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Dokończenie na str. 2

Iluminacja świąteczna Gąbina

W tym roku gąbiński rynek ponownie 
rozświetlił się setkami światełek, żywo 
iskrzących się wieczorami i przypomi-
nających o nadchodzącym Bożym Naro-
dzeniu. Świąteczna atmosfera na dobre 
zagościła na starówce i tylko brak śniegu 
smuci trochę wszystkich spragnionych 

białych grudniowych krajobrazów ale kto 
wie, może i tego doczekają się mieszkań-
cy Miasta i Gminy Gąbin.

Tradycja świątecznych dekoracji na gą-
bińskiej starówce  sięga wielu lat wstecz. 
Dawniej w okresie bożonarodzeniowym 

wydanie 2, 3, 4/2016
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Jedną z ważniejszych inwestycji dro-
gowych realizowanych na terenie mia-
sta Gąbin w 2016r. jest budowa drogi 
w ulicy Pięknej. Stanowi ona główny 
dojazd do osiedla zlokalizowanego 
we wschodniej części miasta. Należy 
wspomnieć, iż powstałe osiedle zabu-
dowy wielorodzinnej jest stosunkowo 
najmłodszym w Gąbinie aczkolwiek 
bardzo ważnym ze względu na liczbę 
zamieszkujących je rodzin, sąsiedztwo 
Gąbińskiego Kompleksu Szkolnego 
oraz dynamiczną rozbudowę i osiedla-
nie się nowych mieszkańców. 

W trosce o zapewnienie najlep-
szych warunków komunikacyjnych, 
Miasto i Gmina Gąbin zleciła opra-
cowanie kompleksowego projektu 
budowy ulicy Piękniej wraz z chod-
nikami, parkingami, kanalizacją oraz 
oświetleniem ulicznym. Zakres całe-
go  przedsięwzięcia jest rozbudowany 
(m.in wymagający przebudowy istnie-
jącej infrastruktury teleinformatycznej  
i elektro energetycznej), co generuje 
znaczące koszty.

Miasto i Gmina Gąbin podjęła 
działania polegające na pozyskaniu 
środków finansowych z różnych źró-
deł zewnętrznych (m.in. PROW), jak 
również podjęła próbę zbycia gruntów 
gminnych położnych przy ul. Pięknej 
by z pozyskanych środków współfinan-
sować inwestycję. Koniecznym działa-
niem zrealizowanym przez Samorząd 
była czasochłonna procedura podziału 
i wykupu gruntów pod projektowa-
ną drogę.  W międzyczasie na prośbę 
mieszkańców droga była kilkukrotnie 
utwardzana, tak by doraźnie mogła 
służyć mieszkańcom rozbudowującego 
się osiedla. 

Ostatecznie w maju br. udało się 
zrealizować wszystkie formalności  
i z dniem 1 czerwca zostało rozpo-
częte postępowanie przetargowe pn. 
„Budowa drogi gminnej – ul. Piękna 
wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami 
oraz kanalizacją deszczową i oświe-
tleniem oraz przebudową odcinka 
sieci energetycznej i telefonicznej”, 
w wyniku którego wyłoniony został 
wykonawca: Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „HYDROBUD” Paweł Zło-
towski z Leszczynka. Wartość zadania 
wynosi 944 227,51 zł. W zakres wcho-
dzą następujące prace: przygotowaw-
cze i ziemne, budowa nawierzchni 
wykonanych z kostki brukowej, ozna-
kowaniu pionowym i poziomym drogi, 
wykonaniu instalacji oświetlenia ulicz-
nego, kanalizacji sanitarnej, deszczo-
wej i odwodnienia oraz przebudowę 
sieci telefonicznej. Długość budowa-
nego odcinka stanowi 391 mb. Zgod-
nie z umową z wykonawcą prace mają 
zakończyć się w pierwszym kwartale 
2017 r. Na chwilę obecną wykonano 
już ok. 70% inwestycji. Realizacja pro-
jektu zwiększy długości sieci utwar-
dzonych dróg gminnych.

Budowa ulicy Pięknej poprawi ko-
munikację w tej części miasta, zapewni 
dojazd mieszkańcom dynamicznie roz-
wijającego się osiedla zabudowy jedno 
i wielorodzinnej, umożliwi alternatyw-
ny dostęp do boisk, placów zabaw ca-
łego kompleksu szkolnego w skład któ-
rego wchodzą następujące jednostki: 
Żłobek Samorządowy, Przedszkole 
Samorządowe, Szkoła Podstawowa, 
Gimnazjum, Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Gąbinie, MGOK w Gąbinie. 

A.Ś.

Budowa ulicy Pięknej w Gąbinie
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Na przełomie listopada i grud-
nia prowadzone były prace związane  
z przebudową drogi wewnętrznej wo-
kół bloku oraz chodnika na ul. Płoc-
kiej 2. Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
miasta i gminy oraz środkom własnym 
mieszkańców udało się utwardzić na-
wierzchnię dookoła budynku, co zna-
cząco poprawiło komfort życia miesz-
kających tam osób a także podniosło 
walory estetyczne i użytkowe obszaru.

Blok przy ul. Płockiej został wybu-
dowany w roku 1959. Znajdował się 
on w bezpośrednim sąsiedztwie po-
wstałych  po wojnie zakładów przemy-
słowych (obecnie obszar marketu spo-
żywczego). Budynek ten, mający 54 
izby, zamieszkiwało początkowo 20 ro-

Przebudowa chodnika i utwardzenie nawierzchni 
wokół bloku, ul. Płocka 2

dzin. Był on jedną z kilku powojennych 
inwestycji budowlanych, mających 
rozwiązać problem niedoboru miesz-
kań na terenie miasta. Obecnie jest on 
miejscem zameldowania 29 osób. Te-
ren wokół bloku stanowią garaże oraz 
parking dla mieszkańców a także wy-
poczynkowy skwer z ławkami. 

W ramach prac budowlanych pro-
wadzonych na obszarze wokół bloku, 
rozebrano stare chodniki oraz krawęż-
niki, przygotowano podłoże (podbu-
dowa o łącznej grubości 20 cm) a także  
położono kostkę o grubości 8 cm. Wy-
konano również nawierzchnię z płyt 
betonowych ażurowych o grubości  
12 cm oraz chodnik przy budynku 
(kostka o grubości 6cm). Prace prowa-

dziła firma BORA. Inwestycja opiewała 
na kwotę 79 tys. złotych z czego 59 tys. 
złotych pochodziło z budżetu Miasta  
i Gminy Gąbin. 

W ramach prac, przeprowadzo-
no dodatkowo przebudowę odcinka 
chodnika przy ul. Płockiej, znajdujące-
go się w pobliżu bloku mieszkalnego. 
Dotychczasowa nawierzchnia, wyko-
nana z płyt betonowych przejawiała 
już oznaki  zużycia.  Chodnik wykonany 
z kostki brukowej o grubości 6 cm na 
podbudowie o grubości 15 cm, został 
sfinansowany w całości z budżetu mia-
sta i gminy. Łącznie przebudowano 
39 mb nawierzchni. Koszt przebudowy 
wyniósł 10 tys. złotych.

