
o pradawnej osadzie i o kulturze łużyc-
kiej ludności. Uczestnicy wycieczki odby-

WYCIECZKA DO BISKUPINA
li rejs statkiem po Jeziorze Biskupińskim, 
podczas  którego rozgrzewali się gorącą 
czekoladą. Po rejsie wzięli udział w  nie-
zwykłej lekcji, na której dowiedzieli się  
w jaki sposób powstawały pierwsze for-
my gliniane w epoce kamienia łupane-
go, jak lepiły garnki mieszkanki osiedla 
biskupińskiego - w jaki sposób je ozda-
biały i wypalały. Po części teoretycznej 

przyszedł czas na część praktyczną 
- każdy miał możliwość 

ulepienia z gliny na-
czynia i zabrania 
go ze sobą do 
domu. Jednym 
szło lepiej, innym 

trochę gorzej, ale 
najważniejsza była dobra 

zabawa. Ponieważ glina była mokra – 
niewiele osób dowiozła swoje „dzieło” 
do domu. Drogę powrotną rozpoczęli 
od przejazdu kolejka wąskotorową na 
trasie Biskupin-Wenecja-Żnin. Z wago-
ników jadących bardzo powoli, wszyscy 
podziwiali piękne polskie krajobrazy. 
Wracając do autobusu, wszyscy byli 

głodni i oczywiście po drodze należało  
wstąpić do …McDonalds. 

Wycieczka była dla wszystkich nieza-
pomnianym przeżyciem. Zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni wróciliśmy do swoich 
domów. Opowieściom nie było końca.

Szkoła Podstawowa 
w Nowym Grabiu

Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
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Ziemia sama się nie obroni!

Ekologiczny Tele-ekspres – „Pięknie 
Żyć” – apel dla klas 0–VI przygotowa-
ła klasa VI, która zachęcała wszystkich 
do dbania o środowisko naturalne. 
Uczniowie  przybliżyli życie na Ziemi, 
w którym człowiek nie zwraca uwagi 
na ochronę przyrody. Przedstawienie 
uświetniły piosenki o tematyce ekolo-
gicznej i informacje na temat Dnia Zie-
mi, jego powstania i tradycji. Nie bra-
kowało konkursów, które uświadomiły 
uczniom naszej szkoły zagrożenia cywi-
lizacyjne i możliwości zapobiegania im. 
Dla klas IV-VI odbył się konkurs tech-
niczny „Dobre rady na odpady”.  Każda 
klasa przygotowała prace wykonane  
z odpadów i zaprezentowali swoje pra-
ce całej społeczności szkolnej. Prezen-
towane były także pomoce wykonane  
z odpadów wykorzystywane na co dzień 
do pracy w oddziale przedszkolnym.  
W ramach przygotowań do Dnia Ziemi 
uczniowie brali udział w porządkowa-
niu terenu szkoły i najbliższej okolicy.

We wszystkich klasach realizowana 
była tematyka zajęć mówiąca o zagro-
żeniach dla Ziemi ze strony człowieka 
oraz sposobach pomocy dla naszej 
planety, segregacji odpadów. Odbyły 
się także quizy ekologiczne. Najmłodsi 
obejrzeli filmy „Dobre rady na odpady 
– bajka ekologiczna” oraz ekologiczny 
dom”. Na apelu uczniowie otrzymali 
publikacje dotyczące ekologii: „Żyję 
ekologicznie czyli mądrze, zdrowo i ko-
lorowo”, „Ekolandia – komiksowe łami-
główki dla najmłodszych” oraz szkolną 
gazetkę  „ Ekoludek” poświęconą Mię-
dzynarodowemu Dniu Ziemi.

 Następnie wszyscy zebrani obej-
rzeli  przepiękny teledysk, najpiękniej-
szej piosenki, jaka wyszła kiedykol-
wiek w historii muzyki – „Earth Song’ 

Michaela Jacksona. Jackson zwraca  
w nim uwagę na problemy świata: 
głód, cierpienie, rasizm, wojny, umie-
rające w cierpieniu zwierzęta. Piękno 

naszej Ziemi mogli wszyscy zobaczyć 
podczas projekcji filmu pt. „Podaj 
Ziemi swoją dłoń”. Szkolne obcho-
dy Dnia Ziemi zakończono piosenką 
Majki Jeżowskiej pt. „Moja planeta”  
w wykonaniu klasy III. Dzięki działa-
niom związanym ze świętem Ziemi 
dzieci zostały uwrażliwione na pro-
blemy środowiska przyrodnicze-
go oraz wdrożone do aktyw-
nej postawy w działaniu 
na rzecz ochrony przy-
rody. Jeśli już teraz 
„Jaś” wyrobi sobie 
dobre nawyki, to 
w przyszłości 
nie będziemy 
potrzebowali 
przekonywać 

Ziemia sama się nie obroni!

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami 
zaopiekujmy się Ziemią. 

Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza, 
utrzymując ją w czystości i szczęściu”.

22 kwietnia to szczególny czas, kiedy uświadamiamy sobie nawzajem, że wspaniałe dary 
przyrody trzeba wykorzystywać mądrze. Współodpowiedzialność za stan środowiska, po-
czucie  troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie dzieci i młodzieży  
w duchu miłości i szacunku do przyrody – oto główne cele tegorocznych obchodów Dnia Zie-
mi, które obyły się 22 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czerm-
nie. Dzień ten stał się świetną okazją do edukacji ekologicznej i integracji szkolnej. Święto-
waliśmy go inaczej niż w ubiegłych latach. Program tego dnia był bardzo urozmaicony. 

„Jana” o konieczności choćby segrego-
wania odpadów wtórnych. 

Dobre nawyki kształtować najlepiej 
poprzez zabawę. Przygotowując różne 
atrakcje, starając się trafić w oczekiwa-
nia młodego pokolenia osiągnięto za-
mierzony cel. Kochajmy naszą Ziemię, 
ludzi i wszystkie stworzenia, abyśmy 
sami byli kochani. Zatrzymajmy się 
na chwilę, zastanówmy się, co robimy  
z Ziemią. Popadamy w autodestrukcję, 
niszczymy Ziemię i siebie. Aż strach po-
myśleć, co będzie dalej i czy cokolwiek 
nas uratuje lub zatrzyma przed tym pę-
dem ku zagładzie. Wszyscy zadbajmy  
o to, aby Święto Ziemi trwało cały rok. 

Barbara Dylik, Teresa Rzepecka
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W piątek 29 maja 2015 roku w Od-
dziale Przedszkolnym w Czermnie od 
samego rana obchodzono DZIEŃ BO-
CIANA. Wprawdzie święto to obchodzi 
się 31 maja, ale w tym roku przypa-
dało w niedzielę więc obchodzono je 
wcześniej. Dzień Bociana Białego jest 
stosunkowo „młodym” świętem - ob-
chodzi się je od 2003 roku z inicjatywy 

Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro 
Natura”. Bocian biały - to najbardziej 
polski ptak. Bardziej kojarzy się z na-
szym krajem niż orzeł, którego bardzo 
trudno zobaczyć w naturze. Mówi się, 
że co piąty bocian jest Polakiem, po-
nieważ polskie bociany stanowią 20% 

Dzień 
Bociana Białego

populacji tego gatunku. Możemy być  
z tego dumni, ale jest to także duża od-
powiedzialność, gdyż przyszłość tego 
gatunku zależy w dużej mierze od sytu-
acji bocianów w Polsce. Z okazji święta 
przedszkolacy przygotowali insceniza-
cje do wiersza I. Suchorzewskiej „Bo-
ciany” oraz piosenki „Była sobie żabka 
mała”. Dzieci mogły pogłębić swoje 

wiadomości o bo-
cianach ogląda-
jąc film z kamery 
internetowej pt. 
„Bociany – walka 
o gniazdo”, ob-
serwując na żywo 
bocianie gniazdo  
w Ustroniu. Śpie-
wały znane im 
piosenki o bo-
cianach, także w 
języku bocianim 
i żabim. Wkoło 
rozlegało się kum 

