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W numerze:

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Narodzenia Pańskiego. 

Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy

23 listopada został zamontowany nowy 
podświetlany herb Miasta i Gminy Gąbin 
na budynku przy ul. Stary Rynek 16.

Stary niestety już się wyeksploatował 
i jedynie szpecił elewację zabytkowego 
ratusza. Podświetlenie zostało wykona-
ne w energooszczędnej technologii LED. 

Zmiana herbu połączona jest z montażem 
iluminacji świątecznej, która została uru-
chomiona z początkiem grudnia. Montaż 
wykonali Panowie Piotr Olszewski i Kazi-
mierz Żuchowicz, za co serdecznie dzię-
kujemy.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak
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W ostatnich dniach listopada przygo-
towywano gąbińską starówkę do zbli-
żającej się zimy. Wykonano podcięcie 
i ukształtowanie krzewów  wokół al-
tanki. Zdemontowano stojaki i wieże 
kwiatowe wraz z przeniesieniem zie-
mi do przekompostowania. Fontanna 
została wyczyszczona i zabezpieczona 
przed nadchodzącymi mrozami. Zle-
cono również przeniesienie, na okres 
zimy, stoisk regionalnych, na plac tar-
gowy - gdzie będzie możliwość ich 
wynajęcia podczas odbywających się 
targów. Stoisko w którym znajdował 
się Punkt Informacji Turystycznej zo-
stało przestawione w pobliże tablicy 
informacyjnej i zostanie zabezpieczo-
ne na okres zimowy wraz z tabliczkami 
informacyjnymi. Prace te wykonała,  
w dniu 27 listopada, firma ZYG-POL,  
za co serdecznie dziękujemy. Zdemon-
towano również ogrodzenie sezonowej 
wypożyczalni rowerów, która powróci 
na starówkę wiosną. Została także za-
instalowana i uruchomiona iluminacja 
świąteczna. 

Przygotowanie świątecznego wystroju 
gąbińskiej starówki
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Zieleń to życie

W dniu 24 listopada odbyło się spotka-
nie druhów strażaków z OSP Dobrzyków 
i OSP Kamień, podczas którego został 
przekazany samochód bojowy marki RE-
NAULT będący dotychczas na wyposaże-
niu jednostki OSP Dobrzyków. Druhowie 
z Dobrzykowa dzięki uzyskaniu wspar-
cia ze środków zewnętrznych i pomocy 
Samorządu Miasta i Gminy Gąbin po-
zyskali nowy samochód bojowy (o któ-
rym więcej informacji w następnym nu-
merze Echa Gąbina). W związku z tym, 
postanowili przekazać swój dotychczas 
użytkowany samochód RENAULT do jed-
nostki OSP Kamień. W tej jednostce nie 
było na wyposażeniu żadnego samocho-
du. Teraz znacznie zwiększy się poziom 
bezpieczeństwa w okolicznych miejsco-

Przekazanie samochodu strażackiego  
dla OSP Kamień

wościach. Dzięki wyposażeniu jednostki  
w samochód bojowy skróci się czas do-
jazdu do źródła zagrożenia / pożaru na 
wspomnianym terenie. Samochód wy-
posażony jest w tzw. „szybkie natarcie” 
co pozwoli na natychmiastową reakcję  
i opanowanie we wczesnym stadium po-
tencjalnego pożaru.

Oficjalne przekazanie wraz z przy-
jęciem do służby nastąpi prawdo-
podobnie na walnym zebraniu spra-
wozdawczo-wyborczym w 2016 r. po 
dokonaniu rejestracji, wyposażenia  
i przystosowania do służby w jednost-
ce OSP Kamień. 

W dniach 3-5 września 2015 r. w War-
szawskim Centrum EXPO XXI odby-
ła się 23 Międzynarodowa Wystawa 
„Zieleń To Życie”, która uznana jest 
za najważniejszą tego typu imprezą  
w Europie środkowo-wschodniej.  
W wystawie wzięły udział 263 firmy 
i szkółki z Polski z 12 innych krajów. 
Tegoroczne hasło przewodnie brzmia-
ło „Obudzić emocje”. To ono stało się 
inspiracją dla Fructoplantu reprezen-
tującego nasz region. Firma zapre-
zentowała jedną z koncepcji marki IN 
MY GARDEN pod tytułem „Staropolski 
Ogród”, której celem jest propago-
wanie uprawy starych odmian drzew 
owocowych. Zwiedzający brali udział 
w prowadzonej na stoisku okuliza-
cji drzewek owocowych. Największą 
popularnością cieszyły się prezenty  
w postaci małych drzewek Malinówki 

i Papierówki oraz występy 
zespołu ludowego, któ-
ry przygotował repertuar 
spójny z całą prezentowaną 
koncepcją.

Podczas wystawy zosta-
ły przyznane nagrody w kil-
ku konkursach. Fructoplant 
został nagrodzony „Złotym 
Wawrzynem” za najatrak-
cyjniejsze stoisko, otrzymał również 
wyróżnienie w konkursie Zielony Laur 
za koncepcję „Staropolski Ogród” oraz 
nagrodę „Kreator Garden Trendów 
2015” za serie tematyczne IN MY GAR-
DEN w konkursie organizowanym przez 
miesięcznik Garden & Trends. 

„To bardzo ważne, że tego typu 
imprezy zdobywają coraz większą po-
pularność i dają możliwość zaprezen-
towania się wielu firmom z branży 

ogrodniczej i szkółkarskiej, pozwalają 
zdobyć wielu nowych partnerów biz-
nesowych, a przede wszystkim umoż-
liwiają poszerzanie wiedzy odwiedza-
jących wystawę na temat uprawianych 
przez nich roślin. W przyszłym roku 
Fructoplant pojawi się również w gro-
nie wystawców”. - komentowali Prezes 
Zarządu Przemysław Żabka oraz Wice-
prezes Zarządu Piotr Buła.
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Na przełomie listopada i grudnia 2015r. 
wykonano remonty dróg gminnych ze 
współfinansowaniem ze środków Fun-
duszu Sołeckiego. Inwestycje prowa-
dzono na sześciu drogach gminnych  
w miejscowościach: Jadwigów, Kamień 
Słubice, Jordanów, Gąbin, Dobrzyków. 
Zrealizowano następujące zadania: 

„Remont (nakładka bitumiczna) na 1. 
drodze w m. Jadwigów na dł. 0,200 
km”, zakres obejmował oczyszczenie 
mechaniczne nawierzchni drogowej 
oraz wykonanie nakładki z miesza-
nek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 4cm na długości 
200m. 
„Remont (nakładka bitumiczna) na 2. 
dr. gminnej w Dobrzykowie ul. Połu-
dniowa”, zakres obejmował  profilo-
wanie i zagęszczenie podłoża wyko-
nywane mechanicznie pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wyko-
nanie nawierzchnie z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych 
o grubości 5cm (po zagęszczeniu), 
wykonanie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych gryso-
wo-żwirowych, wykonanie pobocza  
z nawierzchni żwirowej o grubości  
5 cm z kruszywa rozściełanego ręcz-
nie na długości, wszystkie prace pro-
wadzone były na odcinku o długości 
125m i szerokości 4,5 m
Remont (nakładka bitumiczna) drogi 3. 
gminnej w miejscowości Nowy Ka-
mień na długości 163 mb. i grubości 
4 cm. Zakres prac

„Remont (nakładka bitumiczna) na 4. 
dr. w m. Kamień-Słubice na dł. 0,123 
km”, zakres obejmował profilowanie 
i zagęszczenie podłoża wykonywa-
ne mechanicznie pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni, wyrównanie 
istniejącej podbudowy tłuczniem ka-
miennym sortowanym, zagęszczanym 
mechanicznie o grubości do 10 cm, 
wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 5 cm, wykonanie  pobocza 
z nawierzchni żwirowej o grubości  
5 cm z pospółki rozściełanej ręcznie
„Przebudowa drogi gminnej w Jorda-5. 
nowie na długości 0.154 km”, zakres 
obejmował profilowanie i zagęszcze-
nie podłoża wykonywane mecha-
nicznie pod warstwy konstrukcyjne 

Zrealizowane inwestycje drogowe  
w Mieście i Gminie Gąbin z wykorzystaniem 
środków z Funduszu Sołeckiego

nawierzchni, wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem kamiennym 
sortowanym zagęszczanym mecha-
nicznie o grubości do 10 cm, wyko-
nanie  nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych asfaltowych  
o grubości 5 cm,  wykonanie pobocza 
z nawierzchni żwirowej o grubości  
8 cm z pospółki.
„Remont ul. Słonecznej w m. Gąbin”, 6. 
zakres obejmował oczyszczenie me-
chaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych, skropienie asfaltem 
nawierzchni drogowych, wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 
3 cm na długości 303 m.

W wyniku rozstrzygnięcia procedu-
ry przetargowej w dniu 16.11.2015 r. 
wszystkie zadania wykonała firma: 
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlo-
we „WAPNOPOL” Adam Nowakowski,  
z Glinojecka. Koszt realizacji powyższych 
inwestycji wyniósł ok. 175 tys., z czego 
Miasto i Gmina Gąbin wystąpi o refun-
dację 30% z funduszu sołeckiego



5

www.gabin.pl

Pierwsza realizowana w ramach za-
dania pn. „Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz. 
ewid. 397, o dł. 268 mb, od 0+000 do 
km 0+268” stanowi drogę ewakuacyjną 
i łączy się z drogą powiatową prowadzą-
cą w kierunku miejscowości Wiączemin. 
Zakres prac obejmował roboty ziemne 
(poszerzenie), formowanie nasypów, 
wykonanie warstwy dolnej podbudo-
wy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (na 
poszerzeniu), podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych 
gr. 6 cm, wykonanie nawierzchni z mie-
szanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm oraz nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 cm, skropie-
nie asfaltem nawierzchni drogowych, 
nawierzchnie z tłucznia kamiennego, 
wykonanie oznakowania. Koszt zadania 
wyniósł 82.772,41 zł.

Druga droga realizowana w ramach 
zadania pn. „Odbudowa drogi gminnej 
w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz. 
ewid. 480, o dł. 785 mb, od 0+000 do 
km 0+785” stanowi drogę ewakuacyjną 
łączącą wschodnią część miejscowości 
z drogą gminną biegnącą wzdłuż wału 
przeciwpowodziowego. Zakres prac 
obejmował wyrównanie istniejącej 
podbudowy tłuczniem kamiennym sor-

Budowa dróg gminnych w Nowym Troszynie  
z wykorzystaniem środków finansowych  
z budżetu państwa
W pierwszych dniach grudnia 2015 zakończono budowę 
dwóch dróg gminnych w ramach pozyskanej przez Samorząd 
promesy z dnia 4.11.2015 r. o nr DUSKŻiZK-WPJST.864.15.2015 
Środki zarządzane przez Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji pochodziły z budżetu państwa. Obie drogi zlokali-
zowane są w miejscowości Nowy Troszyn. 

„POLHILD I” Paweł Piotrowski, Zygmunt 
Piotrowski Spółka - Kobyłka. Wkład fi-
nansowy Samorządu Miasta i Gminy 
Gąbin w realizację powyższych zadań, 
dzięki pozyskaniu promesy z MAiC wy-
niósł jedynie 20% kosztów ogólnych.

towanym zagęszczanym mechanicznie 
o gr. do 10 cm, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 6 cm i 5 cm,  
skropienie asfaltem nawierzchni drogo-
wych, wykonanie nawierzchni z tłucznia 
kamiennego i oznakowanie drogi. Koszt 
zadania wyniósł 221.339,03 zł. 