W. Olszewski, fot. A. Ś.
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ozdabiano rosnące przy ratuszu cho-
inki. Mieniące się kolorowymi  lamp-
kami, przypominały o nadchodzących 
świętach. Były to jednak dekoracje 
niewielkie, raczej symboliczne; daleko 
im do wielkich iluminacji znanych ze 
zdjęć i telewizji. Duża zmiana przyszła 
w roku 2013. Dzięki inicjatywie burmi-
strza, który w zamian za reklamę na 
miejskich telebimach zaproponował 
dofinansowanie świątecznych deko-
racji przez sponsorów, udało się stwo-
rzyć znacznie bardziej rozbudowaną  
świetlną dekorację. Po raz pierwszy 
wykorzystano oświetlenie LED-owe, 
którym ozdobiono ratusz, budynek 
OSP oraz altanę na środku rynku. Uro-
czystego włączenia iluminacji dokona-
no 6 grudnia 2013 roku. Oświetlony 
rynek prezentował się okazale i cie-
szył oko każdego przechodnia. W roku 
2014 i 2015 dodano dodatkowe ozdo-
by w postaci  świetlistych ornamentów 
na choinkę rosnącą tuż przy ratuszu. 
Całość z roku na rok prezentowała się 
coraz bardziej okazale. Kolejna wielka 
zmiana przyszła w roku 2016. 

Tegoroczna  dekoracja jest niezwy-
kła. Po raz pierwszy światełkami LED-
owymi udekorowana została cała zabu-
dowa okalająca gąbiński rynek. Lampki 
zawieszono na dachach pięciu kamienic. 
Ozdobione zostały również: budynek 
OSP,  gąbiński ratusz, altana w centralnej 
części rynku, a także parkowe latarnie  
wokół  fontanny, które z kolei ozdobiono 
świątecznymi ornamentami. Dodano  6 
ozdobnych koron przy parkingu, a także 
świetliste sople umocowane na gzym-
sach ratusza. W tym roku ozdobiona 
została również aleja w miejskim parku 
przy ul. Wojska Polskiego. 

Do ozdobienia gąbińskiego rynku, 
tak jak w poprzednich latach wykorzy-
stano diody LED, które oprócz dużej 
niezawodności oraz żywotności cha-
rakteryzują się znikomym zużyciem 
prądu. Prace związane z montażem 
dekoracji prowadzono już w listopa-
dzie. Warto zaznaczyć iż były one wy-
konywane z użyciem  własnego sprzętu  
(w tym wysięgnika należącego do 
gminy z OSP Dobrzyków), co znacząco 
obniżyło koszty. Całość gotowa była  

7 grudnia. W mroźny, zimowy wieczór, 
gąbiński rynek ponownie rozświetlił 
się światłem setek lampek, obwiesz-
czając, że święta Bożego Narodzenia 
są już tuż za pasem. Uroczystego  włą-
czenia instalacji dokonał burmistrz  
Krzysztof Jadczak, w obecności tego-
rocznych sponsorów iluminacji, miesz-
kańców Gąbina oraz pracowników 
ratusza i GOPS-u. Przy blasku lampek 
oraz zimnych ogni zaśpiewano wspól-
nie kolędy zaś burmistrz w ciepłych 
słowach wyraził wdzięczność wobec 
wszystkich tych, którzy zaangażowali 
się w upiększenie rynku w tym roku. 
Uroczystości towarzyszyła oprawa 
dźwiękowa w postaci kolęd i piosenek 
świątecznych oraz projekcje świetlne, 
wyświetlane na ścianie budynku OSP 
i przedstawiające padające śnieżynki. 
Sprzęt audio użyczył Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury, zaś projektory firma 
OPTIS z Gąbina. 

W tym roku iluminację świąteczną 
wsparli: FEL-CAR Rafał Feliniak; GLO-
BAL-LAN Remigiusz Zalewski, Marcin 
Kunikowski; Jankowski & Syn Szkółka 

Iluminacja świąteczna Gąbina
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drzew i krzewów owocowych; Zdzi-
sław Banaszczak, Sławomir Goszczycki, 
Wojciech Nowicki BANGO Sp. z o.o.; 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie; Marek 
Florkiewicz Floterm; SłuchMed Aparaty 
Słuchowe Sp. z o.o.; PHUT Export – Im-
port  Andrzej Żabka Żawakol; ZYG-POL 
Zygmunt Puternicki; Fructoplant Sp. 
z o.o.; Paweł Szewczyk RSC Recycling  
Service; Kowalczyk Holding Janusz Ko-
walczyk; Piotr Kunikowski Optis Ob-
sługa Techniczna Imprez Estradowych; 
ZHU Sylwester Stawicki; Mariusz Paw-
luk Aquamar; Wojciech Ziarkowski Piz-

zeria FOLK; Ewa Bliźniak sklep Żak; Jerzy 
Paczkowski Sklep spożywczo-przemy-
słowy U Dany; Pizzeria Manhattan Syl-
wia Jażdrzyk; Sklep przemysłowy Piotr 
Jażdrzyk; Jolanta Krzysztof Baranowscy 
ZPUH Rol-Remont; Mirosław Liberacki 
Orion Ochrona; Łukasz Domżałowicz 
OSK Autodrive; Elżbieta Machała, Woj-
ciech Rojewski Usługi Geodezyjne Go-
stynin; Marian Gil Inter-Mar; Krystyna 
Stańczak Agencja Ubezpieczeniowa; 
Dawid Pestkowski Credit Agricole Bank  
placówka w  Gąbinie.

W. Olszewski, fot. A.Ś.

16 listopada 2016 odbyło się uro-
czyste przekazanie nowego samochodu 
na użytek gąbińskiej policji. Pojazd, któ-
ry powiększył park maszynowy lokal-
nych służb porządkowych to Skoda Yeti. 
Ten wielozadaniowy crossover o mocy 
190 km z pewnością znacząco zwięk-
szy mobilność służb porządkowych  
i przyczyni się do poprawy bezpieczeń-
stwa na obszarze miasta i gminy Gąbin. 
Warto zaznaczyć iż zakup samochodu 
dofinansowany był ze środków gmin-
nych. Dofinansowanie wyniosło 40 tys. 
złotych.   

Uroczystość przekazania pojazdu 
odbyła się o godzinie 13:00 na terenie 
gąbińskiego komisariatu policji. Wśród 
osób obecnych na tym niecodziennym 
wydarzeniu obecni byli: Przewodniczą-
cy Rady Miasta i Gminy Gąbin  Edward 
Wilgocki, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, Komendant 
Miejski Policji w Płocku insp. Jarosław 
Hofman, Komendant Policji w Gąbinie 
Piotr Donarski, Proboszcz Parafii Gąbin 
Józef Szczeciński a także pracownicy ko-
misariatu policji w Gąbinie. 