– kum, rech – rech, kle – kle – była to 
świetna zabawa. Nie zabrakło także bo-
cianich i żabich wyścigów. Przebojem 
dnia była zabawa przy piosence ludo-
wej „Bocian zapustny”. Przedszkolacy 
wykonywali prace plastyczne: ramkę 
na zdjęcia z bocianem oraz składankę 

bocian -  techniką kirigami. Zwieńcze-
niem dnia było przeprowadzenie wy-
wiadu z „bocianem” oraz oglądanie fil-
mów: „Reksio i bocian” oraz „Przygody 
Bolka i Lolka - Bocian”. Święto Bociana 
Białego stało się pretekstem do po-
głębienia wiedzy dzieci o bocianach, 
było także okazją do propagowania 
postaw proekologicznych. Przedszko-
lacy dowiedzieli się, że to właśnie czło-
wiek stał się przyczyną wielu zagrożeń 
powodujących śmiertelne wypadki 
tych ptaków oraz wycofywanie się ich  
z terenów lęgowych. Wspólnie ustalili 
jak mogą chronić te przepiękne ptaki 
od wieków związanych z polską kul-
turą i krajobrazem. Wspólne zabawy 
integracyjne i inscenizacje dostarczy-
ły dzieciom wielu miłych przeżyć oraz 
wzbogaciły ich wiedzę ornitologiczną.

Opr. Teresa Rzepecka

Telewizor dla szkoły
Uczniowie kl. VI z Nowego Kamienia 
wzięli udział w jubileuszowym kon-
kursie pt. ,,25 lat Caritas Diecezji Płoc-
kiej”. Wykonali plakat przedstawiający 
codzienną pracę i działalność Płockiej 
Caritas. Spośród 110 nadesłanych prac 
z całej diecezji komisja konkursowa 
wyłoniła 20 plakatów i opublikowała 
je na Fun Pagu Caritas, gdzie można 
było na wybraną pracę oddać głos.  
Plakat wykonany przez uczniów z kl. 
VI otrzymał 1307 głosów, tym samym 
zajął II miejsce w konkursie. Uczniowie 
wygrali telewizor dla szkoły. Nagrodę 
wręczył Ksiądz Biskup Piotr Libera na 
uroczystej Gali z okazji 25 lat Caritas 
Diecezji Płockiej w dniu 25 kwietnia  
w Opactwie Pobenedyktyńskim. Prace 
konkursowe można podziwiać w Płoc-
kiej Katedrze. Opiekunem uczniów jest 
katechetka p. Ewa Dębczyńska.
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Ukazywanie piękna folk-
loru i tradycji jest jed-
nym z priorytetów pracy   
w Oddziale Przedszkolnym 
przy Szkole Podstawo-
wej im. Wł. St. Reymonta  

w Czermnie. Związek z własnym regio-
nem jest bardzo istotne dla ukształ-
towania w dziecku poczucia własnej 
tożsamości. Dziecko przez całe życie pa-
mięta fakty z dzieciństwa, zapamiętuje 
i zatrzymuje w sobie to, czego nauczyło 
się w najmłodszych latach. Tylko wcze-
śnie podjęte kroki edukacyjne z zakresu 
przekazania dziedzictwa kulturowego 
sprawią, że dziecko poznając obce kraje 
będzie potrafiło docenić piękno swo-
jego kraju. Aby uświadamiać dziecku, 
że jego naturalne środowisko: rodzina, 
społeczność lokalna, ojczyzna są wielką 
wartością, dają poczucie bezpieczeń-
stwa i naturalnej przynależności w od-
dziale realizowany jest Szkolny Program 
Edukacji Regionalnej „Ścieżki do prze-
szłości”. W ramach realizacji programu 
dzieci poznają dziedzictwo kulturowe 
swojego regionu: kultywowane oraz 
zapomniane zwyczaje ludowe zwią-
zane ze świętami katolickimi, porami 
roku; piosenki, zabawy i tańce ludowe. 
Mają możliwość wykonywania prac 
charakterystycznych dla sztuki ludowej 
wycinanek, palm, ozdób choinkowych 
itp. Naocznie mogą poznawać dawne 
meble, sprzęty zgromadzone w szkol-
nej izbie regionalnej. Wydana została 
także kolorowanka dla dzieci zawiera-
jąca ilustracje oraz krótkie wierszyki  
o eksponatach zgromadzonych w izbie. 
W kwietniu ramach realizacji programu 
zorganizowane zostały warsztaty piecze-
nia chleba. Podczas zajęć przedszkolacy 
zapoznali się z etapami powstawania 

Ścieżki do przeszłości
chleba: od zasiewu, poprzez koszenie, 
młócenie, mielenie zboża, wyrób ciasta 
i pieczenie. Dzieci obejrzały film pt. „Od 
ziarenka do bochenka”, układały histo-
ryjkę obrazkową, rozwiązywali zagadki, 
poznawały zboża i produkty powstałe 
z ziaren zbóż, uczyli się piosenki „Skąd 
się bierze chleb?”. Nie zabrakło także 
znanej zabawy „Mało nas do pieczenia 
chleba”. Dowiedzieli się także, że chleb 
jest symbolem pracy wielu ludzi: rolni-
ka, młynarza, piekarza. Mogli obejrzeć 
dawne naczynia używane do pieczenia 
chleba: dzieżę, łopatę służącą do wsu-
wania chleba do pieca, kopańki zgro-
madzone w szkolnej izbie regionalnej. 
Następnie sami przygotowali rozczyn  
z drożdży, przesiali mąkę, wyrobili ciasto 
oraz upiekli chleb. Nie zabrakło także 
degustacji chleba ze świeżym wiejskim 
masłem. Pieczenie chleba było dla dzie-
ci wielkim przeżyciem. Mogły zapoznać 
się z chlebem wszystkimi zmysłami: 
dotykiem, węchem (czuły zapach mąki, 
drożdży, ciasta, oraz świeżo pieczonego 
chleba), smakiem. Zabawa w „pieka-
rzy” poszerzyła wiedzę, rozwinęła kre-
atywność i poczucie estetyki, dostar-
czyła dzieciom wiele wrażeń i nowych 
wiadomości. Osobiście mogły zobaczyć 
jak wyglądał dawniej pieczony chleb  
z żytniej mąki tak inny od współcześnie 
sprzedawanych w sklepach. 
Wydawać się może, że edukacja re-
gionalna stanowi dawno przebrzmia-
ły akcent w wychowaniu i kształceniu 
dzieci. Jednak w rzeczywistości przed-
szkolnej stanowi ona istotny element 
poznawczy i wychowujący małe dzieci 
- realizuje wychowanie przez przeży-
wanie, będące dla wieku dziecięcego 
podstawową metodą uczenia się.

W nocy z 20 na 21 czerwca uczniowie 
klasy piątej i szóstej mieli wyjątkową 
okazję spędzić noc w naszej szkole 
pod czujnym okiem pań Moniki Trybuł  
i Agnieszki Sidorek. Dużo emocji dostar-
czyła wszystkim gra kalambury. Gdy za 
oknem zaczęło się ściemniać rozpoczął 
się seans filmowy. Miłą i wzruszająca 
niespodzianką dla uczniów klasy szó-
stej okazała się przygotowana przez 

Noc w szkole
panie prezentacja przedstawiająca 
uczniów na przełomie trzech lat - ich 
osiągniecia, śmieszne zdjęcia z uroczy-
stości, filmy z ich udziałem. W przy-
pływie emocji uczniowie mieli duże 
trudności z zaśnięciem, ale wojna na 
poduszki rozluźniła wszystkich. To wy-
jątkowe wydarzenie na długo zostanie 
zapamiętane przez wszystkich uczest-
ników. 