Odbudowę dróg, w ramach rozstrzy-
gnięcia procedury przetargowej w dniu 
4. 12. 2015r.  wykonała firma:  Przed-
siębiorstwo Produkcji Handlu I Obrotu 
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PRODUKTY REGIONALNE NA STARÓWCE  W GĄBINIE
4 października 2015r. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin wraz z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Kultury zorgani-
zował na starówce w Gąbinie festyn 
poświęcony promocji produktów 
regionalnych, połączony z atrakcjami 
dla dzieci. W programie znalazła się 
prezentacja produktów artystycznych 
w wykonaniu wicemistrza Polski w Ca-
rvingu - Krystiana Doleckiego. Carving, 
jest sztuką rzeźbienia w owocach i wa-
rzywach wywodząca się z Dalekiego 
Wschodu najprawdopodobniej z Taj-
landii. 

Na początku XXI wieku carving stał 
się popularny także w innych częściach 

świata, w tym w Europie. Dziś carving jest także 
dyscypliną na kulinarnych Mistrzostwach Świata 
i Europy. Piękne rzeźby Krystiana można po-
dziwiać w galerii zdjęć.  Ponadto ze swoimi 
smakołykami zaprezentowali się uczniowie 
technikum turystyki wiejskiej i technikum 
hotelarstwa z Zespołu Szkół im. Stanisława 
Staszica. Szkoła Podstawowa w Gąbinie 
przygotowała pyszne „gąbińskie” pierogi  
z serem i soczewicą. Nie zabrakło również 
rękodzieła artystycznego wykonanego m.in.   
z wikliny papierowej, krepy, bibuły, tkanin, 
drewna, makaronu, i innych materiałów pięknie 
ozdobionych i pomalowanych. Dla najmłodszych 
czekały dmuchane zamki i zjeżdżalnie, karuzela oraz 
euro-bungee. 
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
realizując swoją proekologiczną mi-
sję zawsze zaznacza, że finansowanie 
działań środowiskowych na Mazowszu 
jest wręcz uzależnione od zaangażo-
wania społecznego. To właśnie dzięki 
pieniądzom z Funduszu i chęci realiza-
cji zadań przez podmioty z terenu wo-
jewództwa możliwe jest wykonywanie 
kolejnych inwestycji poprawiających 
stan środowiska – powiedział podczas 
uroczystości Artur Dąbrowski, Prezes 
Zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Dla podkreślenia wagi współpracy 
pomiędzy Funduszem a Beneficjenta-
mi Rada Nadzorcza i Zarząd WFOŚiGW 
w Warszawie nagrodziła najlepszych  
w 10 kategoriach. Największe szanse 
na wygraną miały podmioty wyróżnia-
jące się aktywnością i osiągnięciami  
w działaniach proekologicznych oraz  
w budowaniu świadomości ekologicz-
nej. Warunkiem udziału było zrealizo-
wanie przedsięwzięcia w 2014 r. współ-
finansowanego ze środków Funduszu.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” 
rywalizowało 36 beneficjentów. Kapi-
tuła Konkursowa przyznała 9 nagród 
finansowych (po 10 tys. zł) wraz ze sta-
tuetkami oraz 27 wyróżnień.

To, co osiągnęliśmy, nie byłoby 
możliwe bez wzajemnego zrozumienia 
i dobrej współpracy - wykwalifikowa-
nych pracowników Funduszu oraz Be-
neficjentów, którym nie są obojętne 
sprawy poprawy jakości środowiska 
dla zdrowia i życia mieszkańców Ma-
zowsza - dodał podczas uroczystości 

ECO-POZYTYW

Artur Dąbrowski, Prezes Zarządu WFO-
ŚiGW w Warszawie.

Nagrody laureaci i wyróżnieni od-
bierali z rąk członków Rady Nadzorczej 
i Zarządu WFOŚiGW w Warszawie oraz 
honorowych gości obecnych na uroczy-
stości: Katarzyny Kępki - Podsekretarza 
Stanu w Ministerstwie Środowiska, 
Janiny Ewy Orzełowskiej - Wicemar-
szałka Województwa Mazowieckiego 
i Krystiana Szczepańskiego - Zastępcy 
Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Ósmego października br. poznaliśmy laureatów II edycji 
konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”, którego organi-
zatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Laureaci II edycji konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”:

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Laureat - Związek Gmin Regionu 
Płockiego
Wyróżnienie

Gmina Tarczyn• 
Gmina Wyszków• 

EDUKACJA EKOLOGICZNA  
(jednostki samorządu terytorial-
nego)
Laureat - Gmina Korytnica
Wyróżnienie

Gmina Andrzejewo• 
Gmina Czerwonka• 
Gmina Krasnosielc• 

EDUKACJA EKOLOGICZNA  
(inne podmioty)
Laureat - Fundacja Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej z siedzibą w Warszawie
Wyróżnienie

Fundacja alter eko z siedzibą  • 
w Warszawie
Regionalne Centrum Edukacji Eko-• 
logicznej z siedzibą w Płocku
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych • 
Pojezierza Gostynińskiego z siedzi-
bą w Łącku

OCHRONA PRZYRODY
Laureat - Fundacja „Aktywni Razem”  
z siedzibą w Łącku
Wyróżnienie

Towarzystwo Ochrony Siedlisk • 
„ProHabitat” z siedzibą w Białym-
stoku
Towarzystwo Przyrodnicze „Bo-• 
cian” z siedzibą w Warszawie

W finale konkursu uczestniczyli 
również dyrektorzy departamentów 
z Urzędu Marszałkowskiego i Urzę-
du Wojewódzkiego Województwa 
Mazowieckiego, dyrektorzy i prezesi 
największych publicznych instytucji  
i przedsiębiorstw z terenu Mazowsza 
oraz kadra zarządzająca i pracownicy 
WFOŚiGW w Warszawie.

Patronat medialny nad wydarze-
niem objęła TVP Warszawa.

Laureaci konkursu, w tym Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krysztof Jadczak, 
reprezentujący Związek Gmin Regionu Płockiego
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W dniu 11 listopada, mieszkańcy Mia-
sta i Gminy Gąbin wzięli udział w uro-
czystych obchodach Święta Niepodle-
głości. Podobnie jak w latach ubiegłych 
zorganizowany został przez Samorząd 
miasta i gminy Bieg Niepodległości 
oraz wspólnie z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Gąbinie i Szkołą 
Muzyczną I stopnia w Gąbinie Koncert 
Muzyki Polskiej. Zwieńczeniem uroczy-
stych obchodów święta była uroczysta 
msza święta odprawiona przez Ks. Je-
rzego Drozdowskiego i ks. Józefa Szcze-
cińskiego w intencji ojczyzny w koście-
le parafialnym , w której uczestniczyły 
władze Samorządowe, poczty sztan-
darowe, delegacje, przedstawiciele 
jednostek i stowarzyszeń działających 
na terenie miasta i Gminy. Oprawę 
mszy św. przygotował Chór parafialny 
oraz Chór Miasta i Gminy Gąbin, nie 

Święto Niepodległości

zabrakło również Orkiestry Dętej OSP 
w Gąbinie. 

Po mszy św. uczestnicy przemasze-
rowali pod pomnik - głaz Józefa Piłsud-
skiego  na gąbińskiej starówce, gdzie 
część delegacji złożyła kwiaty, następ-
nie pod pomnik nieznanego żołnierza  
w parku przy ul. Wojska Polskiego, gdzie 
kontynuowano uroczystość. Odbył się 
apel poległych oraz krótka część arty-
styczna przygotowana przez młodzież 
z Gimnazjum w Dobrzykowie. Dele-
gacje złożyły kwiaty, zapalono symbo-
licznie znicz, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin w swoim przemówieniu  krót-
ko podsumował trzydniowe obchody 
Święta Niepodległości  oraz serdecznie 
podziękował wszystkim uczestnikom - 
mieszkańcom,  a także osobom które 
pomagały w przygotowaniu i organiza-
cji obchodów - szczególnie Związkowi 

11 listopada

Piłsudczyków, księżom, Dyrekcji MGOK 
i Szkoły Muzycznej w Gąbinie oraz 
Gimnazjum w Dobrzykowie, nauczy-
cielom wychowania fizycznego oraz 
opiekunom ze wszystkich gminnych 
szkół - za organizację Biegu Niepodle-
głości, Strażakom oraz Policji. Następ-
nie przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej OSP zakończono trzydniowe uro-
czystości związane z obchodami Świę-
ta Niepodległości w Gąbinie.
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W czerwcu 1975 roku zebrała się grupa 
inicjatywna, której przesłaniem była 
praca na rzecz ziemi gąbińskiej, zbie-
rania archiwaliów dotyczących historii  
i kultury. Dzisiaj, po czterdziestu latach, 
możemy śmiało powiedzieć, że kul-
tywujemy tę tradycję. Na pierwszym 
walnym zebraniu, które odbyło się 16 
października 1975 r., omówiono zakres 
działalności. Powołano Zarząd i towa-
rzystwo rozpoczęło swoją działalność. 
Na czele Zarządu stanął mgr Zbigniew 
Łukaszewski. Przyjęto nazwę Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej. 

Pierwszych 15 lat działalności nie 
należało do łatwych. Borykano się  
z brakiem siedziby, miejsca na przecho-
wywanie zbiorów, organizowania wy-
staw czy sesji popularnonaukowych. 
Nic jednak nie było w stanie zniechęcić 
społeczników do działania. Zebrane 
pamiątki przechowywano w domach 
prywatnych, wystawy organizowano 
w szkołach, bądź w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gąbinie.

Ten okres to ogromna praca „mi-
łośników ziemi gąbińskiej”. Zaowo-
cowała ona bogatym dorobkiem gą-
binian. Zebrana wokół Prezesa gru-
pa gromadziła przekazywane przez 
mieszkańców pamiątki i archiwizowa-
ła je w podziale tematycznym. Dzięki 
ludziom-pasjonatom, którzy oprócz 
pracy zawodowej znajdowali czas na 

pracę społeczną możemy dziś mówić 
o pokaźnym zbiorze pamiątek.  Należy 
oddać pamięć ówczesnym działaczom: 
nieocenionemu kronikarzowi Gąbina 
panu Janowi Borysiakowi, Zbignie-
wowi Łukaszewskiemu, Zdzisławowi  
Nowakowskiemu, czy też Antoniemu 
Jasińskiemu – inicjatorowi powstania 
TMZG oraz wszystkim, którzy w tym 
trudnym czasie nie poddali się i wal-
cząc z przeciwnościami,  pracowali na 
rzecz lokalnej społeczności.

Jubileusz 40-lecia 
Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej
Każdy jubileusz to okazja do refleksji, podsumowań i wspomnień. Czterdziesto-
lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej to właśnie czas  podsumowania 
działalności i dorobku organizacji.