Nowy nabytek gąbińskiej policji 
został poświęcony przez proboszcza, 
następnie kluczyki do auta przekazano 
Burmistrzowi Krzysztofowi Jadczako-
wi, który dziękował za zaangażowanie 
i pracę służb, pilnujących porządku  
w Mieście i Gminie Gąbin. Wyraził tak-
że nadzieję, że zakupiony samochód 

Uroczyste przekazanie samochodu gąbińskiej policji
wpłynie na większą mobilność policji 
a przez to na podniesienie bezpieczeń-
stwa wszystkich mieszkańców oraz go-
ści przebywających na ziemi gąbińskiej. 
Burmistrz zaznaczył również iż jest to 
kolejny pojazd zakupiony z udziałem 
środków gminnych. Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin przykłada bardzo dużą 
wagę do bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez podejmowanie działań na rzecz 
poprawy pracy policji, straży pożarnej  
a także pogotowia ratunkowego. Zakup 
ten wpłynie również na bezpieczeństwo 
policjantów. W podobnym tonie wypo-
wiadał się Komendant Policji z Płocka, 
podkreślając nowoczesne wyposażenie 
komisariatu oraz zaangażowanie pra-
cujących w nim osób. Kulminacyjnym 
momentem uroczystości było przeka-
zanie przez burmistrza kluczyków do 
auta gąbińskim policjantom. Następnie 
uczestnicy obejrzeli pojazd. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.



6

www.gabin.pl

W czerwcu zostały zrealizowane 
kolejne inwestycje drogowe w Mieście 
i Gminie Gąbin. Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych Gostynin wyłonione  
w procedurze przetargowej realizowa-
ło  budowę 4 odcinków dróg w nastę-
pujących miejscowościach: Koszelew, 
Jadwigów, Jordanów, Strzemeszno. 
Jedno z tych zadań (Koszelew), stano-
wiło rozpoczęcie budowy nowego od-
cinka drogi, natomiast pozostałe 3 były 
kontynuacjami budowy nawierzchni 
realizowanych w latach poprzednich. 
Wszystkie te inwestycje były współ-
finansowane ze środków Funduszu 
Sołeckiego, który to Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin wyodrębnił z budżetu  
w marcu 2010 r.

Sołtysi, Rady Sołeckie wraz z miesz-
kańcami decydują o najważniejszych 
inwestycjach realizowanych w swoich 
miejscowościach. Wpływa to na wy-

Kolejne inwestycje drogowe

typowanie najpilniejszych zadań ko-
niecznych do realizacji a także pozwa-
la na odzyskanie części poniesionych 
kosztów w ramach refundacji z budże-
tu Państwa. Najczęściej wskazywane 
są inwestycje dot. budowy nowych 
nawierzchni dróg oraz oświetlenia 
ulicznego.  

W 2015r. między innymi ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego oraz udzia-
łem środków z budżetu Miasta i Gmi-
ny Gąbin został zakupiony ciągnik  
z osprzętem w postaci kosiarki oraz 
pługiem do odśnieżania. Realizowane 
były także inwestycje drogowe i oświe-
tleniowe.

Na przełomie czerwca i lipca reali-
zowane będą kolejne inwestycje dro-
gowe m.in. w miejscowościach: Nowe 
Grabie, Nowe Wymyśle, Start Kamień 
- Guzew, Kamień-Słubice 

Droga Kamień – Słubice Droga Koszelew Droga Nowe  – Wymyśle

Droga Strzemeszno
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W poniedziałek, 30 maja 2016 r. w 
Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła 
się XXVI uroczysta Gala „Teraz Polska”, 
podczas której nagrodzone zostały naj-
lepsze polskie firmy, usługi, innowacje 
i samorządy. Godło „Teraz Polska” cie-
szy się zaufaniem, uznaniem społecz-
nym i dobrą opinią wśród Polaków. 
Jest gwarancją najwyższej jakości, jaką 
mogą i otrzymują konsumenci, naby-
wając produkt czy usługę z tym zna-
kiem. W tym roku Kapituła Konkursu 
nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 15 
produktów, 8 usług, 2 przedsięwzię-
cia innowacyjne oraz 3 gminy. Firma 
Fructoplant została uhonorowana za 
produkt rośliny owocowe, ozdobne i 
róże w koncepcji sprzedażowej IN MY 
GARDEN. Statuetkę odebrał Piotr Buła 
– Wiceprezes Zarządu, współwłaściciel 
firmy – „Jesteśmy zaszczyceni, że Ka-
pituła doceniła nasze produkty, godło 
Teraz Polska to najwyższe wyróżnienie, 
to również doskonały prezent na zbli-
żające się dziesiąte urodziny naszej fir-
my.  Nagrodę dedykuję wszystkim oso-
bom, które współtworzą firmę, dbając 
o utrzymanie najwyższych standardów 
i zapewniając odbiorcom produkty 
najlepszej jakości”.

Fructoplant 
z prestiżowym godłem 
„Teraz Polska”

Za pośrednictwem Lokalnej Grupy 
Działania AKTYWNI RAZEM do miesz-
kańców gmin: Gostynin, Iłów, Łąck, 
Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice, 
Szczawin Kościelny, Brudzeń Duży oraz 
miasta i gminy Gąbin i miasta Gostyni-
na trafi 10 mln złotych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 (PROW 2014–2020).

Zawarta w maju umowa ramowa 
umożliwi Lokalnej Grupie Działania 
(LGD) ogłaszanie naborów wniosków 
wpisujących się w opracowaną dla re-
gionu Lokalną Strategię Rozwoju (LSR). 
Następnie Rada LGD AKTYWNI RAZEM, 
zgodnie z przyjętymi procedurami, bę-
dzie dokonywała wyboru operacji. 

Ponad 50% budżetu przeznaczone 
jest na tworzenie nowych miejsc pra-
cy. Dofinansowanie przeznaczone jest 
m.in. na: 

rozwój kapitału społecznego oraz • 

Milionowe wsparcie dla mieszkańców jedenastu gmin
rozwój przedsiębiorczości, w tym: po-
dejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej oraz stworzenie i rozwój 
inkubatora przetwórstwa lokalnego,
wspieranie współpracy między pod-• 
miotami wykonującymi działalność 
gospodarczą 
zachowanie dziedzictwa lokalnego,• 
budowę lub przebudowę ogólnodo-• 
stępnej i niekomercyjnej infrastruk-
tury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej,
zachowanie i wykorzystanie walorów • 
środowiska z wykorzystaniem inno-
wacyjnych rozwiązań, w tym działań 
na rzecz ochrony klimatu.
Główne założenia Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność (LSR) na lata 2014-2020 dostępne 

są na stronie internetowej Stowarzysze-
nia LGD AKTYWNI RAZEM www.aktyw-
nirazem.pl 

Pierwsze nabory wniosków ruszą  
w II połowie 2016 roku. LGD zapewnia 
bezpłatne doradztwo. 