Szkoła Podstawowa w Czermnie

Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
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1.06.2015 w ramach rządowego pro-
jektu pt: „Czas na Zdrowie” w Szkole 
Podstawowej im. Marii Kownackiej 
w Nowym Kamieniu odbył się Festyn 
Zdrowia. Piknik rozpoczął się o godzi-
nie 9.30. Na uroczystość dotarło ok. 
150 osób.
Nasz Festyn rozpoczęliśmy od występu 
zespołu ludowego „Kamieniaki„  Potem 
wystąpiły najmłodsze dzieci - przed-
szkolaki wraz z koleżankami i kolegami  
z klasy VI z bajką pt. „Królewna i za-
bawki „Uczniowie klas II i III wykonali 
piosenkę pt. „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” przedstawili nam w jaki sposób 
możemy ćwiczyć, a zarazem dobrze się 
bawić. Do zabawy zachęcili dorosłych .
Wszystkie występy zostały nagrodzone 
głośnymi brawami. Widzowie byli za-
chwyceni. Kolejnym punktem progra-
mu był film pt. „Jestem panem swoje-
go losu” oraz spotkanie z dietetyczka 
Panią Aleksandrą. Opowiedziała nam  
o zdrowym żywieniu oraz jego znacze-
niu dla zdrowie człowieka. Następnie 
Pani Aleksandra zaprosiła na scenę 
uczniów z klas I-III, stworzyła z ich 
udziałem „Piramidę żywieniową”.

Festyn Zdrowia
Następnie wszyscy uczniowie wzię-
li udział w zawodach sportowych. 
Następnie zaprosiliśmy wszystkich 
na zdrowy a zarazem bardzo smacz-
ny poczęstunek przygotowany przez 
uczniów ze wszystkich klas. Po zjedze-
niu przyszedł czas na spalanie zbęd-
nych kalorii. Na scenę zawitał Pan 
Piotr – instruktor fitnessu, który zapre-
zentował nam taniec, Zumbę. Wszyscy 
ruszali się w rytm melodii.  
Po krótkiej rozgrzewce na boisku roz-
począł się turniej piłki nożnej. Pogoda 
dopisała wspaniale, z czego mniej za-
dowoleni byli piłkarze, gdyż gra w peł-
nym słońcu nie należy do najłatwiej-
szych. 
Jedna z mam, Pani Jankowska, w swo-
im wystąpieniu zachęcała uczestni-
ków do mądrego odżywiania i dbania  
o zdrowie.
Festyn Zdrowia możemy uznać za bar-
dzo udaną imprezę. Świetnie się bawi-
liśmy, a oprócz tego wiele się nauczy-
liśmy. Warto dbać o zdrowie i dobre 
samopoczucie w ramach powiedzenia 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”

Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu



35

www.gabin.pl

16 maja 2015 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu zostały zorganizowane pod-
chody międzyszkolne wraz z uczniami 
i nauczycielami ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Grabiu w ramach projektu 
Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe – 
„Moja przyszłość” w roku szkolnym 
2014/2015. Podchody były między-
przedmiotowe – zadania zawierały py-

Podchody  
Międzyszkolne

tania z języka angielskiego i matematy-
ki. Wszyscy uczniowie zostali podzieleni 
na 7 grup od 4-5 osób w każdej z nich. 
Zadania były ukryte na terenie szkoły  
i miały różne stopnie trudności. Do każ-
dego kolejnego zadania były wskazów-
ki w postaci zagadek. Po wykonaniu 
wszystkich poleceń przez grupy, udali-
śmy się na boisko szkolne, by rozegrać 
mini mecz w piłkę nożną. Natomiast 

dziewczynki grały w siatkówkę. Całe 
spotkanie trwało 3 godziny. Wszyscy 
byli zadowoleni. Uczniowie jednogło-
śnie stwierdzili, że to była inna forma 
spędzania czasu wolnego i utwierdzili 
się w przekonaniu, że poprzez zabawę 
można się również uczyć. Tego typu 
zajęcia uczą również pracy w zespole. 
Innymi słowy uczniowie połączyli przy-
jemne z pożytecznym. 

22 maja uczniowie z klas I-VI ze Szko-
ły Podstawowej  im. Marii Kownackiej 
w Nowym Kamieniu pojechali na wy-
cieczkę. Pierwszym przystankiem był 
Grunwald. Przewodnik bardzo cieka-
wie przedstawił nam przebieg bitwy 
z Zakonem Krzyżackim. Opowiadał  
o zwyczajach rycerskich w XV wieku.

Następnie pojechaliśmy do Olszty-
na. Tam już czekała na nas pani prze-
wodnik, która przygotowała bardzo 
ciekawą grę miejską. Wszyscy musieli 

Wycieczka do Olsztyna
uważnie słuchać jej opowieści o histo-
rii miasta, żeby potem odpowiedzieć 
na pytania w konkursie. Dzięki temu 
zapamiętaliśmy wiele faktów i legend 
Warmii i Mazur. Ostatnim etapem 
wycieczki była wizyta w Sanktuarium  
w Gietrzwałdzie. Ksiądz przewodnik 
opowiedział uczniom jedną z najbar-
dziej znanych historii objawień Matki 
Boskiej w Polsce. Wyprawa była bar-
dzo udana. Wszyscy zmęczeni ale za-
dowoleni wrócili do domu.

Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu

Szkoła Podstawowa w 
Nowym Kamieniu
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8.05.2015 r. w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
odbyła się druga część konkursu pt: 
„Talent Show”. Finałowa grupa zapre-
zentowała swoje umiejętności tanecz-
ne, kucharskie, recytatorskie i plastycz-
ne. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. 
Każdy z uczestników w drugiej części 
finałowej konkursu urozmaicił swój 
występ, tworząc nową choreografię, 
pokazowe danie kucharskie czy pracę 
plastyczną. 

Uczniowie całej szkoły podczas tego 
finału bardzo miło spędzili czas. Wie-
rzymy, że tego typu konkursy pokażą 
uczniom, iż warto mieć pasje i marze-
nia i że trzeba o nie walczyć. 
  Op. Monika Trybuł

Talent Show

dzień otwarty

Jury jednogłośnie podjęło decyzje  
i laureatami tegorocznych zmagań  
I edycji „Talent Show” zostali ucznio-
wie:
Klasa I – Zuzanna Stańczak  
– za wykonanie kwiatuszka z plasteliny  
w doniczce
Klasa III – Andrzej Jankowski  
– za „Anielską zapiekankę”
Klasa V – Bartosz Baranowski  
– za pokaz taneczny BREAK DANCE.

Zaprosili w mury szkoły uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych w Bor-
kach, Dobrzykowie i Nowym Grabiu, 
ich wychowawców i rodziców.

Od samego rana szkoła przygo-
towała atrakcje dla gości. O godzinie 
9.00 w sali gimnastycznej można było 
być świadkiem promocji zdrowego 
stylu życia. Oprócz konkretnych infor-
macji uczniowie pokazali dwie scenki 
rodzajowe, które w zabawny sposób 
zachęcały do zdrowego stylu życia. Zo-
stali nagrodzeni rzęsistymi oklaskami.

Następnie grupy gimnazjalistów 
oprowadzały gości po szkole. Pokazy-
wali każdy kąt, wszystkie pomieszcze-
nia – łącznie z gabinetem Pani Dyrek-
tor. Dla tych co nigdy nie trafią „na 
dywanik”, to jedyna okazja zobaczenia 
tego pokoju od wewnątrz. Przewod-

14 maja 2015 roku Gimnazjum w Dobrzykowie otworzyło po-
dwoje dla gości. Uczniowie zorganizowali Majówkę – Dzień 
Otwarty pod hasłem: Przyjdź, zobacz, zostań z nami!

nicy opowiadali anegdotki  
z życia szkoły, ciekawostki  
o nauczycielach – byli skarbni-
cą wiedzy o gimnazjum.

Potem wszyscy wrócili na salę na 
drugą część pokazu.

Europejski Dzień Języków Obcych 
to duża impreza. Uczniowie gimnazjum 
i nauczyciele przygotowali quizy, kon-
kursy z nagrodami, wspólne śpiewanie 
piosenek, zabawę i tańce. Młodsi ko-
ledzy gimnazjalistów z chęcią brali we 
wszystkim udział. Słyszało się głosy, że 
już dziś chętnie uczyliby się w naszym 
gimnazjum. Był śmiech, zabawa i wspa-
niały nastrój. 

Na koniec Karolina Wierzbicka  
z kl. IIIa zaśpiewała piosenkę  po an-
gielsku, za którą w konkursie Piosenki 
angielskiej „Sing in English” zdobyła 
III miejsce.