Dzisiejszy Zarząd TMZG w składzie: 
p. Anna Ostrowska – prezes
p. Lech Łukaszewski – z-ca prezesa 
p. Danuta Kłobukowska – sekretarz 
p. Antoni Ziemba – gospodarz 
p. Maria Olszewska – skarbnik
a także członkowie pozostają wierni 
tradycji i działają na rzecz „naszej ma-
łej ojczyzny”. 
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Przez okres 40 lat TMZG podej-
mowało wiele inicjatyw społecznych,  
z których do najważniejszych należą:

1981.06 zawarcie umowy  	
z Państwowym Wydawnictwem Na-
ukowym w sprawie wydania pierwszej 
monografii o Gąbinie autorstwa  dra 
Janusza Szczepańskiego „Dzieje Gąbi-
na do roku 1945”

1988.11 zorganizowanie uro-	
czystego odsłonięcia i poświęcenia po-
mnika „Grób Nieznanego Żołnierza”

1989.11 staraniem TMZG 	
Mennica Państwowa wybiła pierwsze 
w dziejach Gąbina medale poświęcone 
Franciszkowi Dobrowolskiemu

1991.07 opracowanie tablicy 	
informacyjnej z historią Gąbina, wysta-
wionej przy Starym Rynku

1993- 94 w lokalu TMZG dzia-	
łalność prowadzi Uniwersytet Ludowy 
im. ppor. Jana Chorążego 

1994.09 zorganizowanie wy-	
jazdu do Modlina weteranów wojny, 
obrońców twierdzy

1995.11 wmurowanie i po-	
święcenie tablicy informacyjnej o miej-
scu urodzin S. F. Składkowskiego

1997.11 współudział w zor-	
ganizowaniu uroczystości poświęcenia 
Głazu – Pomnika ku czci Józefa Piłsud-
skiego

1999.08 współudział w zor-	
ganizowaniu uroczystości na terenie 
dawnego cmentarza żydowskiego

1999.09 odsłonięcie i poświę-	
cenie tablicy w miejscowym kościele 
ku czci parafian gąbińskich zamordo-
wanych w Dachau i Mauthausen

2000.05 uroczyste odsłonię-	
cie i poświęcenie tablicy ku czci para-
fian gąbińskich zamordowanych wio-
sną 1940 r. na terenie byłego ZSRR 

2001.07 zorganizowanie Po-	
wiatowego Przeglądu Kapel Ludowych 
Północno-Zachodniego Mazowsza  
z udziałem 9 kapel

2002.11 organizacja IV Re-	
gionalnego Sejmiku Kultury Powiatu 
Płockiego

2005 wybicie wspólnie  	
z UMiG Gąbin medalu poświęconego  
gen. Felicjanowi Sławojowi Składkow-
skiemu

2010.09 pierwsza wystawa 	
wyjazdowa do Kielc, prezentująca pa-
miątki po gen. F. S. Składkowskim

2012.09 uroczyste obchody 	
rocznicy śmierci Składkowskiego połą-
czone z konkursem i wystawą

2013 powstanie stron inter-	
netowych: „Gąbin – ocalić od zapo-
mnienia” i „Muzeum i Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej”. Strony 
założył i prowadzi p. Henryk Grzelak
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Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej prowadzi również działalność na-
ukową. Jej wyrazem są chociażby sesje 
popularnonaukowe skierowane głów-
nie do młodzieży miejscowych szkół. 
Przyjeżdżają wówczas zaproszeni pre-
legenci, najczęściej doktorzy historycy 
z Płocka, Warszawy, Poznania i Toru-
nia. Częstym gościem jest dr Marian 
Chudzyński, który swoimi barwnymi 
prelekcjami zawsze przykuwa uwagę  
i zainteresowanie słuchaczy.

Zorganizowane przez TMZG sesje:

23.10. 1976 – „Gąbin w latach 1793-
1945”

29.11.1980 – „Powstanie Listopadowe 
na terenie Zach. Mazowsza”

22.09.1995 – „Sławoj F. Składkowski 
jako polityk, mąż stanu i obywatel”

05.10.1996 – „Franciszek Dobrowolski 
w setną rocznicę śmierci”

18.02.2003 – „Powstanie styczniowe  
w Gąbinie i okolicy”

16.01.2004 –„Wyzwolenie Gąbina  
i okolic”

21.10.2005 – „Sławoj Felicjan Skład-
kowski jako lekarz, generał, premier”

09.06.2015 – sesja  popularnonauko-
wa z okazji 130 rocznicy urodzin S. F. 
Składkowskiego, zorganizowana w Ar-
chiwum Państwowym w Płocku
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odwiedzają również goście z zagranicy 
– Stanów Zjednoczonych, Anglii, Fran-
cji, Izraela, Białorusi i Ukrainy.

W październiku 1995 r. Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
otrzymało cenny dar z Londynu. Pani 
Jadwiga Składkowska, wdowa po gen. 
S. F. Składkowskim, przekazała pamiąt-
ki po swym zmarłym mężu urodzonym  
w Gąbinie (w budynku, gdzie obecnie 
mieści się siedziba TMZG). Otrzymali-
śmy wówczas zdjęcia z albumu rodzin-
nego, dokumenty i odznaczenia gene-
rała, rysunki i książki a także pamiętnik  
z jego zapiskami. Pani Składkowska prze-
kazała również pieniądze, dzięki którym 
mogliśmy wyremontować salę i urzą-
dzić w niej stałą ekspozycję poświęco-
ną ostatniemu premierowi II RP. Warto  
w tym miejscu podkreślić zasługi obec-
nej prezes TMZG – p. Anny Ostrowskiej, 
która nawiązała kontakt z p. Składkow-
ską i przywiozła podarowane cenne pa-
miątki po generale do Gąbina.

Cieszy nas fakt, że w naszej siedzi-
bie coraz częściej promują się lokal-
ni twórcy. W ostatnich latach swoje 
prace wystawili: p. Teresa Wojno, 
małżeństwo Edyta i Wojciech Symo-
łon, p. Barbara Szulborska, p. Joanna 
Tomczak-Sierakowska, p. Ewa Gieras, 
a także grupa plastyczna Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.
Działalność Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej jest zauważalna  
w naszym środowisku. Dowodem na 
to są dary rzeczowe wzbogacające 
zbiory TMZG. Składają się na nie róż-
nego rodzaju pamiątki rodzinne i zna-
leziska np. dyplomy magisterskie i cze-
ladnicze, dawne świadectwa szkolne, 
zdjęcia i dokumenty. Są one na bieżąco 
katalogowane i wykorzystywane przy 
eksponowaniu wystaw.

Ważną rolę w działalności TMZG 
odgrywają również cyklicznie organi-
zowane wystawy. Warto nadmienić, 
że są one masowo odwiedzane przez 
uczniów gąbińskich i okolicznych szkół 
wraz z nauczycielami oraz mieszkań-
ców Gąbina. Staramy się również udo-
stępniać nasze ekspozycje i zbiory tu-

rystom w okresie wakacyjnym, co jest 
z pewnością jedną z form promocji 
naszego regionu. Do chwili obecnej To-
warzystwo zorganizowało 46 wystaw. 
W Księdze wpisów można zobaczyć 
wpisy całych grup, nie tylko z nasze-
go regionu, ale również z Warszawy, 
Włocławka, Poznania. Naszą siedzibę 
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TMZG prowadzi również „Złotą 
Księgę Darczyńców”, w której znajduje 
się już wiele wpisów. W tym miejscu 
dziękujemy wszystkim, którzy wspiera-
ją naszą działalność, gdyż dzięki takim 
gestom ludzi dobrej woli mamy możli-
wość  odtwarzania i dokumentowania 
historii naszej małej ojczyzny.

Składamy też wyrazy podziękowa-
nia władzom Miasta i Gminy Gąbin, 
dyrektorom szkół z naszego terenu, 
członkom i sympatykom TMZG za 
wspieranie naszych inicjatyw służą-
cych wspólnemu dobru. Szczególne 
podziękowania kierujemy do p. Jerze-
go Nowogórskiego za 35 lat pracy na 
rzecz Towarzystwa i wspieranie nas do 
dzisiaj dobrą radą i fachową pomocą.
                                                                       

Anna   Ostrowska    
  Maria   Olszewska

    Lech   Łukaszewski
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10 listopada 2015 r. w hali sportowej 
w Gąbinie odbył się IV Koncert Muzy-
ki Polskiej, zorganizowany w ramach 
obchodów Święta Niepodległości. 
Koncert cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem licznie zgromadzonej 
publiczności, był częścią miejskich ob-
chodów Święta Niepodległości.

Ważną część koncertu stanowi-
ły prezentacje muzyczne nauczycieli 
szkoły. Magdalena Poronin zaśpiewa-
ła pieśń Gdy ostatnia róża zwiędła I. J. 
Paderewskiego oraz Arię Broni z opery 
„Hrabina” Stanisława Moniuszko przy 
akompaniamencie Pauliny Urbankow-
skiej. Duet instrumentalny –  Maciej 
Kałamucki (akordeon) i Mariusz Hej-
nicki (klarnet) zagrał Mazura z opery 
„Halka” Stanisława Moniuszki. Zbi-
gniew Merecki zaprezentował Mazurek 
a-moll op. 59 i Mazurek As-dur op.59 
Fryderyka Chopina. Filip Marciniak 
(skrzypce) zagrał z towarzyszeniem 
pianistki Pauliny Urbankowskiej Krako-
wiaka F. Rybickiego. Podczas koncertu 
zaprezentował się również zespół in-

IV Koncert Muzyki Polskiej

strumentalny w składzie: Jarosław Do-
magała, Maciej Kałamucki, Filip Marci-
niak, Mariusz Hejnicki, Jakub Hejnicki, 
Jolanta Andrysiak, Piotr Kubala. Zespół 
wykonał utwór Róża i bez z filmu „Jak 
rozpętałem II wojnę światową” oraz 
towarzyszył wykonawcom i publiczno-
ści podczas wspólnego śpiewu pieśni 
Hej chłopcy, Idą leśni, Deszcz jesienny.

Podczas koncertu zaprezentowali 
się uczniowie Szkoły Muzycznej w Gąbi-
nie. Zespół wokalny Iwony Niemyjskiej 
wykonał utwory Taniec polski i Aria 
Bardosa z opery „Krakowiacy i górale” 
Karola Kurpińskiego z akompaniamen-
tem Włodzimierza Sieczkowskiego. 
Zaprezentowali się również uczniowie 
profilu artystycznego, którzy przygoto-
wali scenkę zatytułowaną Gdy pytasz 
mnie, czym Ojczyzna jest.

Członkowie Amatorskiego Teatru 
w Gąbinie, działającego przy Miejsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Gąbinie 
zaprezentowali wiersz Gawęda o mi-
łości do ziemi ojczystej Wisławy Szym-
borskiej.

Na zakończenie koncertu wystąpił 
Chór Miasta i Gminy Gąbin pod kie-
runkiem Sławomira Gałczyńskiego. 
Zespołowi akompaniował na fortepia-
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W nowym roku szkolnym Szkoła Mu-
zyczna I Stopnia w Gąbinie wzbogaciła 
się o nowe wysokiej klasy instrumenty 
smyczkowe. Szkoła uzyskała dotację 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w wysokości 50 000 zł na zakup 
instrumentów muzycznych. Środki fi-
nansowe przyznane zostały w ramach 
programu Rozwój Infrastruktury Kul-
tury - Infrastruktura Szkolnictwa Ar-
tystycznego. Dzięki uzyskanej dotacji 
zakupiono skrzypce lutnicze ¾ wraz  
z futerałem w ilości 2 sztuk.

Zakup nowych instrumentów umoż-
liwi lepszą realizację procesu dydaktycz-
nego, wpłynie również na podniesienie 
poziomu nauczania. Dzięki tej inwe-

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gąbinie otrzymał w dniu 24 
października 2015 roku nagrodę 
specjalną Stowarzyszenia Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gostyniń-
skiego za całokształt działalności 
kulturalnej w regionie Pojezierza 
Gostynińskiego. Nagroda ta to duży 
sukces i wyróżnienie dla MGOK  
w Gąbinie.

24 października 
2015 roku Miejsko

-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gabinie 

otrzymał od Marszałka 
Województwa Mazo-

wieckiego dyplom uzna-
nia za wkład w szerzenie 

kultury, propagowanie 
polskiego folkloru oraz 

dziedzictwa kulturalno-przy-
rodniczego. 

NOWE INSTRUMENTY 
W SZKOLE MUZYCZNEJ W GĄBINIE

Nagroda 
specjalna  
dla MGOK 
w Gąbinie

nie Dariusz Petera. Chór wykonał zna-
ne polskie pieśni patriotyczne: Bywaj 
dziewczę zdrowe, Rota i Przybyli ułani.