Zapraszamy do biura Stowarzysze-
nia LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie 
przy ul. Stary Rynek 16, tel. 24 276 61 
33, e-mail: aktywni.razem@wp.pl.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER, objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH  
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG GMINNYCH  
NA TERENIE MIASTA I GMINY GĄBIN

Rozbudowana sieć drogowa, tylko 
wtedy spełnia swoją rolę kiedy jest 
należycie utrzymana i zakonserwo-
wana. Tego typu niedogodności znają 
również mieszkańcy Gąbina i okolic. 
Głębokie dziury, powstające w znacz-
nych ilościach, zwłaszcza w okresie 
zimowym, stanowią duże zagrożenie 
dla ruchu oraz znacząco zmniejszają 
komfort jazdy. W tym roku przeprowa-
dzono więc szereg prac remontowych 
na drogach gminnych. Remont wyko-

nano w okresie wakacyjnym – od lipca 
do września. Wykonawcą była firma 
DROG-BET  z Sochaczewa. Koszt przed-
sięwzięcia wyniósł 60 tys. złotych. 
Całość środków pochodziła z budżetu 
Miasta i Gminy Gąbin. W ramach prac 
zużyto ponad 800 m2 masy mineralno-
bitumicznej oraz naprawiono wszelkie 
ubytki a także uszkodzone miejsca  
w obrębie dróg na całym obszarze 
Miasta i Gminy Gąbin. Najwięcej prac 
remontowych wykonano na Kielnikach 

gdzie wykorzystano ponad 100 m2  
masy, oprócz tego w Starym Kamieniu, 
Nowym Kamieniu, Lipińskich, Jorda-
nowie, Czermnie, Topólnie, Jadwigo-
wie, Przemysłowie, Nowym Grabiu, 
Piaskach, Borkach oraz w miejscowo-
ści Kamien-Słubice. W obrębie  mia-
sta Gąbin najwięcej pracy wymagały 
ulice: Wierzbowaj (52 m2),  Kilińskiego 
(46,5 m2), Rogatki Żychlińskie (44m2),  
Słonecznej (36,6 m2).

W. Olszewski, fot. A.Ś.

Lipińskie oraz przylegające do miej-
scowości obszary to teren głównie rol-
niczy, z dużą ilością pól uprawnych oraz 
sadów. Dobra komunikacja między po-
sesjami oraz terenami uprawnymi jest 
dla lokalnych mieszkańców ważnym 
zagadnieniem. W tym roku wykonano 
przebudowę odcinka drogi gminnej, 
pełniącego właśnie taką rolę. Koszt 
prac wyniósł ponad 15 tys. złotych. 
Inwestycja finansowana była z budże-
tu Miasta i Gminy Gąbin przy współ-
udziale zainteresowanego mieszkańca 
m. Lipińskie, który wpłacił na ten cel 
3 tys. złotych. Za prace budowlane 
odpowiedzialna była firma POLHILD I. 
Przebudowa drogi wykonana została w 
drugiej połowie września.

W. Olszewski, fot. A.Ś.

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. LIPIŃSKIE
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W ramach bieżących prac budowlanych, 
dokonano przebudowy drogi gminnej  
w miejscowości Borki. Obszar, na którym 
prowadzona była inwestycja, leży w nie-
dalekiej odległości od Wisły. Dominują 
tam gleby piaszczyste, które znacząco 

Przebudowa drogi gminnej w Borkach
odcinek ten został wyrównany i utwar-
dzony tłuczniem. 

Znaczenie tej drogi jest bardzo duże 
w sytuacjach kryzysowych. Podczas 
ostatniej powodzi w 2010 r. była waż-
nym ciągiem komunikacyjnym umożli-
wiającym zarówno ewakuacje ludności, 
jak i prowadzenie działań antypowo-
dziowych, wskutek czego została znaczą-
co wyeksploatowana. Dzięki pozyskanej 
dotacji celowej z budżetu państwa zwią-
zanej z przeciwdziałaniem i usuwaniem 
skutków powodzi na kwotę 70 073,00 zł, 
przywrócono parametry drogi z częścio-
wym udziałem środków budżetu gminy. 

Obecna inwestycja, której  wartość 
wynosiła 88 145,79 zł polegał na dal-
szym utwardzeniu podłoża oraz poło-
żeniu asfaltu, w tym  warstwy wiążącej  
o grubości 5 cm oraz ścieralnej o grubo-
ści 3 cm.  Prace budowlane prowadzono 
na odcinku 460 m. Wykonawcą była fir-
ma POLHILD I. Zadanie zostało ukończo-
ne dnia 31.10.2016 r. Warto zaznaczyć, 
iż jest to etap szerszej inwestycji, mającej 
na celu rozbudowę infrastruktury drogo-
wej na tym obszarze.

W. Olszewski

utrudniają komunikację oraz poruszanie 
się, zwłaszcza w okresie jesiennych opa-
dów. Droga, o której mowa w artykule, 
łączy miejscowość Stara Korzeniówka  
z drogą powiatową nr 2979W. W ramach 
prac popowodziowych w 2010 roku,  
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Uroczyste otwarcie rozbudowanej części 
żłobka samorządowego w Gąbinie

Zapewnienie opieki dzieciom, 
zwłaszcza tym najmłodszym to jeden 
z nadrzędnych celów stawianych or-
ganom samorządowym w kraju.Skut-
kiem zmian demograficznych znaczna 
ilość placówek oświatowych została 
w całym kraju zlikwidowana, w wielu 
przypadkach z dużą szkodą dla dzie-
ci. W Mieście i Gminie Gąbin, nie za-
mknięto żadnej szkoły, powstały za to 
nowe jednostki, zapewniające opiekę  
i edukację.  Jedną z nich był Żłobek Sa-
morządowy w Gąbinie.

Idea  wybudowania żłobka w Gąbi-
nie powstała w roku 2013. Dzięki de-
cyzji Burmistrza i Rady Miasta i Gminy 
Gąbin oraz  dofinansowaniu z resor-
towego programu „Maluch” (opieka 
nad dziećmi  do lat 3) w ekspresowym 
tempie poszerzono  ofertę edukacyjną 
gminy i stworzono  warunki do opie-
ki nad 24 dzieci do lat trzech. Żłobek 
rozpoczął swoją działalność 31 grudnia 
2014 roku. Początkowe obawy miesz-
kańców dotyczące braku zaintereso-
wania tego typu inwestycją okazały się 
całkowicie nieuzasadnione. Chętnych 
na zapisanie swoich dzieci do żłobka 
było tak dużo, iż konieczne stało się 
podjęcie decyzji o rozbudowie bu-
dynku. Z końcem roku 2015 złożono 
wniosek o dofinansowanie inwestycji  
w ramach projektu „Maluch”. Prace 
budowlane, polegające na dobudowie 
nowej kondygnacji żłobka rozpoczęto 
w czerwcu 2016 r. Dzięki inwestycji 
żłobek powiększył się o salę zabaw, 
łazienki dla dzieci, jadalnię, salę snu 
a także dodatkową klatkę schodową.  
Dzięki temu stało się możliwe przyję-
cie 14 nowych dzieci. Obecnie żłobek 
zapewnia więc opiekę 38 maluchom. 