Kolejny punkt programu to poczę-
stunek – ciasta i sałatki przygotowane 
przez rodziców i uczniów gimnazjum.

Ważnym punktem programu były 
debaty uczniów, rodziców i nauczycie-
li zorganizowane w ramach projektu 
„Szkoła współpracy”. Efekty tych de-
bat będą podstawą pracy delegatów 
szkoły. Celem jest podniesienie pozio-
mu współpracy uczniów, nauczycieli 
i rodziców tak, by działalność gimna-
zjum zadowalała wszystkich zaintere-
sowanych.

Druga część imprezy odbyła się po 
południu. Dla rodziców powtórzono 
fragmenty występów uczniowskich 
oraz zaprezentowano pokaz multime-
dialny. W tej formie uczniowie pod-
sumowali swoje osiągnięcia, a także 
pokazali atrakcje szkoły, uroczystości, 
wyjazdy, akcje charytatywne, swoje 
talenty i możliwości placówki. Trze-
ba przyznać, że ilość i jakość działań 
uczniów i szkoły zrobiła wrażenie.

Dzień Otwarty Gimnazjum w Do-
brzykowie to już tradycja. Zapraszamy 
w przyszłym roku.
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Turniej piłkarski
W niedzielne popołudnie 17 maja 
2015 r. na Orliku w Dobrzykowie odbył 
się po raz drugi Integracyjny Turniej 
w Piłkę Nożną Służb Mundurowych  
z Mieszkańcami Dobrzykowa. Zorga-
nizowany został przez Animatorów 
kompleksu sportowego Orlik w Do-
brzykowie. Turniej odbył się pod pa-
tronatem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztofa Jadczaka i Gimnazjum  
w Dobrzykowie. Impreza miała na 
celu integrację społeczności lokalnej 
Dobrzykowa i okolic. W turnieju bra-
ły udział cztery drużyny: Ochotnicza 
Straż Pożarna z Dobrzykowa, drużyna 
Mieszkańców Dobrzykowa i okolic, 
drużyna Absolwentów Gimnazjum  
w Dobrzykowie oraz drużyna Uczniów 
z Gimnazjum w Dobrzykowie.

 „Królem Strzelców” został  Adrian 
Grabowski grający w drużynie Miesz-
kańców, który w szlachetnym geście 
przekazał swoją statuetkę jednemu  
z uczniów Gimnazjum w Dobrzykowie.

Wszystkim uczestnikom turnieju 
serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
za rok.

Po rozegraniu poszczególnych me-
czy wyłoniono zwycięską drużynę.
I miejsce – Mieszkańcy Dobrzyko-
wa
II miejsce – Absolwenci Gimnazjum 
w Dobrzykowie
III miejsce – Uczniowie Gimnazjum 
w Dobrzykowie

18 czerwca w rejonowym oddziale 
PCK w Płocku odbyło się podsumowa-
nie trzeciej edycji ogólnopolskiej akcji 
„Gorączki złota”. Gimnazjum w Do-
brzykowie brało udział po raz pierwszy 

Gorączka złota
W GIMNAZJUM W DOBRZYKOWIE

w tym szlachetnym przedsięwzięciu. 
Akcja miała na celu zbieranie monet  
1, 2 i 5 groszowych. 

Gimnazjaliści uzbierali blisko 12 ki-
logramów grosików i zajęli III miejsce. 

W „Gorączkę złota” włączy-
ło się wiele przedszkoli i szkół  

z miasta Płocka oraz powiatu 
płockiego. Za zebrane pieniądze 
pracownicy PCK zrobią około 80 
paczek z żywnością dla potrze-
bujących dzieci.

Gimnazjaliści uzbierali 
blisko 12 kilogramów 

monet
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Rozmawiając poruszały tematy dotyczą-
ce: wzywania pomocy w razie wypad-
ków, umiejętności posiadanych przez 
strażaków, samochodów i specjalistycz-
nych sprzętów. Dzieci mogły przymierzyć 
kask oraz włożyć na siebie sprzęt chro-
niący strażaka podczas pożarów. Wszyst-
kie z zaskoczeniem uznały, że kompletny 
strój do akcji jest bardzo ciężki i wymaga 
wiele siły fizycznej od tego, kto go nosi. 
Ponadto doświadczyły, ile krzepy potrze-
ba do obsługi nożyc do cięcia metalu, 
rozpieraczy oraz do gaszenia płomieni 
przy pomocy węża przeciwpożarowego. 
Każde z dzieci miało okazję przełamać 
strach i oglądać Dobrzyków z podnośni-
ka wozu strażackiego. 

Dzięki uprzejmości strażaków 
uczestnicy spotkania poznali tajniki pra-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej i mogli 
zaspokoić swoją ciekawość, gdyż Pano-
wie cierpliwie odpowiadali na wszystkie 
pytania, za co serdecznie dziękujemy.

Z wizytą  
u strażaków

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu poznali życie strażaka od kulis. Pod-
czas spotkania z reprezentantami owego zawodu w OSP w Dobrzykowie dzieci znacznie 
wzbogaciły swoją wiedzę. 
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15 kwietnia 2015 roku uczniowie klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu wybrali się na wycieczkę edu-
kacyjną do Gąbina w ramach projektu 
„Moja przyszłość”. Pierwszym punk-
tem wycieczki był Bank Spółdzielczy. 
Pani Prezes banku zapoznała uczniów 
z instytucją oraz zaprezentowała po-
szczególne stanowiska dla petentów. 
Opowiedziała zasady funkcjonowania 
banku oraz oprowadziła po budynku 
pokazując najważniejsze pomieszcze-
nia tj. gabinet prezesa, salę posiedzeń 
zarządu. 

Drugim punktem wycieczki było 
zwiedzanie Urzędu Miasta i Gminy Gą-
bin oraz spotkanie z panią Pełnomocnik 
do Spraw Oświaty, która była przewod-
nikiem po urzędzie. Dzięki jej uprzejmo-
ści dzieci miały okazję z bliska przyjrzeć 
się pracy urzędników, zwiedzić każdy  
z zakamarków urzędu włącznie z gabi-
netem Pana Burmistrza i salą, w której 
można wziąć ślub cywilny. 

Kolejną instytucją, jaką zwiedzili 
uczniowie podczas tej wycieczki, był 
Urząd Pocztowy. Pani Prezes poczty 
zapoznała z pracą urzędu oraz opowie-
działa o pracy na konkretnych stano-
wiskach i obowiązkach pracowników. 
Część uczniów zabrała się ochoczo za 
pisanie kartek pocztowych do najbliż-
szych. 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
pracownikom zwiedzanych instytucji 
za serdeczne przyjęcie oraz firmowe 
gadżety i słodkości. Wiedza, którą zdo-
byli uczniowie na długo pozostanie  
w ich pamięci. Być może w przyszłości 
niektórzy z nich zostaną pracownikami 
banku, urzędu, a… może poczty?

Wycieczka edukacyjna do Gąbina
Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
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W dniach 16-17 mar-
ca 2015 r. odbył się 
w Warszawie Ogól-
nopolski konkurs dla 
uczniów wszystkich 
specjalności „Mały czy 
duży wirtuoz?”. Orga-
nizatorem przesłuchań 
była Państwowa Szko-
ła Muzyczna I st. nr 5 
im. H. Wieniawskiego 
w Warszawie, patro-
nat objęła Fundacja 
Inicjatyw Kulturalnych 
– Warszawa Włochy. 

Wyróżnienie w 
konkursie uzyskał Kac-
per Ledzion, uczeń 
klasy gitary Szkoły Mu-
zycznej I st. w Gąbinie. 
Podczas przesłuchań 
wykonał Bourree Jana 
Sebastiana Bacha oraz 

Wariacje na temat hiszpański Mirosława Drożdżowskiego. Ucznia 
przygotowała Marta Guisado-Czapla, nauczyciel klasy gitary.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół muzycznych, m.in.  
z Warszawy,  Łodzi, Białegostoku, Radomia, Sochaczewa, Suwałk, 
Płocka, Pruszkowa, Chrzanowa i Żar.