Należy wspomnieć, że podczas 
koncertu czynna była wystawa przy-
gotowana przez Panią Krystynę Bańka 
z-ce Dyrektora Archiwum Państwowe-
go w Płocku oraz Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Gąbińskiej pt. „SŁAWOJ 
FELICJAN SKŁADKOWSKI (1885 GĄBIN 
- 1962 LONDYN) LEKARZ, GENERAŁ, 
PREMIER”. Wystawa swoją premie-
rę miała 9 czerwca podczas sesji na-
ukowej w Archiwum Państwowym  
w Płocku przypadającą w 130. rocz-
nicę urodzin generała, nad którą pa-
tronat objął Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin. Po prezentacji w Gąbinie cenne 
opracowania wyruszą w trasę i zostaną 
wystawione w kilku polskich miastach. 
Podczas koncertu czynne było również 
stoisko promocyjne Miasta i Gminy 
Gąbin, na którym oprócz ciekawych 
wydawnictw związanych z Gąbinem 

można było nabyć najnowszy nr Echa 
Gąbina. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
- Krzysztof Jadczak, podczas koncer-
tu, uhonorował w postaci monografii 
„Dzieje Gąbina i okolic” prof. Janusza 
Szczepańskiego oraz rzeźb Zbigniewa 
Szulińskiego, występujących artystów. 
Nagłośnienie i oświetlenie zrealizowała 
firma OPTIS z Gąbina - której serdecznie 
dziękujemy. Organizatorami koncertu byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,  Szkoła 
Muzyczna I st. w Gąbinie oraz Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie.

Zapraszamy 20 grudnia do hali 
sportowej przy Gimnazjum w Gą-
binie gdzie tradycyjnie odbędzie się 
KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Jarosław Domagała

stycji uczniowie naszej szkoły uzyskali 
znacznie lepsze warunki kształcenia.

Dyplom uznania dla MGOK 
w Gąbinie
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W nowym roku szkolnym Szkoła Muzycz-
na I Stopnia w Gąbinie wzbogaciła się  
o nowe wysokiej klasy instrumenty dęte. 
Szkoła uzyskała dotację Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 

NOWE INSTRUMENTY DĘTE W SZKOLE MUZYCZNEJ 
W GĄBINIE 

W nowym roku szkolnym Szkoła Mu-
zyczna I Stopnia w Gąbinie wzbogaciła 
się o nowe wysokiej klasy instrumenty 
muzyczne. Szkoła uzyskała dotację Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

Zakup nowych instrumentów umożliwi 
lepszą realizację procesu dydaktyczne-
go, wpłynie również na podniesienie 
poziomu nauczania. Dzięki tej inwe-
stycji uczniowie naszej szkoły uzyskali 
znacznie lepsze warunki kształcenia.

50 000 zł na zakup instrumentów muzycz-
nych. Środki finansowe przyznane zostały 
w ramach programu Rozwój Infrastruk-
tury Kultury - Infrastruktura Szkolnictwa 
Artystycznego. Dzięki uzyskanej dotacji 

zakupiono klarnet Buffet B-12, 2 flety 
porzeczne Yamaha YFL 271, saksofon al-
towy Trevor James 371 A oraz saksofon 
altowy Trevor James classic 372. 

go w wysokości 50 000 zł na zakup m. 
in. instrumentów perkusyjnych. Środki 
finansowe przyznane zostały w ramach 
programu Rozwój Infrstruktury Kultury 
- Infrastruktura Szkolnictwa Artystycz-

nego. Dzięki uzyskanej dotacji zakupio-
no wibrafon Yamaha YV-520, ksylofon 
Adams XS2LV35 Flat, dzwonki Mido 
Oreo 3 oraz zestaw instrumentów per-
kusyjnych typu Orffa.

W nowym roku szkolnym Szkoła Mu-
zyczna I stopnia w Gąbinie wzbogaciła 
się o nowe wysokiej klasy instrumenty 
muzyczne. Szkoła uzyskała dotację Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 50 000 zł na zakup m. in. 2 
pianin. Środki finansowe przyznane zo-
stały w ramach programu Rozwój Infra-
struktury Kultury - Infrastruktura Szkol-
nictwa Artystycznego. Dzięki uzyskanej 
dotacji zakupiono pianino August Före-
ster Model 116 oraz pianino Calisia.

Szkoła uzyskała dotację Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 
50 000 zł na zakup m. in. akordeonów. 
Środki finansowe przyznane zostały  
w ramach programu Rozwój Infrstruk-

tury Kultury - Infrastruktura Szkolnictwa 
Artystycznego. Dzięki uzyskanej dotacji 
zakupiono akordeon guzikowy Weltme-
ister Romance 703 i akordeon guzikowy 
120 bas Weltmeister Grandina.
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4 grudnia 2015 r. w Szkole Muzycznej 
I stopnia w Gąbinie odbyło się VII Gą-
bińskie Forum Kultury z udziałem zna-
nego polskiego skrzypka i dyrygenta 
mieszkającego w Norwegii – prof. Ada-
ma Grüchot. Adam Grüchot jest kon-
certmistrzem Orkiestry Symfonicznej 
w Kristiansand (Norwegia) oraz profe-
sorem Wydziału Muzycznego Uniwer-
sytetu w Kristiansand. Koncertował  
w większości krajów europejskich, 
Ameryki Południowej, USA i Chinach.

Podczas spotkania przedstawio-
ne zostały interesujące wiadomości 
dotyczące muzyki, podróży oraz pra-
cy pedagogicznej. Zabrzmiały rów-
nież utwory polskiego kompozytora 
i skrzypka – Henryka Wieniawskie-
go oraz norweskich kompozytorów  
w wykonaniu prof. Adama Grüchot 
przy akompaniamencie dr Zbigniewa 
Mereckiego – nauczyciela Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie.

Kontynuując remonty mogił wojennych i powstańczych  Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin zlecił modernizację mogiły zbiorowej z powstania styczniowego 
oraz I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Gąbinie. Mia-
sto i Gmina Gąbin na powyższe prace  pozyskała  dotację celową w wysokości 
11.000,00 zł.
                                                        Zakres prac wykonanych obejmował:

a) Obłożenie granitowymi płytami obelisku w ko-
lorze czarnym

b) Wykonanie nowego cokołu wokół mogiły  
i obłożenie go płytami granitowymi w kolorze 
szarym

c) Zamontowanie nowego godła narodowego
d) Wykucie inskrypcji
e) Ułożenie kostki brukowej wokół pomnika
Ww. prace zostały zrealizowane przez firmę 

Handel Produkcji Nagrobków Grażyna Zwierzchow-
ska, Czermno 65, 09-530 Gąbin za kwotę 15.960,00 
zł. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową 
spośród firm, do których Zamawiający skierował za-
pytanie ofertowe. Ponadto Samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin sfinansował zakup nowego godła - orła wy-
konanego z mosiądzu. Łączny koszt zrealizowanego 
przedsięwzięcia to kwota 16.539,33 zł. brutto.

W przyszłym roku planowana do remontu jest 
jedna z mogił wojennych na cmentarzu parafialnym 
w Czermnie. 

VII Gąbińskie Forum Kultury

Realizacja prac remontowych  
na mogile zbiorowej z powstania 
styczniowego oraz I wojny światowej 
zlokalizowanej  
na cmentarzu parafialnym w Gąbinie

Spotkanie cieszyło się dobrym za-
interesowaniem, zgromadziło liczną 
widownię. Zorganizowane zostało 
staraniem: Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Gąbinie i Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Gąbinie.
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Jan Paweł II – papież Polaków, dla 
większości z nas stał się ideałem pod 
każdym względem i na zawsze pozo-
stanie w naszej pamięci. Aby pamięć 
o nim uhonorować, w Kościele Rzym-
skokatolickim ustanowiono  Dzień Pa-
pieski, czyli dzień wdzięczności i jed-
ności duchowej z Ojcem Świętym. Z tej 
okazji 16 października w naszej szkole 
obchodziliśmy XV Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodzi-
ny”. Tegoroczne rozważania dotyczyły 
rodziny, jej funkcji w życiu społecznym, 
godności i trwałości. Rodzina to funda-
ment, jak wielokrotnie podkreślał Jan 
Paweł II. Papież – Polak mówił: 

W rodzinie mąż i żona, dorośli  
i dzieci, bracia i siostry akceptują się na-
wzajem jako Boży dar. I obdarowują sie-
bie życiem i miłością Boga. W rodzinie 
zdrowi i chorzy wspierają się wzajem-
nie. Młodzi i starzy rozmawiają ze sobą. 
Razem próbują rozwiązywać swoje pro-
blemy...Wreszcie to w rodzinie możemy 
nauczyć się wzajemnego wybaczania  
w atmosferze miłości.(Jan Paweł II)

Różaniec – to skarb, który trzeba 
odkryć -  wołał Jan Paweł II. Aby woła-
nie papieża nie poszło w zapomnienie,  
uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w konkursie plastyczno-technicznym 
pod hasłem „Mój różaniec.” Konkurs 
został rozstrzygnięty 19 października, 

DZIEŃ PAPIESKI

Dzień Edukacji Narodowej 

Jesienna akcja sadzenia drzew

wzięło w nim udział trzydziestu sied-
miu uczniów z klas „0” – VI. Pomy-
słowość i kreatywność dzieci przeszła 
najśmielsze oczekiwania organizato-
rów.  Pośród przyniesionych prac kon-
kursowych znalazły się między innymi 
różance wykonane z fasoli, jarzębiny, 
owoców dzikiej róży, kasztanów, żołę-
dzi, chrupek kukurydzianych, cukier-
ków, masy solnej, folii aluminiowej, 
plasteliny, tektury, bibuły, plastiko-
wych koralików. 

Jury konkursowe stanęło przed 
trudnym wyborem ponieważ wszyst-
kie prace konkursowe były urocze  
i niepowtarzalne, dlatego postanowiło 
przyznać wszystkim uczestnikom wy-
różnienia. Uczestnicy konkursu otrzy-
mali upominki, ufundowane przez Pa-
nią Dyrektor – Irenę Mofina.

Serdecznie gratulujemy. 
                             M. Strzelecka

A. Górzyńska 

Tegoroczne Święto Edukacji Narodowej 
obchodziliśmy w naszej szkole dnia 15 
października. Z tej okazji odbyła się uro-
czysta akademia, przygotowana przez 
Samorządu Uczniowski, w której uczest-
niczyli: Pani Dyrektor – Irena Mofina, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Pan 
Krzysztof Jadczak, ks. Proboszcz Stani-
sław Kruszewski, wszyscy nauczyciele, 
pracownicy obsługi, rodzice oraz zapro-
szeni gości-emerytowani nauczyciele. 
Akademię rozpoczęła Pani Dyrektor, wi-
tając wszystkich przybyłych gości oraz 

składając serdeczne życzenia. W imieniu 
Rady Rodziców życzenia złożyła Prze-
wodnicząca Pani Marzena Jasińska. Na-
stępnie głos trafił do uczniów, którzy w 
humorystyczny sposób zaprezentowali 
program satyryczny „z życia szkoły”, pod 
tytułem „Lekcje wytrwałości”. Były wier-
sze, piosenki, szkolne żarty oraz podzię-
kowania, życzenia i „słodkie upominki”.  

Dyrektor szkoły, nauczyciele oraz 
uczniowie składają serdeczne podzię-
kowania gościom za przyjęcie zaprosze-
nia i udział w tegorocznej akademii.