Uroczyste otwarcie rozbudowane-
go obiektu miało miejsce 7 grudnia 
2016. Na to niecodzienne wydarzenie 
przybyło wielu gości w tym: przed-
stawiciel Wojewody Mazowieckiego, 
przedstawiciel  Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Wicestarosta 
Płocki Iwona Sierocka, Delegat ds. Spo-
łeczności Lokalnej PKN ORLEN Wiolet-
ta Kulpa, a także reprezentanci  Rady 
Miasta i Gminy Gąbin, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, policji i lokalnych pla-
cówek oświatowych. Obecni byli także 
dyrektor Żłobka Samorządowego – Elż-
bieta Kamińska oraz Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, który 
jako inwestor pełnił rolę gospodarza 
uroczystości.
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Wszyscy uczestnicy uroczystości 
spotkali się w nowo wybudowanym 
skrzydle żłobka. W obszernej i dosko-
nale wyposażonej sali, krótkim prze-
mówieniem zainaugurowała spot- 
kanie dyrektor Elżbieta Kamińska. Na-
stępnie głos zabrał burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. Podkreślił znaczenie ist-
nienia żłobka jako oferty skierowanej 
dla młodych małżeństw oraz podnie-
sienia przez to atrakcyjności Miasta  
i Gminy Gąbin. Warto zaznaczyć iż na 
ziemi gąbińskiej, oprócz żłobka, funk-
cjonują obecnie 2 przedszkola, punkt 
przedszkolny, 6 szkół podstawowych,  
2 gimnazja, szkoła muzyczna oraz ze-
spół szkół ponadgimnazjalnych. Bur-
mistrz  wspomniał także  fakt  iż pro-
jekt budowy żłobka wygrał w 2015 
roku prestiżowy plebiscyt Tygodnika 
Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”  
w kategorii najlepsza inwestycja roku. 
Nakreślone zostały również plany na 
przyszłość  w dziedzinie opieki nad ma-
łymi dziećmi w tym budowa kolejnego 
żłobka w Nowym Grabiu. Słowa uzna-
nia przekazała również  Wicestarosta 
Płocki – Iwona Sierocka. Przypomnia-
ła, że Gąbin był prekursorem na tere-
nie powiatu w wykorzystaniu środków 
z programu „Maluch” a także wyraziła 
swój podziw dla działań gminy, która 
stawia na zrównoważony rozwój i in-
westuje środki w wielu obszarach min. 
opieki i edukacji. Swój głos zabrali rów-
nież pozostali uczestnicy uroczystości 
w tym  przedstawiciele rady rodziców, 
wdzięczni radzie gminy i burmistrzowi 
za inwestycję.  W dalszej części nastąpi-
ło poświęcenie placówki przez księdza 
Dariusza Pargulskiego oraz uroczyste 
przecięcie wstęgi i zwiedzanie nowo 
pobudowanego skrzydła żłobka. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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Miasto Gąbin jak i cały obszar 
gminy to tereny o dużym potencjale 
rozwojowym. Położone w obrębie 
Równiny Kutnowskiej oraz Kotliny 
Płockiej, charakteryzują się znaczną 
różnorodnością jeśli chodzi o ukształ-
towanie terenu. Liczne pagórki, 
wzniesienia i zagłębienia wraz z du-
żym obszarem leśnym są idealnym 
miejscem dla osób poszukujących 
atrakcyjnych obszarów pod zabudo-
wę domów jednorodzinnych. Piękne 
widoki, czyste powietrze, otoczenie 

Przebudowa ul. Mickiewicza w Gąbinie
pełne lasów oraz jezior to nie jedyne 
cechy, wpływające na zainteresowa-
nie ze strony osób chcących osiąść na 
tym obszarze. Dużą rolę odgrywa tak-
że dogodne położenie, bliskość dużych 
aglomeracji miejskich oraz szlaków 
komunikacyjnych. Ostatnie 25 lat po-
twierdza, że gmina Gąbin to obszar 
cieszący się dużym zainteresowaniem 
ze strony osób, szukających miejsca do 
zamieszkania. Przez ten czas powstało 
wiele osiedli domów jednorodzinnych, 
zarówno na obszarze samego miasta 
jak i  gminy. Jednym z nich jest Osiedle 
Pisarzy, którego początki sięgają wcze-
snych lat 90. 

Osiedle Pisarzy znajduje się  
w północno-wschodniej części miasta 
Gąbin. Położone jest w niedużej od-
ległości od cmentarza katolickiego. 
Zlokalizowane na obszarze stosun-
kowo nierównym, charakteryzuje się 
licznymi zagłębieniami i wzniesie-
niami. Dawniej teren ten był częścią 
podmokłych łąk, porośniętych mały-
mi sosnowymi laskami oraz poprze-
cinany niedużymi oczkami wodnymi. 
Takie ukształtowanie jest niewątpli-
wie atrakcyjne pod względem este-
tycznym równocześnie jednak stwa-
rza problemy w zakresie rozbudowy 
infrastruktury zwłaszcza tej związanej  
z odprowadzaniem wód. 
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Pierwsze domy powstały na osie-
dlu już na samym początku lat 90. 
Pojedyncza zabudowa mocno kontra-
stowała z dziewiczym jeszcze terenem 
wokół. Z czasem obszar ten stał się 
wielkim placem budowy, gdzie licz-
nie sprowadzały się rodziny zarówno  
z okolicznych miejscowości jak i mia-
sta Gąbin. Najwięcej domów powstało 
w latach 90 i na początku XXI wieku. 
Ciekawostką jest to iż w początkowym 
okresie istnienia osiedla budujący się 
mieszkańcy mogli stawiać swoje domy 
w oparciu o dwa projekty budowlane. 
Miało to na celu stworzenie obszaru 
o jednakowej zabudowie. W czasach 
transformacji ustrojowej odeszło się 
jednak od tego typu praktyk przez co 
osiedle stało się bardziej różnorodne 
pod względem architektonicznym. 

Dużym problemem Osiedla Pisa-
rzy  była niewystarczająco rozwinięta 
infrastruktura drogowa oraz proble-
my z odprowadzeniem wód deszczo-
wych. Piaszczyste podłoże stwarzało 
liczne utrudnienia komunikacyjne. 
Wody deszczowe wymywały bruzdy 
w drogach tworząc koleiny, rozlewiska 
a także generując duże ilości błota. 
Spływająca z wyżej położonych obsza-
rów woda, powodowała podtopienia 
wśród mieszkańców mieszkających  
w niższych patiach osiedla. 