W skład jury weszli prof. Łukasz Błaszczyk z Akademii Muzycz-
nej w Łodzi oraz pedagodzy warszawskich szkół muzycznych Jolanta 
Sienkiewicz-Bobotek i Dorota Żołnacz. Jury konkursu powołał Dyrek-
tor Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski.

Jarosław Domagała

Wyróżnienie 
dla gitarzysty z Gąbina

W dniach 26 – 27 marca 2015 r. odbył w Kon-
stancin-Jeziornie III Konkurs Mazowiecki „Taniec 
– miniatura instrumentalna”. W przesłucha-
niach wzięło udział 71 uczniów, podzielono ich 
na grupy zgodnie z poziomem zaawansowania. 
Grupa I objęła uczniów klas I – II cyklu 6-let-
niego oraz klas I cyklu 4-letniego. W grupie II 
znaleźli się uczniowie klas III – IV cyklu 6-letnie-
go oraz klas II cyklu 4-letniego. Grupa III objęła 
uczniów klas V i VI cyklu 6-letniego oraz III i IV 
cyklu 4-letniego.

W konkursie bardzo dobrze zaprezentowali 
się uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. 
W grupie pierwszej II nagrodę uzyskał Mateusz 
Kobierecki, uczeń klasy akordeonu Eweliny No-
wakowskiej. W tej samej kategorii wyróżnienie 
zdobył Franciszek Pawluk z klasy fortepianu 
Pauliny Urbankowskiej. W grupie trzeciej III na-
grodę uzyskała Maria Czajkowska, uczennica 
klasy fortepianu Joanny Domagała. W konkur-
sie wystąpili ponadto Aleksandra Brylska i Jan 
Dubielak, uczniowie klasy skrzypiec.

W konkursie zaprezentowali się uczniowie 
szkół muzycznych z Warszawy, Siedlec, Rado-
mia, Sochaczewa, Mińska Mazowieckiego, Gar-
wolina, Konstancin-Jeziornej, Józefowa, Legio-
nowa, Grodziska Mazowieckiego, Wołomina, 
Żyrardowa, Kozienic i Siemiatycz.

Uczestników oceniało jury złożone z cenio-
nych pedagogów szkolnictwa artystycznego 
w składzie: Hanna Turonek – przewodniczą-
ca, Magdalena Rostworowska, Taras Wasko  
i Agnieszka Kiniorska.

Nagrody uczniów  
w konkursie  
w Konstancinie...

... i SierpcuWyróżnienia dla duetów 
instrumentalnych w Brzezinach 20 kwietnia 2015 r. w Sierpcu odbył się Re-

gionalny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości 
Ludwiga van Beethovena. Organizatorem kon-
kursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 
w Sierpcu.  Uczestniczyli w nim uczniowie szkół 
muzycznych I st. z: Sierpca, Gąbina, Płocka i Ry-
pina oraz gimnazjaliści z Sierpca i Warszawy. 
Uczestnicy odpowiadali pisemnie na 40 pytań 
dotyczących życia i twórczości kompozytora 
oraz rozpoznawali 10 fragmentów utworów 
i 7 pozycji ikonograficznych.
Dobre wyniki w konkursie uzyskali uczniowie 
Szkoły Muzycznej w Gąbinie. III nagrodę uzyskał 
Szymon Szymański, wyróżnienie otrzymała Ma-
ria Czajkowska. Uczniów do udziału w konkursie 
przygotowała Hanna Wąsowska.
Wszyscy uczestnicy finału konkursu otrzymali 
dyplomy oraz pozycje książkowe, nagrodzonym 
uczniom wręczono dyplomy oraz nagrody rze-
czowe i pamiątkowe statuetki. Konkurs zakoń-
czono krótkim koncertem, który poprowadziła 
Jadwiga Redyk.

Jarosław Domagała

22 kwietnia 2015 r. w Brzezinach odbyły się II Regionalne Konfron-
tacje Duetów Instrumentalnych Szkół Muzycznych I Stopnia. Organi-
zatorem przesłuchań była Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Brze-
zinach. 

Duży sukces w konkursie odnieśli uczniowie Szkoły Muzycznej I st. 
w Gąbinie. Duet – Igor Stępień (skrzypce) i Franciszek Pawluk (forte-
pian) otrzymał wyróżnienie w kategorii I. Zespół wykonał dwie kom-
pozycje A. Cofalika. Duet – Oliwia Borkowska (skrzypce) i Weronika 
Lendzion (fortepian) uzyskał wyróżnienie w kategorii II. Zespół zagrał 
Gawota z Symfonii klasycznej S. Prokofiewa oraz Pieśń kurpiowską 
K. Szymanowskiego. Uczniów do udziału w konkursie przygotowali 
Paulina Urbankowska i Filip Marciniak. 

W konkursie udział wzięło 38 duetów instrumentalnych ze szkół 
muzycznych z Łodzi, Skierniewic, Turku, Piotrkowa Trybunalskiego, 
Sieradza, Opoczna, Zgierza, Radomska, Zduńskiej Woli i Brzezin. 
Uczniowie podzieleni zostali na dwie kategorie wiekowe.

W skład jury weszli: Piotr Niewiedział i Bartłomiej Marusik, pe-
dagodzy Akademii Muzycznej w Poznaniu, Eneasz Kubit z Akademii 
Muzycznej w Łodzi oraz Renata Lubowiecka-Grochocka z PSM w To-
maszowie Mazowieckim i Justyna Terka z PSM w Brzezinach.

Jarosław Domagała
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Wyróżnienie akordeonisty  
w XIV Grudziądzkim Konkursie Akordeonowym

W dniach 24-25 kwietnia 2015 r. odbył 
się XIV Grudziądzki Konkurs Akordeono-

wy. Konkurs posiada długą tradycję, jest liczącym się prze-
glądem młodych akordeonistów w Polsce. 

W konkursie dobrze zaprezentowali się uczniowie Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie. Wyróżnienie w kategorii I uzyskał 
Michał Zawadzki, uczeń klasy akordeonu Szkoły Muzycznej 
I st. w Gąbinie. Podczas przesłuchań konkursowych wyko-
nał Suitę nr 5 K. Naklickiego, Allegretto H.G. Nefiga oraz Sa-
mochodziki A. Hundziaka. Ucznia przygotował do konkursu 
Maciej Kałamucki. W konkursie udział wzięli ponadto inni 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Gąbinie – Natalia Bieńkow-
ska z klasy I c-6 oraz Mateusz Kobierecki z klasy 2 c-6.

W konkursie udział wzięło 49 akordeonistów, uczniów 
szkół muzycznych z terenu całego kraju. Zaprezentowali 
się uczniowie szkół muzycznych, m.in. z Poznania, Torunia, 
Bydgoszczy, Grudziądza, Malborka, Ełku, Grajewa, Chełmna, 
Myślenic, Lęborka. Uczniowie podzieleni zostali na cztery 
kategorie wiekowe.

W skład jury weszli wybitni profesorowie klas akorde-
onu wyższych szkół muzycznych. Przewodniczącym jury był 
prof. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Czlon-
kami jury byli ponadto prof. Jerzy Kaszuba z Akademii Mu-
zycznej w Bydgoszczy oraz Prof. Krzysztof Olczak z Akademii 
Muzycznej w Gdańsku.

Jarosław Domagała

W dniach 8 – 10 maja 2015 r. odbył się III Ogólnopolski Konkurs 
młodych Indywidualności Muzycznych im. Tadeusza Paciorkie-
wicza w Sierpcu. Organizatorami konkursu byli: Centrum Kultury 
i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierpcu, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I st. im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu oraz 
Burmistrz Miasta Sierpc. Współorganizatorem było Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie, a partnerem projektu Płocka 
Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego.

Duży sukces w konkursie odniósł Kacper Ledzion, uczeń 
klasy gitary Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. Uzyskał III na-
grodę w kategorii I. Ucznia przygotowała do konkursu Marta 
Guisado-Czapla.