         Opiekun SU Anna Górzyńska

Jesień to idealna pora na sadzenie i prze-
sadzanie wielu roślin - drzew, krzewów  
i kwiatów. Stąd również pomysł naszych 
uczniów na jesienną akcję posadzenia 
drzew wokół naszej szkoły. Pod czujnym 
okiem Pani Dyrektor posadzili sadzonki 
klonów i lip, które uzyskali dzięki uprzej-
mości Nadleśnictwa w Łącku. Głównymi 
założeniami akcji było rozwijanie postaw 
proekologicznych, zachęcanie do zaanga-

żowania się w działania na rzecz środo-
wiska i zapoznanie z tematyką dotyczącą 
ochrony drzew oraz popularyzacją zna-
nych gatunków drzew występujących na 
naszym terenie. Akcja przypominała rów-
nież wszystkim o zbiorowej odpowiedzial-
ności za naszą planetę Ziemię. Posadzone 
drzewa będą nie tylko ozdobą, domem dla 
ptaków i zwierząt, ale przede wszystkim 
„filtrem” powietrza wokół naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa w Borkach

Szkoła Podstawowa w Borkach

Szkoła Podstawowa w Borkach
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Tydzień dobrego chleba  
i zdrowego stylu życia w szkole 2015 

Bogactwo naszych sadów...
20 października odbyło się w naszej 
szkole podsumowanie konkursu pla-
stycznego Bogactwo naszych sadów  
i ogrodów, którego celem było ukaza-
nie bogactwa i różnorodności roślin 
„jadalnych darów” jesieni z naszych 
ogrodów i sadów. W konkursie wzię-
ło udział 35 bardzo ciekawych prac, 
wśród nich „jesienne cudaki z warzyw 
i owoców”. Prace ukazują niesamowi-
tą inwencję twórczą i kreatywność na-
szych dzieci. Efektem tych działań była 
niebanalna i interesująca ekspozycja, 
która cieszyła się dużym zainteresowa-
niem oglądających. Wszystkie prace 
zostały nagrodzone. Nagrody ufundo-
wała Pani Dyrektor Irena Mofina.

Nagrodzeni zostali:
Staś Górzyński, Wojtuś Strzelecki, • 
Klaudia Piękos, Mikołaj Wasiak, - 
klasa „0”
Jakub Mielczarek, Emilka Bińkow-• 
ska,  Amelia Borkowska, Daniel Sie-
miński  - klasa I

Marcin Mielczarek,  Oliwia Siemiń-• 
ska,  Klaudia Ryfa,  Antoś Olewni-
czak,  Fabian Opalewski, Roksana 
Jabłońska, Magdalena Macek , Oli-
wier Lisiecki, Karina Kawulska, Ola 
Miszka -  klasa II
Bartosz Macek,   Wiktoria Wasiak,  • 
Mateusz Smolarek, Igor Cieślak, Pa-
trycja Drzewiecka,  Oliwia Wilgocka, 
Klaudia Jasińska - klasa III
Kryspin Bińkowski,  Mateusz Sarzalski,  • 
Dominika Olewniczak, Małgorzata Le-

wandowska, Iga Polińska  - klasa IV
Justyna Macek,   Magdalena Wit-• 
kowska - klasa V
Dobrosława Nitecka,   Klaudia Żu-• 
chowska,  Weronika Witkowska 
-  klasa VI
Organizatorzy serdecznie dziękują 

wszystkim, którzy wzięli udział w kon-
kursie i życzą dalszych sukcesów w roz-
wijaniu  talentów plastycznych.

    E.Różycka, A.Kamińska

Któż z nas nie lubi zapachu świeżego 
chleba, kogo nie urzeka smak tradycyj-
nie wypieczonego bochenka? W tra-
dycji polskiej, chleb odgrywa bardzo 
ważną rolę. Był i jest  w wielu domach 
najważniejszym pokarmem człowieka 
i stanowi podstawę piramidy żywie-
niowej. Trudno sobie wyobrazić, ty-
powe polskie śniadanie bez świeżego, 
chrupiącego pieczywa. Obecnie wraca 
się do wypieku chleba w domu, taki 
własnoręcznie wypieczony chleb jest 
chlubą dla domu, tworzy niepowta-
rzalny, często zapomniany klimat daw-
nych czasów.

W ramach ogólnopolskiej kam-
panii pod hasłem „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu życia w szkole 
2015”, organizowanej przez Fundację 
Dobre Życie, uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w akcji tematycznej 
poświęconej zdrowemu odżywianiu 
się. Celem działań było podniesienie 
świadomości konsumentów na temat 
odżywczych i zdrowotnych właściwo-
ści chleba, roli błonnika zawartego 
w chlebie z pełnego przemiału oraz 
wskazanie znaczenia produktów zbo-
żowych w diecie. 

W ramach warsztatów uczniowie 
poznali również historię chleba, odby-
li wirtualną podróż do Muzeum Chle-
ba w Radzionkowie, uzyskały wiedzę  
o korzyściach płynących ze spożywa-
nia warzyw, owoców i ich przetwo-
rów. Kulminacyjnym punktem akcji 
była degustacja „domowego” chleba. 
Tradycyjne pieczywo bardzo sma-
kowało wszystkim dzieciom, kromki 
pszennego, żytniego i razowego chle-
ba z masłem, białym i żółtym serem, 
miodem i domowymi konfiturami  

z czereśni, truskawek, śliwek i moreli 
szybko zniknęły.

Pani Dyrektor Irena Mofina ser-
decznie podziękowała za wspania-
łą lekcję zdrowego żywienia, która 
uświadomiła jak ważne, odżywcze  
i zdrowotne właściwości posiada chleb 
na zakwasie, wypiekany tradycyjnymi 
metodami.

Dyrektor szkoły  złożyła również 
podziękowania wszystkim, którzy włą-
czyli się w szkolną akcję promowania 
zdrowego odżywiania.

Szkoła Podstawowa w Borkach

Szkoła Podstawowa w Borkach
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Dnia 24 września 2015 roku uczniowie 
z klas I-IV wraz z opiekunami udali się 
na całodniową wycieczkę do Warszawy. 
Wyjazd do stolicy owocował w liczne 
atrakcje! Pomimo dość wczesnej pory 
wyjazdu nikt z uczestników nie narzekał 
na brak energii i zapału do zwiedzania. 
Nasz pobyt w Warszawie rozpoczął się 
od zwiedzania Łazienek Królewskich. 
Dzieci miały okazję podziwiać w jesien-
nym słońcu letnią rezydencję króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. Podczas 
spaceru po niezwykłym ogrodzie zoba-
czyły perły europejskiej architektury,  
w tym Pałac na Wyspie, Starą Pomarań-
czarnię, Teatr Królewski i Pałacyk Myśli-
wiecki. Niecodziennym zjawiskiem było 
spotkanie z żyjącymi w parku zwierzęta-
mi – pawiami, wiewiórkami i nornicami. 
Nie lada atrakcją był koncert Fryderyka 
Chopina, płynący z multimedialnej „ła-
weczki” kompozytora.

Kolejnym punktem wyjazdu, była wi-
zyta na warszawskiej Pradze i zwiedza-
nie Stadionu Narodowego. Uczniowie  
z tarasu widokowego podziwiali niezwy-
kły obiekt sportowy, który zrobił na nich 
ogromne wrażenie.

Wycieczka do Warszawy
Następnie udaliśmy się na Stare Mia-

sto. Zwiedzanie warszawskiej Starówki 
rozpoczęliśmy od Palcu Zamkowego  
i Kolumny Zygmunta, po czym udaliśmy 
się na dziedziniec Zamku Królewskie-
go, gdzie pan przewodnik opowiedział 
historię hejnału Miasta Stołecznego 
Warszawy. Ów hejnał rozbrzmiewa co-
dziennie o godzinie 11.15.  Godzina,  
o której jest wykonywany hejnał zosta-
ła wybrana celowo. To właśnie o 11.15 
zatrzymał się zamkowy zegar podczas 
bombardowania Warszawy 17 wrze-
śnia 1939 roku. Hejnał odgrywany jest 
na trzy strony świata, oprócz wschodu. 
Powód jest prozaiczny. Wieża zegaro-
wa Zamku Królewskiego ma tylko trzy 
okna. Także w zamierzeniu kompozyto-
ra utworu sposób odgrywania hejnału 
ma symbolizować trzy podstawowe 
wartości patriotyczne: „Bóg, Honor, Oj-
czyzna”.

Dalej wędrując uliczkami „starej” 
Warszawy, dotarliśmy do Rynku Stare-
go Miasta, gdzie podziwialiśmy unika-
towe kamieniczki oraz wysłuchaliśmy 
niezwykłego koncertu warszawskiego 
kataryniarza. Po czym udaliśmy się  

w stronę Nowego Miasta, mijając le-
gendarne Krzywe Koło i majestatyczny 
Barbakan.

Pan przewodnik zaprowadził nas – 
jak powiedział na najlepsze lody w War-
szawie, rzeczywiście były przepyszne. 
Następnie udaliśmy się „suchą fosą” 
pod pomnik Małego Powstańca, który 
upamiętnia najmłodszych uczestników 
Powstania Warszawskiego.

Następnym punktem wycieczki był 
monumentalny symbol stolicy – Pałac 
Kultury i Nauki. Dzieci poznały historię  
i ciekawostki związane z najwyższym 
budynkiem w Polsce. Po czym wjechały 
na taras widokowy, który znajduje się na 
30 piętrze, na wysokości 114 metrów.  
Stamtąd podziwiały panoramę miasta.

Ostatnim punktem wycieczki do 
stolicy była niezwykła przygoda z pre-
historycznymi mieszkańcami ziemi,  
w kinie 6d na warszawskiej Woli. Pod-
czas seansu „Machina czasu” dzieci 
przeniosły się w odległy czas, gdy na 
ziemi królowały legendarne dinozaury. 
Efekty specjalne towarzyszące seansowi 
dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Górzyńska, A. Kamińska 

Szkoła Podstawowa w Borkach
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HAPPY PARK

Warsztaty zoologiczne

9 października 2015 roku odbyła się 
wycieczka do centrum Zabaw dla 
dzieci „happy park” w Stróżewku.   
W wyjeździe uczestniczyły dzieci z klas 
„0” – III.  Podczas zabaw dzieci rozwi-
jały sprawność ruchową, manualną 
i koordynację wzrokowo-ruchową. 
Dzieci wspinały się i zjeżdżały, skaka-
ły na trampolinie, przechodziły przez 
tunele, bawiły się piłeczkami  i grały 
w gry komputerowe. Chętne dzieci 
malowały sobie buzie, zamieniając 
się w leśne skrzaty, przepiękne księż-
niczki czy groźne zwierzęta. Było także 
przeciąganie liny i konkursy taneczny 
oraz muzyczny – „Jaka to melodia”.  
W trakcie pobytu dzieci skorzystały  
z ciepłego posiłku. Po ponad dwugo-
dzinnej zabawie dzieci z uśmiechem 
na twarzy powróciły do szkoły. 

           M. Strzelecka

21 września w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
odbyły się warsztaty zoologiczne z prze-
piękną papugą -  Amazonką Niebiesko-
czelną. Oprócz wielu ciekawych infor-
macji i ciekawostek o tym egotycznym  
ptaku, można było nakarmić go, pogła-
skać, a nawet potrzymać na ramieniu. 
Szkoda tylko, że papuga była zbyt mło-
da, by pochwalić się wyuczonymi wy-
razami. Integralną częścią warsztatów 
były zdjęcia z bohaterem pokazu.

 Regina Łopińska

Szkoła Podstawowa w Borkach

Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
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W Szkole Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Nowym Kamieniu dzień 25. XI. 
2015 r. był inny niż zwykle. W tym dniu 
przyjechał pan leśniczy Bartosz Wasilew-
ski z Nadleśnictwa Łąck. Bardzo ciekawie 
opowiadał, jak dbać o ptaki i zwierzęta 
zimą. Uczniowie z wielkim zainteresowa-
niem obejrzeli przygotowaną prezentację. 
Poznali różnice w zachowaniu i budowie 
zwierząt, oraz sposoby rozpoznawania ich 
tropów. Pan leśniczy przypomniał uczniom, 
jak prawidłowo zachować się w lesie oraz 
jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. 
Prezentacja dodatkowo wzbogacona była 
pokazem różnych zwierzęcych okazów. Na 
koniec uczniowie gromkimi brawami po-
dziękowali za miłe spotkanie i atrakcyjny 
sposób przekazania wiedzy. 