Obecnie obszar ten zamieszkuje 
ponad 140 osób. Zabudowę stanowi 
około 50 domów jednorodzinnych,  
w dużej większości już zamieszkałych. 
Na osiedle  można dojechać ul. Jana 
Pawła II. Posiada ono dwa wjazdy, 
pierwszy na ul. Mickiewicza drugi zaś, 
nieco dalej, na ul. Norwida. Jak wynika 
z nazwy, patronami ulic Osiedla pisa-
rzy są wielcy polscy twórcy literaccy. 
Mieszkańcy mają swoje działki przy 
ulicach: A. Mickiewicza, J. Słowac-
kiego, C.K. Norwida, H. Sienkiewicza,  
Z. Nałkowskiej, W. Reymonta, M. Ko-
nopnickiej. Na obszarze osiedla, znaj-
duje się mały plac zabaw wraz z drew-
nianymi ławeczkami do wypoczynku.

Inwestycje mające na celu rozbudo-
wę infrastruktury drogowej  na Osiedlu 
Pisarzy rozpoczęto od budowy  sieci ka-
nalizacyjno-sanitarnej. W ramach prac 
z tym związanych zmodernizowano 
gąbińską oczyszczalnię ścieków tak, by 
mogła przetworzyć dodatkowe ilości 
nieczystości. W dalszej kolejności wy-
budowano sieć kanalizacji sanitarnej  
a także odpowiednią magistralę tłocz-
ną, dzięki której ścieki, bezpośrednio 
trafiały do oczyszczalni. Dzięki tym 
inwestycjom można było zacząć ro-
boty budowlane już bezpośrednio na 
obszarze dróg. W październiku 2016 r. 
przeprowadzono prace geodezyjne  
i rozpoczęto budowę drogi przy ul. Mic-

kiewicza. Inwestycja, przeprowadzona 
ze środków gminnych, opiewająca na 
kwotę 235 tys. złotych, wykonana zo-
stała przez firmę HYDROBUD. Prace 
prowadzone były na odcinku 361 m. 
Około połowy października na teren 
osiedla wjechał ciężki sprzęt budowla-
ny. Aby nie zakłócać ruchu komunika-
cyjnego, budowę rozpoczęto od odcin-
ka w pobliżu ul. Reymonta, posuwając 
się sukcesywnie w stronę skrzyżowa-
nia ul. Mickiewicza z ul. Jana Pawła II. 
Prace rozpoczęto od przygotowania 
terenu. Piaszczysta charakterystyka 
obszaru, wymagała odpowiednie-
go przystosowania podłoża, na które  
z kolei miała zostać położona kostka, 
stanowiąca utwardzoną nawierzchnię 
drogi. W ramach prac wykonano pod-
budowę o grubości 20 cm. Na tak przy-
gotowane podłoże kładziona była pod-
sypka z kruszywa kamiennego a dalej 
kostka o grubości 8 cm. Budowa drogi 

przebiegała pomyślnie, jednak nie-
sprzyjająca tej jesieni aura, z licznymi 
obfitymi deszczami spowolniła zakres 
prac. Ostatecznie droga została odda-
na do użytku 18 listopada 2016 roku. 

Ulica Mickiewicza jest pierwszym 
etapem budowy utwardzonych dróg 
na Osiedlu Pisarzy. Następnymi eta-
pem prac będzie uporanie się z pro-
blemem odwodnienia oraz kontynu-
owanie budowy utwardzonych dróg 
osiedlowych. Obszar ten cały czas 
się rozwija i przyciąga nowych miesz-
kańców. Obecnie zabudowa jednoro-
dzinna najintensywniej rozwija się we 
wschodniej części osiedla. Powstała 
nowa, jeszcze niezamieszkana ulica  
E. Orzeszkowej. Rozbudowa infrastruk-
tury, bliskość lasu i dogodne położenie 
– w niedużej odległości od szkół i cen-
trum miasta, z pewnością przyciągną 
kolejnych zainteresowanych zamiesz-
kaniem na Osiedlu Pisarzy.

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. DOBROWOLSKIEGO
W ramach inwestycji na Terenie Mia-

sta i Gminy Gąbin, wykonano budowę 
kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrowol-
skiego w Gąbinie. Wiadomość ta z pew-
nością ucieszyła lokalnych mieszkańców 
jak i wszystkich tych, którym bliskie są 
kwestie bezpiecznego odprowadzania 
nieczystości oraz dbania o środowisko. 
Sieć kanalizacji sanitarnej na obszarze 
gminy jest sukcesywnie rozbudowywa-
na. Pozostało jeszcze wiele do zrobie-
nia, jednak każdego roku przyłączane są 

W okresie letnim wykonano prace 
związane z budową sieci wodociągo-
wej w miejscowości Kępina. Inwesty-
cję, której koszty wynoszą 65 436 zło-
tych (pochodzące ze środków własnych 
Miasta i Gminy Gąbin), wykonała  firma 

Inwestycje na obszarze miasta oraz 
gminy Gąbin służą zarówno poprawie 
jakości życia mieszkańców jak i ogól-
nemu rozwojowi gminy. Istotnym ele-
mentem szerszej strategii, obliczonej 
na lata jest rozbudowa infrastruktury 
drogowej oraz sanitarnej, która pod-

WYKONANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KĘPINA 

WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY ZŁOTEJ  
I BURSZTYNOWEJ  W MIEJSCOWOŚCI GĄBIN

BANGO mająca swoją siedzibę w Płoc-
ku. W ramach zadania przeprowadzo-
no prace geodezyjne, zamontowano 
dwa  hydranty  oraz położono ponad 
822 m rur sieci wodociągowej. 

nosi atrakcyjność zarówno w aspekcie 
standardów życiowych jak i inwestor-
skich. W ramach takich właśnie dzia-
łań budowana jest w ostatni czasie ka-
nalizacja sanitarna w ulicy Złotej oraz 
Bursztynowej w Gąbinie. W ramach 
prac, kładzione jest prawie 630 m rur 

PCV wraz z 16 studniami. Koszt inwe-
stycji wyniosi 152 tys. złotych z czego 
10 tys. pochodzi z wkładu własnego 
mieszkańców. Za wykonanie zadania 
odpowiada firma BANGO z Płocka. 
Termin zakończenia prac przewidziany 
jest na dzień 31 grudnia 2016 r. 