Konkurs adresowany był dla uczniów grających na 
wszystkich instrumentach klasycznych oraz śpiewaków, 

Nagroda w III Ogólnopolskim Konkursie w Sierpcu

Nagrody uczniów  
w III Spotkaniach 
Młodych Akordeonistów 
w Brzezinach

Wyróżnienie  
w IV Festiwalu Akordeonowym 
„Harmonia Espressiva” 
w Sochaczewie

uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Celem konkursu 
było umożliwienie konfrontacji artystycznej młodym instru-
mentalistom i śpiewakom szkół muzycznych I i II stopnia ze 
światowej sławy muzykami, wykładowcami akademickimi 
oraz wykonawcami muzyki XX wieku. Ważnym celem była 
również wymiana doświadczeń pedagogicznych i propago-
wanie rodzimej kultury muzycznej.

W skład jury weszli znani polscy pedagodzy: prof. An-
drzej Tatarski z Akademii Muzycznej w Poznaniu, Prof. Ma-
ria Orzechowska z Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, 
prof. Roman Gryń z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Prof. 
Zbigniew Ignaczewski oraz dr Krzysztof Bednarek z Akade-
mii Muzycznej w Łodzi.

Jarosław Domagała

18 maja 2015 r. odbyły się III Spotkania Młodych Akorde-
onistów w Brzezinach. Organizatorem konkursu była Pań-
stwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach. 

Duży sukces w konkursie odniosła uczennica Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gąbinie – Natalia Bieńkowska, któ-
ra zdobyła III nagrodę w grupie klasy I cyklu sześcioletnie-
go. Podczas przesłuchań zagrała Suitę „W świecie bajek” 
cz. I-IV A. Łatyszewa, Łotewską polkę L. Garuta, Podróż po-
ciągiem  K. Naklickiego i Małą pchełkę M. Ćwiklińskiego. 
Uczennicę przygotował do konkursu Maciej Kałamucki. 

Dobrze zaprezentowali się również uczniowie klasy 
akordeonu Eweliny Nowakowskiej. Kinga Chrząszczewska 
zdobyła wyróżnienie w grupie klasy I cyklu sześcioletnie-
go. Mateusz Kobierecki uzyskał wyróżnienie w grupie kla-
sy II cyklu sześcioletniego.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół muzycznych 
z Łodzi, Płocka, Sanoku, Ciechanowa, Wielunia, Kutna, 
Mławy, Kluczborka, Bełchatowa, Końskich, Łęczycy, So-
chaczewa, Grudziądza, Sierpca, Zduńskiej Woli, Sieradza, 
Zgierza, Pabianic, Brzezin. W skład jury weszli: dr Eneasz 
Kubit – przewodniczący i dr Leszek Kołodziejski z Akademii 
Muzycznej w Łodzi oraz Maciej Ćwikliński z PSM I i II st.  
w Pabianicach.

21 i 22 maja 2015 r. odbył się IV Festiwal Akordeonowy „Har-
monia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka w Sochaczewie. 
Organizatorami konkursu byli PSM I i II st. w Sochaczewie, 
Uniwersytet Muzyczny w Warszawie i Stowarzyszenie Akor-
deonistów Polskich. W festiwalu udział wzięli uczniowie klas 
akordeonu szkół muzycznych I i II stopnia, soliści oraz zespoły 
kameralne. Uczniowie podzielenie zostali na 4 kategorie.

Wyróżnienie w kategorii I uzyskała uczennica Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie – Natalia Bieńkowska. Podczas 
przesłuchań konkursowych zagrała: Suitę „W świecie bajek”  
cz. I-IV A. Łatyszewa, Poranny nastrój J. Kepitisa, Podróż 
pociągiem K. Naklickiego, Małą pchełkę M. Ćwiklińskiego. 
Uczennicę przygotował do konkursu Maciej Kałamucki.

W kategorii I wystąpiło 27 uczniów szkół muzycznych  
z Warszawy, Łodzi, Poznania, Opola, Bydgoszczy, Siedlec, 
Kutna, Sochaczewa, Grodziska Mazowieckiego, Puław, 
Kluczborka, Skierniewic, Ostrowa Wielkopolskiego, Sierpca, 
Tarnobrzegu, Ciechanowa, Goleniowa. 

W festiwalu wzięli również udział Michał Zawadzki oraz 
Arkadiusz Żurowski, uczniowie Szkoły Muzycznej w Gąbinie 
w klasie akordeonu Macieja Kałamuckiego.

Jarosław Domagała
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29 IV 2015 r. odbył się I Regionalny Konkurs Akordeonowy 
„Akordeon – Magiczny Instrument” w Bełchatowie. Orga-
nizatorem konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  
w Bełchatowie.

Duży sukces w konkursie odniósł uczeń Szkoły Muzycznej 
I st. w Gąbinie - Arkadiusz Żurowski, który zdobył II nagrodę.  
Podczas przesłuchań konkursowych zagrał Chaconne J.F. Ha-
endla, Toccatę B. Dowlasza i Jazz Divertimento cz. I A. Repni-
kova. Ucznia przygotował do konkursu Maciej Kałamucki.

II nagroda w I Regionalnym Konkursie  
Akordeonowym w Bełchatowie

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół muzycznych 
z: Łodzi, Kutna, Pabianic, Sieradza, Uniejowa, Bełchatowa, 
Zgierza.

W skład jury weszli: Maciej Cwikliński – dyrektor PSM 
I i II st. w Pabianicach, dr Leszek Kołodziejczyk – Akademia 
Muzyczna w Łodzi i Waldemar Zybała – PSM I st. w Łodzi. 

Jarosław Domagała

Sponsorem 
nagrody głównej
Wakacyjnego 
Rajdu Rowerowego 
dookoła Miasta 
i Gminy
Gąbin 
jest Szkoła 
Języka Angielskiego 
What’s up

Sponsorem nagrody głównej Letniego Rajdu Rowerowego dookoła Miasta i Gminy  
Gąbin jest Bank Spółdzielczy w Gąbinie
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 PIONOWO
1.   stylowy na lampie
2.   ptaki lądowe, nielotne i szybko biegające, zamieszkujące 

Australię
3.   gatunek popularnej ryby żyjącej w Bałtyku (jadalnej)
4.   ciepły kontynent
5.   jeden z gabińskich dyskontów
6.   jedna z chorób serca
10. niebezpieczny gaz
11. berbeć, smyk, maluch,...
13. rodzaj nadwozia samochodu
15. np. „Dzieje Gąbina i Okolic”
18. inaczej targowisko
21. „A...  juz tu nie mieszka”
24. przyznawana w konkursie
26. jesienne owoce
28. „idzie luty podkuj ...”

krZyżówka

Poziomo
1. ... z pieca spadło
7. końcowy etap wyścigu
8. jałowa ziemia
9. królewska gra
12. jedna z kończyn
14. drewniana na ścianie w domu
16. siedziba UMiG w Gąbinie
17. nie jedna w sklepie, może być wysoka!
19. ochotnicza straż pożarna
20. imię przerwszego człowieka
22. chroni przed słońcem, w oknie
23. dowódca oddziału wojskowego, składa-

jącego się ze stu osób (np. w armii rzym-
skiej)

25. kraj w którym znajduje się zaprzyjaźnione 
z Gąbinem miasto

27. nie jedna w ogródku
29. rozkładany na stole
30. inaczej odtrutka
31. mały ptaszek

Na pierwsze trzy osoby, które zgłoszą się z poprawnym 
rozwiązaniem, czekają nagrody: flaga z herbem Gąbina  
i gadżety promocyjne miasta
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W lipcu br. Samorząd uruchomił na sta-
rówce w Gąbinie sezonowy Punkt Infor-
macji Turystycznej. W tej, niezbędnej  
ze względu na turystyczny charakter 
gminy, placówce  turyści oraz miesz-
kańcy mogli znaleźć ważne informacje 
krajoznawcze, zapoznać się z ofertą 
turystyczną oraz nabyć informatory  
i inne materiały promocyjne dot. Ziemi 
Gąbińskiej. Z każdym tygodniem boga-
ta oferta wydawnicza punktu informa-
cji była wzbogacana o nowe materiały, 
gadżety i pamiątki związane z Gąbinem. 
Część materiałów była udostępniana 
nieodpłatnie,  dostępne były również 
cenne i ważne dla Gąbina opracowania, 
w tym. m.in. wydana w 2013 r. mono-
grafia pt.”Dzieje Gąbina i Okolic” prof. 
Janusza Szczepańskiego. 