 Henryka Kwiatkowska

Dbamy o ptaki i zwierzęta zimą

Zwycięski finał programu edukacyjnego                                                         
„Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”
Uczniowie klasy II wraz z wychowawcą  
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Nowym Kamieniu mogą po-
chwalić się dużym sukcesem w zdoby-
ciu nagrody grantowej  w postaci „Bi-
letu pierwszej klasy Szkoły Przyjaznej 
Bezpieczeństwu”, o wartości 5.000 zł.  
Nagroda przyznana była za zaangażo-
wanie w realizację programu Fundacji 

Grupy PKP „Szkoła Przyjazna Bezpie-
czeństwu” realizowanego w ubiegłym 
roku szkolnym w klasie pierwszej.  
Oficjalne wręczenie nagrody odbyło 
się  w trakcie zorganizowanego przez 
Fundację Grupy PKP festynu rekreacyj-
no-edukacyjnego „Beni i bezpieczny 
powrót do szkoły” w Pruszkowie. Przez 
blisko 6 godzin dzieci  naszej szkoły 

wraz z innymi laureatami ,uczyły się  
i bawiły wraz z Benim – znaną maskot-
ką programu. Uśmiechów radości i do-
brej zabawy nie było końca!

Sukces programu „Szkoła Przyjazna 
Bezpieczeństwu” to przede wszystkim 
większe bezpieczeństwo dzieci.

 Regina Łopińska
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Wycieczka do Trójmiasta 

XII Piknik ku czci św. Stanisława Kostki  

Uczniowie klasy II ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Kamieniu wyjechali 
na wspaniałą wycieczkę do Trójmiasta 
dzięki nagrodzie zdobytej w projekcie 
„Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”. 
Wycieczka rozpoczęła się niesamowi-
tym przeżyciem. Do Gdańska ucznio-
wie udali się prawdziwym samolotem. 
Lot był krótki, ale pełen niezapomnia-
nych wrażeń. Pierwszego dnia ucznio-
wie zwiedzili Gdynię i Sopot: port wraz 
ze statkami „Błyskawica”, „Dar Pomo-
rza”, Oceanarium, przystań żeglarską 
„Marina”, Muzeum Marynarki Wojen-
nej,  Molo Sopockie. Nie zabrakło rów-
nież spaceru po plaży i  rejsu   statkiem 
pirackim. Drugi dzień  to zwiedzanie 
zabytków Gdańska. Były to: Muzeum 
Bursztynu, Dwór Artusa, Dom Upha-
gena, Fontanna Neptuna, Bazylika Ma-
riacka, Złota Brama, Zielona Brama, 
Żuraw Wiślany, Muzeum Starych Zaba-
wek. Uczniowie klasy II choć najmłodsi 
stażem, to jednak w ciągu tych dwóch 
dni wycieczki doświadczyli tyle, co nie-
jeden gimnazjalista.

Regina Łopińska

17 września w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu odbył się Piknik ku czci św. 
Stanisława Kostki pod hasłem ,,Do 
wyższych rzeczy jestem powołany i dla 
nich pragnę żyć”. W uroczystości wzięli 
udział uczniowie wraz  z nauczyciela-
mi ze szkół z naszej gminy: z Gąbina, 
z Czermna, z Borek, z Nowego Grabia 
i z Dobrzykowa.  Spotkanie rozpoczęło 
się modlitwą poprowadzoną przez ks. 
Stanisława Kruszewskiego, następnie 
uczennice przedstawiły krótki życiorys 
św. Stanisława Kostki. Wyjątkowym 
gościem był pan Janusz Radgowski, 

który na wózku przemierza całą Polskę 
i opowiedział nam o swoim życiu  i wy-
prawach. 

Uczestnicy pikniku wzięli udział  
w zabawach sprawnościowych: był 
konkurs strażacki przeprowadzony 
przez pana Jacka Sobańskiego i prze-
ciąganie liny strażackiej oraz konkur-
sy sportowe: wyścigi w workach oraz 
,,Rzut moherowym beretem”, który 
wygrała przewodnicząca Rady Rodzi-
ców p. Agata Chmielecka.

Bardzo dużą popularnością cieszył 
się występ zespołu Psalm 23, który grał 
i śpiewał na pikniku po raz drugi. 

Panie z Rady Rodziców i rodzice na-
szych uczniów pilnowały, aby uczestni-
cy pikniku  nie zgłodnieli przygotowu-
jąc kiełbaski na grillu zakupione przez  
księdza Proboszcza Józefa Szczeciń-
skiego oraz częstowały wszystkich 
przepysznym ciastem, kiszonymi ogór-
kami i pajdami chleba ze smalcem .

Organizatorem pikniku była Szko-
ła Podstawowa im. Marii Kownackiej 
i Parafia pw. Św. Mikołaja w Gąbinie 
z ks. Proboszczem Józefem Szczeciń-
skim.

             Ewa Dębczyńska
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16 października to Europej-
ski Dzień Przywracania Ak-
cji Serca. 
W tym właśnie dniu uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nowym Grabiu 
przyłączyli się do bicia rekordu w je-
dnoczesnym prowadzeniu resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej na fantomie. 
Bicie re-kordu ruszyło w południe  
i trwało pół godziny. Fundacja WOŚP 
organizując to wydarzenie chciałaby 
pokazać całej Europie, że polskie dzieci 
już w szkole podstawowej uczą się 
podstawowych czynności ratujących 
życie.

Dzień Przywracania Akcji Serca

Spotkanie z policjantami  
                   – lekcja o bezpieczeństwie

Na spotkaniu z uczniami poruszyli 
wiele zagadnień dotyczących bezpie-
czeństwa, zarówno w drodze do szko-
ły, na jej terenie oraz bezpieczeństwa 
w Internecie. Przypomnieli zasady 
bezpiecznego przechodzenia przez 
jezdnię, wskazali niebezpieczeństwa 
grożące na drodze. Zwrócili uwagę 

na wyposażenie w ubiory i elemen-
ty odblaskowe, by być bezpiecznym  
i widocznym uczestnikiem ruchu jako 
pieszy i rowerzysta oraz konieczności 
zapinania pasów podczas jazdy samo-
chodem.

Dzieci dowiedziały się też, iż kiero-
wać samodzielnie rowerem po drodze 

publicznej mogą wówczas, gdy zdo-
będą kartę rowerową. Dokument ten 
można uzyskać w szkole, po ukończe-
niu 10 lat i zdaniu egzaminu z przepi-
sów ruchu drogowego. W przeciwnym 
razie muszą być pod opieką osoby do-
rosłej.

Policjanci poinformowali także 
uczniów, że nie należy ufać osobom, 
z którymi zawieramy znajomości po-
przez Internet, należy być ostrożnym  
w kontaktowaniu się z innymi za po-
średnictwem komunikatorów, nie 
należy przyjmować niczego od osób 
obcych. Ponadto poruszyli tematykę 
właściwego zachowania się w pla-
cówce szkolnej z poszanowaniem za-
sad bezpieczeństwa oraz praw innych 
osób. Zwrócono także uwagę na skutki 
i konsekwencje niewłaściwego zacho-
wania się w społeczności szkolnej.

Podczas spotkania uczniowie także 
mieli okazję do czynnego udziału w za-
jęciach poprzez możliwość zadawania 
pytań, na które prowadzący udzielali 
wyczerpujących odpowiedzi.

Za udzielenie cennych rad i wska-
zówek Panom Policjantom bardzo 
serdecznie dziękujemy.

Dnia 10 września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu gościli panowie 
policjanci: mł. asp. Tomasz Król – dzielnicowy Nowego Grabia i Grabia Polskiego oraz st. 
sierż. Paweł Kowalski.
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Relacja z Pikniku 
Pieczonego Ziemniaka
w Nowym Grabiu
27 września 2015 roku Szkoła Podsta-
wowa w Nowym Grabiu zorganizowa-
ła imprezę środowiskową pod nazwą 
„Święto pieczonego ziemniaka”. Uro-
czystość rozpoczęła się Mszą Świętą 
o godzinie 13.00 celebrowaną przez 
Księdza Marka Mizerskiego przy udziale 
wszystkich uczniów, nauczycieli i licznie 
zgromadzonych mieszkańców wsi i oko-
lic. Po mszy wszyscy jej uczestnicy prze-
maszerowali na boisko szkolne, gdzie 
przygotowana była scena na występy, 
by urozmaicić święto w ten piękny, sło-
neczny dzień. Imprezę poprowadził ab-
solwent szkoły pan Tomasz Florkiewicz 
- prezenter Radia ZET. Na scenie, pierw-
szaki przy hymnie Polski, sztandarze 
szkoły składali przyrzeczenie, że będą 
dobrymi uczniami. Ich piękny występ 
wzruszył wielu uczestników święta. 
Następnie uczniowie byli pasowani na 
czytelników biblioteki szkolnej. Podczas 
tej uroczystości uczniowie przyrzekali 
czytać, szanować i dbać o książki. Ra-
zem z rodzicami przebranymi w cudow-
ne stroje postaci baśniowych wystąpili  
w przedstawieniu. 

Uczniowie na scenie tańczyli, 
śpiewali, recytowali a wszystko po 
to, by pokazać szkołę z jak najlep-
szej strony, by goście czuli się dobrze  
i byli ugoszczeni. Wystąpili również 
żołnierze czwartego pułku czasów 
napoleońskich i Księstwa Warszaw-
skiego. Jak zwykle rodzice stanęli na 
wysokości zadania, pyszne potrawy 
sprzedawane na stoiskach klasowych 
rozchodziły się jak świeże bułeczki. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
pan Krzysztof Jadczak pochwalił osią-
gnięcia uczniów i wysokie miejsce  
w rankingu sprawdzianów po klasie 
szóstej, a także obiecał rozbudowę 
szkoły, by polepszyć warunki ciągle 
rozrastających się liczebnie klas. 

Wszyscy nauczyciele byli zaan-
gażowani w pracę nad tym przed-
sięwzięciem a pani Barbara Artio-
mow – dyrektor szkoły czuwała nad 
wszystkim, by w swoich szkolnych 
progach godnie przyjąć każdego, kto 
zechciał się z nami bawić.
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12 listopada 2015 roku na scenie Spół-
dzielczego Domu Kultury w Płocku 
najmłodsi widzowie z Punktu Przed-
szkolnego oraz uczniowie klasy trzeciej 
Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu 
wraz z opiekunami mogli obejrzeć spek-
takl teatralny pt. „TAJEMNICZY ZAMEK”  
w wykonaniu aktorów z Łodzi. Czterdzie-
stu uczniów mogło bezpłatnie uczestni-
czyć w programie artystycznym.

Dynamiczna akcja oraz barwne ko-
stiumy aktorów przebranych za bajko-
we postacie sprawiły, że przybyłe na 
widowisko dzieci chętnie uczestniczyły 
w zabawie z aktorami.

Spektakl  bardzo podobał się mło-
dym widzom, gdyż aktorzy zabrali ich  
w baśniową podróż w czasy księżniczek 
i smoków do wytwornego, tajemnicze-
go zamku położonego w przepięknej 
scenerii. Na koniec  wszystkie dzieci  
z zachwytem przyglądały się tańczące-
mu po scenie smokowi oraz kończącym 
spektakl efektom świetlnym. Inicjato-
rem przedstawienia było Polskie Towa-
rzystwo Walki z Kalectwem, które przez 
cały rok prowadzi akcję charytatywną 
na rzecz osób niepełnosprawnych,  
a jej zwieńczeniem jest przedstawienie 
artystyczne dla sponsorów, ich rodzin  
i pracowników.

Udział uczniów naszej szkoły  
w w/w przedsięwzięciu był możliwy 
dzięki finansowemu wsparciu Polskie-
go Towarzystwa Walki z Kalectwem 
przez Urząd Miasta i Gminy w Gąbi-
nie. Za atrakcyjnie i miło spędzone po-
południe dziękujemy.