do niej kolejne obszary. Położone zosta-
ło łącznie 221,5 mb rur kanalizacyjnych 
wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem 
(studnie betonowe, studnie PCV). Pra-
ce budowlane wykonała firma BANGO 
z Płocka zaś  koszt całego przedsięwzię-
cia to 65 tyś.  zł. Środki przeznaczone na 
inwestycję pochodziły z budżetu Miasta 
i Gminy Gąbin oraz z wkładu własnego 
zainteresowanych mieszkańców, który 
wyniósł 6 tys. złotych. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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ZAKUP PRZYCZEPY DLA ZGKiM
We wrześniu b.r. zakupiona zo-

stała przyczepa dla Zakładu Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gąbinie. Zakup urządzenia podyk-
towany był złym stanem technicznym 
dotychczas użytkowanego sprzętu. 
Przyczepa zakupiona została za kwotę 
47 600 złotych. Dostawcą była firma 
PHP Rolserwis z Płocka. Przyczepa  
o wymiarach 7x2,2 m może pomieścić 
6 ton materiałów. Wykorzystywana 
będzie zarówno przez ZGKiM Gąbin jak  
i do obsługiwania zadań Urzędu Miasta  
i Gminy. Urządzenie spełni swoją rolę 
przy przewozie materiałów sypkich czy 
gruzu. Wykorzystane będzie również 
do transportu rur, zasuw, armatury  
i innych urządzeń oraz przedmiotów 
wymagających dostarczenia we wska-
zane miejsce w ramach działań zakła-
du gospodarki komunalnej. Przyczepa 
będzie także pomocna przy obsłu-
dze imprez okolicznościowych takich 
jak  Dni Gąbina, kiedy to trzeba prze-
transportować znaczną ilość ławek, 

krzeseł i innych niezbędnych elemen-
tów. Doskonale sprawdzi się również  
w okresie zimowym, służąc jako śro-
dek transportu do przewozu piasku 
przeznaczonego na posypywanie oblo-
dzonych chodników oraz dróg.

W. Olszewski, fot. A.Ś.

Przebudowa chodnika – ul. Składkowskiego
W październiku 2016 prowadzone 

były prace remontowo-budowlane 
przy wymianie chodnika na ul. Skład-
kowskiego. Odcinek ten jest częścią 
drogi wojewódzkiej nr 577 i pozostaje 
pod nadzorem Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. W ramach po-
rozumienia z MZDW, o jakie wystąpiło 
Miasto i Gmina Gąbin, udało się po-
szerzyć część budowanego chodnika, 
tak by poprawić jego komfort użytko-
wania i w dalszej perspektywie dopu-
ścić ruch rowerowy. Warto zaznaczyć 
iż stary chodnik był wąski i utrudniał 
poruszanie się większej liczbie osób 
jednocześnie. W ramach umowy po-
szerzono część budowanego chodnika 
z 1,5 m na 2,4 m. Prace przy przebu-
dowie, wykonywane były na odcin-
ku od ul. Kościuszki do mostu, który 
również został objęty przebudową.   
W ramach prac położona została kostka 
o grubości 6cm w ilości 170m2. Inwe-
stycja, której całkowity koszt wyniósł 
ok. 90 tys. zł, współfinansowana była  
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin. Kwo-
ta dofinansowania to  prawie 42 tys. 
złotych. Prace przy przebudowie wy-
konała „Firma Robót Budowlanych 
i Drogowych – Usługi Transportowe 
Marek Smyczyński” z Gostynina. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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W sierpniu 2016 r prowadzono 
prace remontowo-budowlane na dro-
dze wojewódzkiej nr 577 przy ul. Ro-
gatki Gostynińskie w Gąbinie. Droga, 
będąca w zarządzie MZDW oprócz 
remontu doczekała się przedłużenia 
ścieżki rowerowej od ul. Staszica do 
wybudowanego wcześniej odcinka. 
Prace budowlane wykonywano na 

Budowa ścieżki rowerowej  
w ul. Rogatki Gostynińskie w Gąbinie

odcinku ok. 700 m. Inwestycja ta była 
współfinansowana ze środków Miasta 
i Gminy Gąbin. Mimo iż inwestorem 
pozostawał Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, dokumentacja tech-
niczna sporządzona była ze środków 
gminnych. Wykonawcą była firma 
„Usługi Projektowe S.C. Franciszek Ry-
twiński i Rytwińska-Nowak Lilla”. Dzię-

ki tej inwestycji nastąpiło połączenie 
centrum Gąbina z siecią ścieżek rowe-
rowych  biegnących  w kierunku Łącka,  
Płocka i Gostynina. Powstanie ścieżki 
poprawiło również bezpieczeństwo 
osób poruszających się po tym niezwy-
kle ruchliwym odcinku drogi. 

W. Olszewski, fot. A.Ś., H. Grzelak
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Osiedle „Pod Klonami” w Nowym 
Grabiu to miejsce atrakcyjne pod 
wieloma względami.  Dogodne poło-
żenie, bliskość Jeziora Zdworskiego 
(ok. 3 km) oraz większych ośrodków 
miejskich takich jak Płock (ok. 8 km) 
i Gąbin (ok. 5 km) powodują, że osie-
dle  jest bardzo atrakcyjnym punktem 
do zamieszkania, zwłaszcza dla osób  
z obszarów gęsto zaludnionych. Szybki 
rozwój budownictwa na tym obszarze 
wymagał poprawy infrastruktury dro-
gowej. W ramach prac budowlanych,  
prowadzonych w dwóch etapach uda-
ło się utwardzić nawierzchnię na części 
osiedla. Pierwszy etap prac wykonała 
firma DROG-BET z Sochaczewa. War-
tość inwestycji wyniosła ponad 51 
tys. złotych, w ramach których utwar-

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ DROGI OSIEDLOWEJ 
POD KLONAMI ZLOKALIZOWANEJ W M. NOWE GRABIE

dzono 300 m. drogi o szerokości  5 m. 
Grubość nawierzchni po utwardzeniu 
wynosi  15 cm. Inwestycja realizowa-
na była przy udziale mieszkańców. 
Partycypacja kosztów wyniosła 7550 
złotych. 

Drugi etap inwestycji wykonała fir-
ma BORA z Gąbina. Roboty budowlane 
prowadzone były na przełomie wrze-
śnia i października. W ramach prac 
utwardzono kamieniem ok. 515 m dro-
gi o szerokości 5 m oraz wykonano roz-
jazd do drogi asfaltowej - Koszelówka. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 78  tys. 
złotych. Również i w tym przypadku 
mieszkańcy mieli swój wkład finanso-
wy, który wyniósł 14 tys. złotych, co 
pozwoliło włączyć obywa zadania do 
realizacji. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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Za siedmioma rzekami, za siedmio-
ma górami lub dawno, dawno temu – 
tak zaczynają się bajki roztaczając wizję 
wspaniałego świata, w którym wszystko 
jest możliwe i zdarzyć może się wiele.

Wszyscy lubimy bajki nawet dorośli, 
bo chcemy żyć w pięknym, spokojnym 
i zadbanym miejscu. Powinniśmy być 
szczęśliwi, bo Nasze Miasto i Gmina jest 
właśnie takim zakątkiem, wymaga jed-
nak małego „liftingu”. 

Warto dbać o to, co kochamy
Jak wiemy wszystkie ważne rzeczy 

zaczynają się od wizji, dlatego w kwiet-
niu br. Radni podjęli uchwałę o przystą-
pieniu do opracowania Programu Rewi-
talizacji Miasta i Gminy Gąbin. Opraco-
wanie dokumentu wiąże się z szeroko 
pojętą analizą społeczną, gospodarczą, 
przestrzenną i środowiskową.