Pracownicy Informacji Turystycznej 
byli obecni wraz z mobilnym stoiskiem 
podczas Gąbińskich imprez plenero-
wych. 

Ponadto przy Informacji Turystycznej 
uruchomiono wypożyczalnię rowerów - 
ciepło przyjętą zarówno przez mieszkań-
ców jak i turystów. Obecnie dysponuje 
ona 4 profesjonalnymi rowerami miej-
skimi. Jednak w okresie wakacyjnym 
zapotrzebowanie było większe, stoso-
wano wręcz zapisy na rowery miejskie.  
W przyszłości aby sprostać oczekiwa-
niom konieczne jest zakupienie dodat-
kowych rowerów tym bardziej, że  pla-
nuje się rozszerzyć ofertę wypożyczalni. 
Ciekawym rozwiązaniem zgłaszanym 
przez wypożyczających (jednakże trud-

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GĄBINIE
nym formalnie do wdrożenia) byłaby 
możliwość zostawiania rowerów w in-
nych miejscowościach, t.j.  Koszelówka 
(np. w ośrodkach wypoczynkowych), 
Dobrzyków, Łąck. Wypożyczający zgła-
szali również konieczność dokładniejsze-
go oznakowania szlaków oraz lepszego 
połączenia z Łąckim systemem ścieżek 
rowerowych. Przydałoby się również 
obniżenie krawężników na ważniejszych 
skrzyżowaniach w mieście co pomogło-
by również w komunikacji osobom nie-
pełnosprawnym poruszającym się na 
wózkach. Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin poinformował, że trwają prace pro-
jektowe na rozbudowę gąbińskich ście-
żek rowerowych w ramach programu 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 
Najważniejsze z nich to Gąbin - Dobrzy-
ków - Jordanów - Płock, Gąbin - Topólno, 
Kępina - Wymyśle Polskie.

Zarówno PIT jak i wypożyczalnia 
powstały w ramach pozyskanych 
środków w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju dla małych projektów do Fun-
dacji Aktywni Razem na zadanie 
pn. „Zapraszamy do nas ... - aktyw-
ny wypoczynek w Mieście i Gminie 
Gąbin”, 
wartość projektu 77 397,42 zł, do-
finansowanie 50 000,00 zł. 
Cel projektu: Wzmocnienie i roz-
szerzenie oferty programowej 
sektora turystycznego w Mieście  
i Gminie Gąbin poprzez utworzenie 
sezonowego punktu informacji tu-
rystycznej zintegrowanego z wypo-
życzalnią rowerów i innego sprzętu 
sportowego.



45

www.gabin.pl

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego
06.03.2015 roku w Szkole 
Podstawowej im. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w No-
wym Grabiu po raz 14-ty 
odbył się Integracyjny Tur-
niej Tenisa Stołowego o Pu-
char Dyrektora Szkoły. 
Wzięli w nim udział mieszkańcy Nowego 
Grabia i okolic, nasi absolwenci, rodzice  
i osoby niezwiązane z naszą placów-
ką. Mecz rozegrano w kategorii open 
mężczyzn. Spotkanie rozpoczęło się  
o godz. 17.00 wystąpieniem Pani Bar-
bary Artiomow – dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Nowym Grabiu, która 
po powitaniu wszystkich i wyjaśnieniu 
jego celu, ogłosiła otwarcie imprezy 
sportowej. Rozpoczęcie turnieju po-
przedziło losowanie, które zadecy-

dowało także o kolejności rozgrywek  
w dwóch grupach. Do turnieju zgło-
siło się 15 uczestników. Uczestnicy 
turnieju mieli do dyspozycji 3 stoły, 
przy których zaangażowano jednego 
sędziego. Wraz z uczestnikami czuwał 
on nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów. Z każdej z grup wyłoniono 
trzech zawodników do wielkiego fi-
nału (Grupa A - Lendzion Piotr, Robak 
Mariusz, Żerowski Mieczysław, Gru-
pa B - Puternicki Michał, Gontarek 
Grzegorz, Cierpikowski Robert). Sze-
ściu graczy do końca toczyli zacięte 
rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, 
a emocje udzielały się nawet najbar-
dziej doświadczonym zawodnikom. 
Turniej przebiegał w zdrowej, spor-
towej atmosferze na wysokim pozio-
mie technicznym, do którego niewąt-
pliwie przyczyniło się bardzo dobre 
przygotowanie uczestników. Podczas 
zawodów można było zaobserwować 
duże zaangażowanie zawodników - co 
bardzo cieszyło organizatorów - oraz 
prezentowaną przez nich postawę fa-
ir-play.

Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za uczestnictwo w turnieju, 
zapraszamy do wzięcia udziału w ko-
lejnych imprezach organizowanych 
przez Szkołę Podstawową w Nowym 
Grabiu i wyrażamy nadzieję na jeszcze 
większe zainteresowanie tego rodzaju 
wydarzeniami.

Po długotrwałych zmaganiach 
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce    Michał Puternicki
II miejsce   Piotr Lendzion
III miejsce  Mariusz Robak
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Dwie podopieczne trenera Krzyszto-
fa Masztakowskiego z Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Sakura Judo” 
przebrnęły pomyślnie dnia 30 maja  
w Warszawie kwalifikacje do fina-
łów Mistrzostw Polski. Zawody eli-
minacyjne drugiego regionu to ob-
szar województwa Mazowieckiego, 
Łódzkiego, Podlaskiego, Lubelskiego.  
W eliminacjach, Anna Rutkowska za-
jęła 2 miejsce w kategorii wagowej  
+70 kg. natomiast Monika Olczyk  
3 miejsce w kategorii do 57 kg. Zawod-
niczki Sakura Judo zajęły miejsca pre-

miowane wyjazdem na Mistrzostwa 
Polski. Monika Olczyk na eliminacjach 
pobiła się wyśmienicie. Wygrała trzy 
pojedynki przed czasem. Przegrała tylko  
z Barbarą Kulik z Warszawy, która w tej 
kategorii ma m.in. 2 medale z Pucharu 
Europy. Trener Masztakowski jest pe-
łen podziwu, że Monika trenująca dwa 
lata jest w stanie dogonić czołówkę 
zawodniczek z regionu w swojej kate-
gorii wagowej. Pełne optymizmu nasze 
judoczki pojechały na Ogólnopolską 
Olimpiadę Młodzieży. 

Na Mistrzostwach Polski Ania Rut-
kowska w pierwszej walce trafiła na 
Katarzynę Madajewską z AZS AWFiS 
Gdańsk, która była jedną z głównych 
faworytek do złotego medalu. Ania 
pokonała przeciwniczkę przed czasem. 
Ta walka dała jej taką wiarę i siłę, że 
Ania dotarła bez żadnych problemów 
do finału Mistrzostw Polski. W walce 
finałowej Rutkowska walczyła z Pauli-
ną Dziopa z Czarnii Bytom. To właśnie 
w tym klubie trenował Waldemar Le-
gień historia Polskiego Judo, dwukrot-
ny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich 

Medal  
dla Anny Rutkowskiej

z Seulu (1988) i Barcelony (1992). Prze-
ciwniczka, po wygranej walce, na żywo 
wypowiedziała się o Ani jako przeciw-
niczce z najwyższej półki. Zdobywczy-
ni złotego medalu Paulina Dziopa to 
przecież brązowa medalistka Pucharu 
Europy z przed 3 tygodni dodaje tre-
ner Masztakowski. W wyniku tej walki 
Anna Rutkowska została srebrną me-
dalistką Mistrzostw Polski w Judo - to 
wielki sukces. 