SPEKTAKL TEATRALNY
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Pionowo
1. Tlenek węgla
2. Z łuskami na wigilijnym stole
3. np. przeciwatomowy
4. Jedno z pierwszych urządzeń służących do zapisu i odtwarzani dźwięku poprzednik 

gramofonu
5. Idzie luty podkuj ....
6. Osoba zajmująca się pełną obsługą np. w restauracji
7. Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania
9. Ważywo na nos bałwana
11. Dom studenta
16. Czekają na nie uczniowie i nauczyciele
17. Centarlna ... Kolejowa
18. Do przechowywania np. zdjęć
20. Dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu związana m.in. z prądem elektrycznym
21. Wanda -  autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży
24. Uwielbiane nie tylko przez dzieci szczególnie latem
25. Inaczej przysznic
26. ... 10 rozstrzelenych w parku na starówce w Gąbinie
28. Miejscowość w gminie Gąbin między Strzemesznem a Kępiną
31. Nazwisko Przewodniczącego Rady Maista i Gminy Gąbin
33. Najlepsze obuwie na deszczową pogodę
34. Wystrzał „sztucznych ogni”
35. W nim ziarnka grochu lub fasoli
38. Patron gąbińskiej parafii - Św. ...

Poziomo
1. Świąteczne drzewko
8. Imię  Mozarta
10. Pierwszy człowiek
12. Za prąd, gaz, lub wodę
13. Człowiek śniegu
14. Przedstawią ją synoptyk
15. Koncert ...
17. Kojarzona z piramidami i grobowcami
19. Autor „W pustyni i puszczy”
22. Potrawa kuchni orientalnej - kojarzona z Turcją
23. Z pustego i ... nie naleje
27. Znajdowała się w Konstantynowie
29. Plac targowy - w Gąbinie przy ul. Wspólnej
30. Śnieżna” postać z bajki „... Bouli”
32. „Czapka” bałwana
36. Ważny sprawdzian gimnazjalisty
37. Patron kierowców
39. Jezioro Zdworskie
40. Gąbiński artysta malarz
41. Gąbińska rzeka

KRZYŻÓWKA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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DATA PRZEDSIĘWZIĘCIA Nazwa Wydarzenia
8 stycznia Dzień Patrona w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach
6 stycznia Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Miasta i Gminy Gąbin w Kościele Paraf. w Gąbinie
10 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
17 stycznia Gala Noworoczna
20 stycznia Konkurs Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych w Dobrzykowie
22 stycznia „Dzieci Seniorom” – koncert dla podopiecznych w DPS w Koszelewie.
22 stycznia Dzień Seniora w Nowym Kamieniu
1-12 lutego Zajęcia feryjne dla dzieci w MGOK
30 stycznia Choinka Noworoczna w Szkole Podstawowej w Borkach
30 stycznia Zabawa noworoczna z udziałem uczniów i rodziców w Szkole Podstawowej w Gąbinie
9 luty Korowód ostatkowy w Nowym Grabiu
Luty-marzec Turniej szachowy
15 marca Gąbińskie Forum Kultury
24 kwietnia Koncert Muzyki Sakralnej
marzec Tradycje i Obrzędy Wielkanocne w Szkole Podstawowej w Borkach
20 kwiecień Rajd pieszy w poszukiwaniu wiosny
2 kwietnia Obchody rocznicy śmierci Św. Jana Pawła II - Szkoła Podstawowa w Borkach
13 kwietnia Gminny konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”
Kwiecień Spotkanie z teatrem – przedstawienie dla społeczności lokalnej pt. „Królewna Śnieżka” .
22 kwietnia Akademia z okazji Dnia Ziemi
28 kwietnia Dzień otwarty w Gimnazjum w Dobrzykowie
1 maja Miejsko-Gminne Zawody OSP na stadionie miejskim
3 maja Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji
4-5 maja Integracyjne Dni Europejskie w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie
12 maja Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
maj III integracyjny Turniej Służb Mundurowych w Dobrzykowie
maj Polska Biega – Gąbin Biega
17 maja Gąbińskie Forum Kultury
1 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie
1 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu
1 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Czermnie

1 czerwca Warsztaty „Żyję zdrowo – zdrowo się odżywiam” dla uczniów i rodziców w Szkole 
Podstawowej w Gąbinie (świetlica szkolna)

3  czerwca Wieczór Kultury Chrześcijańskiej
4-5 czerwca Dni Gąbina - plac targowy przy ul. Wspólnej
10 czerwca Festyn Rodzinny w Żłobku Samorządowym w Gąbinie
11 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Borkach

KALENDARZ WYDARZEŃ 2016
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15 czerwca 75. rocznica 10-ciu rozstrzelanych
26 czerwca Letni rajd rowerowy
9 lipca Letni Koncert Muzyczny
25-29 lipca Plener malarski
31 lipca VII Jarmark Gąbiński
18 sierpnia Przedstawienie teatralne dla dzieci pod Altanką
15 sierpnia Obchody Święta Wojska Polskiego
28 sierpnia Wakacyjny Rajd Rowerowy Dookoła Miasta i Gminy Gąbin

1 września 77. Rocznica wybuchu II wojny
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

13września 77. Rocznica bitwy dobrzykowskiej

10 września Pożegnanie Lata
Gąbiński Festiwal Muzyki Disco

15 września Piknik Stanisławowski w Nowym Kamieniu
18 września XI Dożynki Parafialne w Czermnie

październik „Wieczór Wspomnień” – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu zespołu wokalnego dla 
społeczności lokalnej w Szkole Podstawowej w Gąbinie

25 września Święto Pieczonego Ziemniaka w Nowym Grabiu
18 października Gąbińskie Forum Kultury
listopad VI Gminny Festiwal Pieśni Patriotycznej „Z pieśnią przez dzieje Polski”.
8-9 listopada V Konkurs muzyki polskiej
9 listopada
(9.11. - godz. 10:00) Bieg Niepodległości 

10 listopada
(10.11. - godz. 16:00) Koncert Muzyki Polskiej

11 listopada
godz. 12:00 Obchody Święta Niepodległości

21 listopada III Powiatowy festiwal pieśni patriotycznej

12 listopada Akademia środowiskowa z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w 
Czermnie

26 listopada Andrzejki Seniorów i osób niepełnosprawnych

grudzień
„Sejmik na leśnej polanie” - uroczysty finał gminnego konkursu zbiórki karmy 
dla zwierząt z udziałem leśników, myśliwych, członków LOP i rodziców w Szkole 
Podstawowej w Gąbinie

17 grudnia Wigilia Środowiskowa w Szkole Podstawowej w Borkach
20 grudnia Jasełka w Szkole podstawowej w Nowym Grabiu
20 grudnia Wigilia środowiskowa w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu

22 grudnia Wigilia szkolno-środowiskowa i Jasełka Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej w 
Czermnie

18 grudnia Koncert Bożonarodzeniowy 2016

KALENDARZ WYDARZEŃ 2016
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W Mieście i Gminie Gąbin obchody 
Święta Niepodległości rozpoczęły się 
9 listopada - tradycyjnie Biegiem Nie-
podległości. W związku z niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi 
(opady deszczu i silny wiatr) z obawy 
o bezpieczeństwo uczestników, bieg 
został przeniesiony na teren Gąbiń-
skiego Kompleksu Szkolnego. Poli-
cjanci z gąbińskiego komisariatu wraz 
z opiekunami i nauczycielami wycho-
wania fizycznego zabezpieczyli trasę 
prowadzącą wokół budynków Szkoły 
Podstawowej, Przedszkola Samorzą-
dowego, wzdłuż Żłobka i dalej budyn-
ku Gimnazjum, tworząc pętlę po któ-

rej trzykrotnym obiegnięciu uczestnicy 
finiszowali na odcinku prowadzącym 
kierunku boiska Orlik, gdzie wyzna-
czono metę. Bieg prowadziły osoby  
z flagami narodowymi oraz miejski-
mi z herbem Miasta i Gminy Gąbin. 
Mimo niesprzyjającej pogody, trady-
cyjnie wszystkim biegaczom w tym 
młodzieży, nauczycielom, opiekunom, 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin 
podczas biegu towarzyszył radosny na-
strój. Zabezpieczenie medyczne biegu 
pełnili strażacy z OSP w Gąbinie.  Na-
stępnie wszyscy uczestnicy udali się na 
halę sportową, gdzie Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak pod-

sumował Bieg oraz wręczył rozlosowa-
ne nagrody. Nagrodami, którymi był 
oprócz sprzętu sportowego, również 
osprzęt rowerowy, książki i albumy, 
mapy turystyczne, Echo Gąbina flagi  
z herbem Gąbina. Dla wszystkich 
uczestników czekał ciepły posiłek  
w postaci pysznego żurku przygoto-
wanego przez pracowników stołów-
ki szkoły podstawowej w Gąbinie. 
Kolejnym wydarzeniem związanym  
z obchodami Święta Niepodległości 
był Koncert Muzyki Polskiej w dniu 10 
listopada o godz. 17:00 w hali sporto-
wej Gimnazjum w Gąbinie.
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W dniu 7 października na sali konferen-
cyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin 
odbyło się zebranie założycielskie GĄ-
BIŃSKIEGO KLUBU ROWEROWEGO - GĄ-
BIN TEAM. Inicjatywę utworzenia klubu 
podjął Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - 
Krzysztof Jadczak. Jak wspomina,  podczas 
organizowanych przez Samorząd, licz-
nych rajdów rowerowych w rozmowach  

z uczestnikami przewijała się chęć sforma-
lizowania wspólnej pasji rowerowej. Chęć 
wstąpienia do klubu pod koniec tegorocz-
nych wakacji zgłosiła grupa mieszkańców. 
W odpowiedzi, zostało zorganizowane 
spotkanie w którym uczestniczyło 27 
osób. Zebrani jednogłośnie podjeli pierw-
sze uchwały nowego stowarzyszenia w 
tym najważniejszą zatwierdzającą STATUT 

KLUBU. Wybrano również komitet założy-
cielski, zarząd Klubu oraz komisję rewizyj-
ną. Prezesem klubu został Pan Wiesław 
Rybicki, wiceprezesem Adam Lewan-
dowski, sekretarzem Arleta Komorow-
ska, Skarbnikiem Teresa Hain, członkiem 
Robert Straszewski. Kolejnym krokiem do 
sfinalizowania powstania klubu jest jego 
rejestracja w sądzie rejestrowym.

klub rowerowy

R E K L A M A
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18 listopada na Stadionie Miejskim  
w Gąbinie odbyło się sprawozdawczo-
wyborcze walne zebranie Miejskiego 
Klubu Sportowego „Błękitni Gąbin". 
Wśród licznie zgromadzonych kibiców, 
zawodników i członków klubu w ze-
braniu uczestniczył również Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jad-
czak. W trakcie spotkania dokonano 
wyboru nowego zarządu i prezesa 
MKS Błękitni Gąbin. Nowym prezesem 
został wybrany Wojciech Ziarkowski, 
natomiast w zarządzie zasiądą: Bar-
tosz Chyra, Mariusz Opasiński, Dariusz 

Zmiany w MKS Błękitni Gąbin
Krajewski, Michał Puternicki, Mateusz 
Olejnik i Łukasz Górski.

Przed nowymi władzami klubu 
trudne zadanie - uporać się z bieżą-
cymi długami a także zdecydować co 
dalej z ligowymi rozgrywkami. Za-
wodnicy z Płocka grający w pierwszej 
drużynie po wyborze nowego prezesa 
- demonstracyjnie opuścili świetlicę. 
Druga drużyna na chwilę obecną jest 
liderem w B - klasie i liczy na awans do 
ligi okręgowej. 

Nieoficjalnie wiadomo, że zarząd 
rozważa dwa wyjścia jedno to wycofa-

nie z rozgrywek pierwszego składu, któ-
ry i tak nie ma szans na utrzymanie się 
w tabeli, w celu ograniczenia kosztów, 
drugie to przerzucenie zawodników 
z drugiego składu i honorowe dokoń-
czenie rozgrywek w sezonie wiosen-
nym. Drugiemu rozwiązaniu sprzyjają 
również władze miasta i gminy, które 
argumentują ,że będzie to motywacja 
dla zawodników, ogranie się z lepszymi 
zespołami i nabranie doświadczenia  
w wyższej lidze - nawet jeśli miało by 
się to zakończyć spadkiem.