Również Monika Olczyk trafiała na 
silne przeciwniczki. Już w pierwszej 
walce spotkała się z  Andżeliką Szymań-
ską - złotą medalistką Pucharu Europy. 
Niestety uległa mocnej konkurentce, 
jednak po przegranej, w walce repa-
sażowej z Marceliną Palow z Juwenii 
Wrocław nasza zawodniczka z Sakury 
Judo wykonała efektowny rzut wy-
grywając walkę przez ippon. W walce  
o 7 miejsce Monika prowadziła z Anną 
Dybą z Wrocławia przez otrzymanie 
Waza-ari lecz kontuzja barku, której 
doznana we wcześniejszej walce zaczę-
ła dawać o sobie znać. Niestety mimo 
iż Monika walczyła ze łzami w oczach 

w skutek bólu barku, nie zdołała utrzy-
mać przewagi do końca walki. Monika 
Olczyk - debiutantka na Mistrzostwach 
Polski - zajęła wysokie 9 miejsce. 

Przypomnijmy, że Anna Rutkowska 
debiutując rok temu w tej kategorii 
wiekowej w Oleśnicy również zajęła  
9. miejsce. Gratulacje dla zawodniczek 
oraz trenera Krzysztofa Masztakowskie-
go, który przypomina, że wynik spor-
towy nie mógł być możliwy gdyby nie 
wsparcie finansowe burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka.

Anna Rutkowska na co dzień trenująca w Gąbinie zanotowała udany start 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży a jej koleżanka klubowa Monika 
Olczyk zajęła miejsce  9. 

To już jest sukces gdyż Ania borykała się z poważną kontuzją kolana której naba-
wiła się w walce półfinałowej na Pucharze Polski w Gdyni 23 listopada 2014 roku. 
Ania nie przepracowała całego okresu przygotowawczego do Mistrzostw Polski, 
eliminacje to był pierwszy start od ponad pół roku. Judo to jak nauka na rowerze, 
tego się nie zapomina.

Krzysztof Masztakowski – trener Ani
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Wakacyjny Rajd Rowerowy 
Dookoła Miasta i Gminy Gąbin - 2015

Organizatorzy zapraszają na kolejne imprezy rowerowe oraz o wstą-
pienie do tworzącego sie GĄBIŃSKIEGO KLUBU ROWEROWEGO.

W ostatni weekend wakacji wszyscy 
sympatycy dwóch kółek mieli okazję 
wziąć udział w Wakacyjnym Rajdzie 
Rowerowym Dookoła Miasta i Gminy 
Gąbin. W niedzielę 30 sierpnia orga-
nizatorzy (Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, MGOK w Gąbinie) zaprosili na 
dwie trasy rowerowe. O godzinie 10:00 
grupa 69 rowerzystów wyruszyła w 48 
kilometrową trasę wyczynową. Tym ra-
zem prowadziła ona w kierunku Strze-
meszna, następnie Wymyśla Polskiego, 
Troszyna Polskiego, Wiączemina, Świ-
niar, Nowego Troszyna, Borek, Czerm-
na i ponownie na gąbińską starówkę.  
W miejscowości Borki, społeczność 
szkolna wraz z Dyrektorem szkoły przy-
gotowali dla rowerzystów poczęstunek. 
Mimo wysokiej temperatury i szybkie-
go tempa na trasie wszyscy uczestnicy 
zdążyli dotrzeć przed godziną 13:00,  
o której to rozpoczął się drugi 30 kilome-
trowy, rekreacyjny etap rajdu. W trasę 
wyruszyło 203 zarejestrowanych rowe-
rzystów a wraz z obsługą grupa liczyła 
ok. 230 osób. Trasa prowadziła w kie-
runku Koszelówki, traktem leśnym, na-
stępnie przez miejscowości Matyldów, 
Zaździerz, Wincentów, Korzeń, Anno-
pol, Kunki, Koszelew, by zakończyć trasę  
w Gąbinie na terenie kompleksu szkol-
nego przy ul. Aleja Jana Pawła II. Na 
trasie zorganizowane były odpoczynki, 
w tym również w Koszelewie na terenie 
Domu Pomocy Społecznej przy zabyt-
kowym XIX wiecznym pałacyku. Rajd 
zakończył się piknikiem oraz rozloso-
waniem nagród dla zarejestrowanych 
uczestników. Poza uhonorowanymi 
- najmłodszym i najstarszym uczest-
nikiem rozlosowano wiele gadżetów 
rowerowych i turystycznych ufundowa-
nych przez Bank Spółdzielczy w Gąbinie 
oraz nagrodę główną - KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO - którą ufundowała no-
wopowstała Szkoła Języka Angielskie-
go What’s up. Mimo kilku niegroźnych 
otarć, rajd zakończył się bezpiecznie  
i radośnie. Nad bezpieczeństwem czu-
wała Policja z Gąbina oraz strażacy  
z OSP Gąbin i OSP Dobrzyków wraz z ra-
townikami medycznymi. 
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W niedzielę 28 czerwca ponad 220 
osób wyruszyło na trasy Letniego 
Rajdu Rowerowego Dookoła Miasta 
i Gminy Gąbin. Rajd rowerowy odbył 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin. Organizatorzy impre-
zy przygotowali dla uczestników dwie 
trasy. Pierwsza – wyczynowa – o dłu-
gości 33,5 km oraz rekreacyjna - o dłu-
gości 41km. Punktualnie o godz. 13:00 
ze starówki rowerzyści (blisko 60 osób) 
wyruszyli na trasę, która prowadziła 
przez miejscowości: Gąbin - Koszelew 
- Kunki - Annopol - Korzeń Królewski - 
Władysławów - Łąck - Zdwórz - Zofiów-
ka. Najszybsi pokonali ją w godzinę i 40 
minut. Rowerowy „peleton” nieco się 
rozciągnął, bo na trasę oprócz wyczy-
nowców wyruszyli też mniej wprawni 
kolarze, a nawet dzieci. O godz. 15:00 
rozpoczął się rajd na kolejnej trasie, 
tym razem rekreacyjnej, która była 
bardziej łagodniejsza dla rowerzystów. 
Prowadził przez miejscowości: Gąbin 
- Kępina - Plebanka - Strzemeszno - 
Piaski - Borki (postój)- Nowy Troszyn 
(postój) - Wiączemin Polski - Świnia-
ry - Nowy Wiączemin - Troszyn Polski 
(postój) - Piaski - Czermno - Gąbin. 
Większość rowerzystów jadących  
w pierwszym etapie wzięło udział rów-
nież w drugim. Razem turystycznie 

pojechało ponad 220 osób. Spokojne 
- turystyczne tempo oraz przygotowa-
ne przez organizatorów postoje wraz 
z poczęstunkiem przygotowane m.in. 
w Szkole Podstawowej w Borkach 
czy OSP Troszynie Polskim i Troszynie 
Nowym pozwoliło pokonać ponad  
40 kilometrową trasę zarówno naj-
młodszym (dzieci w wieku 7 lat) jak 
i najbardziej „doświadczonym” ro-
werzystom (najstarszy miał 74 lata  
i pokonał oba etapy o łącznej długości 
74,5km).

Nad bezpieczeństwem uczestników 
czuwali strażacy z OSP w Gąbinie i Do-
brzykowie, ratownicy medyczni i poli-
cja. Rajd zakończył się wspólnym pik-
nikiem i rozlosowaniem nagród wśród 
jego uczestników. Główną nagrodę 
- rower - losowany był przez przedsta-
wiciela sponsora Panią Jadwigę Garst-
ka - Prezes Banku Spółdzielczego w Gą-
binie. Nie zabrakło również innych na-
gród - głównie był to sprzęt rowerowy 
(pompki, kaski, koszyki, lampki, klucze, 
piłki, itp) a także foldery turystyczne  
i nagrody pocieszenia.

Wśród uczestników rajdu oprócz 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin 
byli rowerzyści m.in. z Płocka, Gostyni-
na, Warszawy, Łodzi, oraz z sąsiednich 
gmin.

Letni rajd rowerowy
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polska biega
GĄBIN BIeGa

FOTOREPORTAŻ

Mimo niesprzyjającej aury pasjonaci biegania wyruszają 
na trasę w ramach akcji Polska Biega - Gąbin Biega