W dniu 3 grudnia o godzinie 20:00,  
w świetlicy na stadionie miejskim, na 
zaproszenie Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin - Krzysztofa Jadczaka i Zarzą-
du Klubu MKS Błękitni Gąbin odbyło 
się spotkanie z kibicami. W zebraniu 
uczestniczyło również czterech rad-
nych. Prezes Zarządu - Wojciech Ziar-
kowski przedstawił koncepcję rozwoju 
klubu oraz najważniejsze cele i zadania 
do realizacji. Następnie rozpoczęła się 
dyskusja dotycząca przyszłości Klubu  
i dalszego udziału drużyny MKS Błękitni 
Gąbin w rozgrywkach IV ligi. Z sali padło 
wiele ciekawych pomysłów i sugestii 
dot. funkcjonowania klubu. Burmistrz, 
który prowadził spotkanie, zdecydował 
poddać decyzję o dalszych rozgrywkach 
w IV lidze pod głosowanie. Zdecydowa-
na większość zagłosowała za wycofa-
niem drużyny z rozgrywek. Argumenty, 

Ważna i trudna decyzja w sprawie 
rozgrywek MKS Błękitni Gąbin

które pojawiały się w dyskusji to m.in. 
niechęć do finansowania drużyny,  
w której prawie wszyscy zawodnicy są  
z poza Miasta i Gminy Gąbin,  skupienie 
się na treningu drugiej drużyny senio-
rów, obecnie grającej w B klasie - tak 
by za 2-3 lata awansowała do ligi okrę-
gowej oraz nastawienie się na treningi 
i rozwój młodzieży w drużynach junior-
skich. Nie była to łatwa decyzja, aczkol-
wiek pozwoli ona zaoszczędzić środki 
finansowe, które w części zostaną wy-
korzystane na trening dzieci i młodzie-
ży. Pozwolą również uregulować zaległe 
zobowiązania Klubu.

Ponadto zarówno Burmistrz jak  
i Zarząd Klubu zadeklarowali chęć ści-
słej współpracy i pomoc w realizowaniu 
działań Klubu na rzecz mieszkańców 
i promocję sportu na terenie gminy 
i regionu. Obecność burmistrza oraz 

radnych na spotkaniu 
dowodzi, że Samorządo-
wi bardzo zależy na „Błękit-
nych” i chce dalej wspierać i inwesto-
wać w rozwój sportu na terenie miasta 
i gminy. 

Należy wspomnieć, że w gminie 
funkcjonują również inne kluby sporto-
we m.in. UNIA CZERMNO (piłka nożna), 
UKS SAKURA (judo), MUKS TENISA STO-
ŁOWEGO, PUKS MIKOŁAJ (szachy).

Samorząd wspiera i organizuje róż-
ne przedsięwzięcia o charakterze spor-
towym i rekreacyjnym tj. biegi uliczne  
i terenowe, rajdy rowerowe i piesze, 
turnieje sportowe w różnych dziedzi-
nach - piłki siatkowej, nożnej, ręcznej, 
tenisa stołowego, oraz prowadzi i utrzy-
muje obiekty sportowe jak kompleksy 
boisk ORLIK, lodowisko, hale sportowe, 
stadion miejski.
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15 listopada w Gdyni, odbył się ostat-
ni Międzynarodowy Puchar Polski 
Judo w kategorii wiekowej - junior 
młodszy, podczas którego, judoczki  
z UKS Sakury Judo, mieszkanki  Miasta 
i Gminy Gąbin, wywalczyły dwa brązo-
we medale. Pierwszą medalistką jest 
Anna Rutkowska - trenująca w Gąbi-
nie. Anna pierwszą walkę przegrała  
z Dominiką Frąckowiak z UKS Conrad 
Gdańsk. Kolejne walki już przebie-
gały pod dyktando Ani Rutkowskiej, 
która wygrała dwa pojedynki przed 
czasem z Alicją Sokołowską z Yuko Jó-
zefów i Kingą Wolszczak z WKS Śląsk 
Wrocław. Anna Rutkowska za spra-
wą brązowego medalu na Pucharze 
Polski umocniła się na pozycji liderki  
w Rankingu Polskiego Związku Judo 
Juniorek młodszych w kategorii +70 
kg. Na drugim miejscu w rankingu jest 
Aleksandra Gaj z UKS 15 Krosno, która 
traci do Rutkowskiej 29 punktów. 

Zakończenie sezonu UKS Sakura Judo 
- dwa brązowe medale na Pucharze Polski w Gdyni 
dla judoczek z Miasta i Gminy Gąbin

Drugi brązowy medal wywalczyła 
Monika Olczyk (grupa Gąbin) w ka-
tegorii wagowej do 63 kg. Pierwszy 
pojedynek Monika wygrała z Pau-
liną Stemplewską z SGKS Wybrze-

że Gdańsk. W półfinale przegrała  
z Magdaleną Jarkowską z MUKS Ko-
koro Łódź. W walce o brązowy medal 
Monika Olczyk pokonała bardziej do-
świadczoną zawodniczkę Weronikę 
Matlakowską z UKS Galeon Gdynia. 
Ostatnim reprezentantem UKS Sa-
kura Judo był Kacper Korzeniewski. 
Kacper po przegranej walce z An-
drey Sychev - reprezentantem Rosji, 
odpadł w eliminacjach. Przeciwnik 
Kacpra zajął III miejsce w kategorii 
wagowej do 55 kg. 

Gratulujemy zawodnikom i tre-
nerowi Krzysztofowi Maszta-
kowskiemu za udany sezon, któ-
ry kończy się dorobkiem pięciu 
medali zdobytych na Pucharach 
Polski oraz srebrnego medalu Mi-
strzostw Polski.
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Udany występ na Warsaw Judo Open 
odnotowała Anna Rutkowska miesz-
kanka Gminy Gąbin która ukończyła 
zawody na II miejscu. Ania w rundzie 
eliminacyjnej miała wolny los któ-
ry sprawił że bez walki przeszła do 
ćwierćfinału. W walce w której stawką 
był półfinał Ania zmierzyła się z repre-
zentantką Estonii KARILAID Anniką. 
Ania potrzebowała 25 sekund żeby 
awansować do półfinału. W następ-
nej walce w której stawką był finał 
Ania walczyła z Niemką KRÖGER Carą.  
W czasie walki zawodniczka z klubu 
Sakura Judo wypracowała przewagę 

ANNA RUTKOWSKA  
srebrną medalistką XVII Warsaw 
Judo Open

Dwa złote medale z Pucharów Polski  
Anny Rutkowskiej

W dniach 26 27 września na Hali Torwar przy Łazienkowskiej odbył 
się siedemnasty Międzynarodowy Puchar Polski. Oprócz zawodni-
ków z kraju na macie rywalizowały 24 reprezentacje z Europy oraz reprezentacja Brazylii.  
W sumie wystartowało ponad 1000 zawodników i zawodniczek. Uczniowski Klub Spor-
towy Sakura Judo reprezentowała Anna Rutkowska na co dzień trenująca w Gąbinie oraz 
Kacper Korzeniewski. 

Wazari. Niemka dominowała w parte-
rze zakładając nie skuteczne trzyma-
nie oraz duszenie. Nasza zawodniczka 
potrafiła uporać się z przeciwniczką 
wykonując efektowny rzut na ippon 
15 sekund przed końcem walki. Finał  
w kategorii +70 kg. pomiędzy Anną Rut-
kowską a Gaj Aleksandrą z Krosna zapo-
wiadał się emocjonujący. Ania po minu-
cie wyrównanej walki doznała kontuzji 
karku. Przez kontuzję Ania przegrała 
walkę o złoty medal. Przypomnijmy że 
Anna Rutkowska jest aktualną srebrną 
medalistka Mistrzostw Polski Juniorek 
mł. Dobrze wypadł również Kacper Ko-

rzeniewski który w walce eliminacyjnej 
wygrał przez efektowny rzut Uchi Mata 
z reprezentantem Ukrainy BILOGAN PA-
VLO. Kacper potrzebował ponad minutę 
żeby wygrać przed czasem. Publiczność 
oklaskami doceniła piękny rzut Kacpra. 
Kolejną walkę Kacper przegrał z repre-
zentantem Białorusi KAPYSH Aliaksei. 
Białorusin przez prawie 3 minuty nie 
mógł znaleźć sposobu na wygraną  
z Kacprem. Jak podkreśla trener Krzysz-
tof Masztakowski Ania Rutkowska zro-
biła bardzo duży postęp. Rok temu na 
XVI Warsaw Judo Open zajęła punkto-
wane VII miejsce.

25 Października w Luboniu odbył się 
Otwarty Puchar Polski Juniorów i Ju-
niorek młodszych w Judo. Płock re-
prezentował UKS Sakura Judo gdzie  
w klasyfikacji medalowej kobiet upla-
sował się na 4 miejscu za złoty medal 
Ani Rutkowskiej która w swojej kate-
gorii wagowej +70 kg. była poza za-
sięgiem rywalek. Nasza zawodniczka 
uczennica ZST nr 70 mieszkanka Gminy 
Gąbin wygrała pięć pojedynków przed 
czasem m.in. w walce finałowej z ak-
tualną Mistrzynią Polski Młodziczek. 
Talent Ani który odkrył 3 lata temu tre-
ner klubowy Krzysztof Masztakowski 
dostrzegł też Polski Związek Judo oraz 
trener Kadry Narodowej Janusz Piech-
na powołując naszą zawodniczkę na 
akcję szkoleniową do Hanoweru, gdzie 
Kadra Polski trenowała wspólnie z Ka-
drą Narodową Niemiec od 1 do 6 Listo-
pada. Następnym zawodnikiem w ka-
tegorii do 55 kg. był Kacper Korzeniew-
ski uczeń III LO z Płocka. Kacper zajął 
piąte miejsce wygrywając 3 pojedynki.  
W walce przegrał ze zwycięzcą kate-
gorii z Król Dominikiem z UKS Judo 

Wolbrom. O brązo-
wy medal Kacper 
prowadził pierwszą 
część walki przez 
Yuko. Po 2 minu-
tach przeciwnik za-
czął odrabiać straty 
na macie gdzie w 
konsekwencji po 
nieudanym ataku 
Kacpra Klimentow-
ski Kacper z MKS 
Juvenia Wrocław skontrował naszego 
zawodnika na Ippon.

7 Listopada w Bytomiu odbył się 
Otwarty Puchar Polski Juniorów i Ju-
niorek Młodszych. Miasto i Gminę 
Gąbin reprezentowały na zawodach  
2 zawodniczki UKS Sakura Judo, gdzie 
w klasyfikacji medalowej dziewcząt 
zajął 3 miejsce. Złoty medal za spra-
wą  wygranych czterech walk przed 
czasem wywalczyła Anna Rutkowska. 
Monika Olczyk również uczennica ZST 
nr 70 mieszkanka Gminy Gąbin po 
zmianie kategorii wagowej odpadła 
w eliminacjach. Jak podkreśla trener 

Masztakowski drugie złoto z rzędu Ani 
po powrocie z konsultacji polsko-nie-
mieckiej w Hanowerze po której nakła-
da się zmęczenie szkoleniem i podróżą, 
Ania potrafiła na drugi dzień wygrać  
z zawodniczkami z którymi zawsze 
przegrywała w walkach finałowych. 
Ciszy fakt że po bardzo udanym roku 
w końcówce sezonu jest progres formy 
naszych zawodników. Anna Rutkowska 
w rankingu Polskiego Związku Judo 
zajmuje obecnie 1 miejsce w swojej 
kategorii wagowej. Gratulujemy tre-
nerowi oraz zawodnikom z UKS Sakura 
Judo udanych startów. 
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