Aby opisać pełnię problematyki na-
leży zapoznać się z podstawowymi po-
jęciami:

Program rewitalizacji został zdefi-
niowany jako inicjowany, opracowany 
i uchwalony przez radę, wieloletni pro-
gram działań w takich sferach jak: spo-
łeczna, ekonomiczna, przestrzenna, in-
frastrukturalna, środowiskowa i kulturo-
wa. Celem programu jest wyprowadze-
nie obszarów zdegradowanych ze stanu 
kryzysu oraz stworzenie warunków do 
ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi 
on narzędzie planowania, koordynowa-
nia i integrowania różnorodnych aktyw-
ności w ramach rewitalizacji.

Obszar zdegradowany stanowi ob-
szar, na którym zidentyfikowany został 
stan kryzysowy (tj. stan spowodowany 
koncentracją negatywnych zjawisk spo-
łecznych). 

Zawsze było, ale będzie jeszcze piękniej i przyjemniej,
czyli Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Gąbin

Obszar rewitalizacji jest to całość 
lub część obszaru zdegradowanego, na 
którym zamierza się prowadzić rewitali-
zację. Cechuje go koncentracja negatyw-
nych zjawisk oraz znaczenie dla rozwoju 
lokalnego.

Projekt rewitalizacyjny to zaplano-
wany oraz ukierunkowany plan na osią-
gnięcie celów programu rewitalizacji. 

Wykorzystując możliwość stworze-
nia tak ważnego opracowania wystąpio-
no o jego współfinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, a uzyskaną kwotę w części 
przeznaczyć na wynagrodzenie eksperta 
zewnętrznego, celem świeżego spojrze-
nia na Naszą Małą Ojczyznę. W postępo-
waniu przetargowym została wyłoniona 
firma EU-CONSULT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdańsku, która przy współudziale 
nas wszystkich tj. mieszkańców, przed-
siębiorców, pracowników podjęła prace 
w celu przeprowadzenia pełnej analizy 
obecnej sytuacji w gminie w szczególno-
ści zagospodarowania przestrzennego, 
gospodarki, środowiska i tkanki społecz-
nej. Na podstawie uzyskanych danych 
wykonano analizę SWOT (określenie 
mocnych i słabych stron oraz wskazanie 
szans i zagrożeń).

Wszystkie zebrane dane posłużyły do 
określenia obszarów problemowych i wy-
pracowania mechanizmów wyprowadze-
nia obszarów zdegradowanych, w któ-
rych należy przeprowadzić proces rewita-
lizacji, czyli wyjście ze stanu kryzysowego. 
Wszystkie działania związane z procesem 
rewitalizacji muszą być kompatybilne  
i komplementarne płaszczyznowo.

Program w liczbach:

Źródło dofinansowania:   

Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na 

lata 2016-2020
Czas realizacji:   • 
do 31 grudnia 2016 r.

Wykonawca:    • 
EU-CONSULT Sp. z o.o. z sie-

dzibą w Gdańsku,

Wartość umowy z wykonaw-
• 

cą:  22 878,00 zł

Wartość projektu:  • 
86 000,00 zł
Szacowana wartość rewitali-

• 
zacji: 

projekty kluczowe:  • 
30 535 000,00 zł

projekty komplementarne: 
• 

 5 255 000,00 zł

Warto wspomnieć, że tak jak wszyst-
kie inne programy wieloletnie ten rów-
nież musi zawierać spis przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, ramy finansowe plano-
wanych przedsięwzięć również w ujęciu 
czasowym oraz wskazanie koniecznych 
do zaangażowania grup społecznych.  
W Programie zawarte zostaną przedsię-
wzięcia tzw. twarde – związane z infra-
strukturą i miękkie, czyli rozwój społeczny 
i przeciwdziałanie patologiom społecz-
nym. Założenia ustawowe opracowy-
wania powyższego programu zawierają 
udział społeczeństwa, co zostało nazwa-
ne partycypacją społeczną, gdyż szeroko 
rozumiane społeczeństwo będzie w spo-
sób kreatywny i efektywny współdziałać 
z innymi partnerami podczas realizacji 
projektów rewitalizacyjnych. Finalnym 
elementem będzie wykorzystanie ist-
niejącej przestrzeni zrewitalizowanej do 
poprawienia warunków życia i rozwoju 
zrewitalizowanego społeczeństwa.

Uchwalony „Program rewitaliza-
cji Miasta i Gminy Gąbin na lata 2016 
– 2020” zostanie wpisany do wykazu 
programów rewitalizacji województwa 
mazowieckiego, co stanowi podsta-
wę do ubiegania się o dofinansowanie 
projektów rewitalizacyjnych z funduszy 
europejskich środki RPO (EFS i EFFR), 
których komplementarnym źródłem 
współfinansowania są środki KPO (EFS, 
EFRR, FS). Należy również wspomnieć, iż 
możliwe będą do pozyskania środki z bu-
dżetu państwa lub od przedsiębiorców 
prywatnych.

Reasumując realizacja Programu 
przyczyni się do poprawy kondycji infra-
strukturalnej i społecznej Naszego miej-
sca na ziemi.                   U. Lemanowicz
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Miasto i Gmina Gąbin położone 
jest wśród kompleksów leśnych, naj-
większych w okolicach Warszawy i Ło-
dzi jezior oraz przepięknych terenach 
pomiędzy Wisłą, a otuliną Gostynińsko 
– Włocławskiego Parku Krajo-
brazowego. Tak ukształtowany 
przyrodniczo krajobraz dostar-
cza mieszkańcom oraz tury-
stom wielu niepowtarzalnych 
doznań, który można podzi-
wiać korzystając z powstałych 
ścieżek pieszo-rowerowych.

Aby nie zaniedbać ota-
cząjących nas kompleksów 
leśnych, przedsięwzięto opra-
cowanie Uproszczonego Planu 
Urządzenia dla lasów mienia 
komunalnego Miasta i Gminy 
Gąbin. Wykonawcą który pod-
jął się tego wyzwania została 
firma „PRO - LAS Weremije-
wicz sp. j.” z siedzibą w Białymstoku. 
Wyżej wymieniony dokument został 
opracowany na okres 01.06.2016 do 
31.12.2026 r. Wartość opracowania 
łącznie wyniosła 4 539,02 zł. Jak wy-
kazuje plan, łącznie w zarządzaniu 
miasta i gminy jest 32,13 ha lasów 
komunalnych. Gatunki dominujące na 
naszym terenie, to sosna zwyczajna, 

Rys. Obszar lasu komunalnego, stanowiącego własność Samorządu Miasta i Gminy Gąbin

dąb, olsza czarna, brzoza brodawko-
wata, lipa, modrzew europejski, klon 
jawor, świerk pospolity.

W wyżej wymienionym dokumen-
cie zostały zaproponowane zabiegi 
pielęgnacyjne. W związku z tym, iż 

większość lasów zlokalizowanych w ob-
rębie ewidencyjnym Gąbin pełni głów-
nie funkcję rekreacyjną, konieczne jest 
zwiększenie ilości cięć sanitarnych na 
tym terenie. Kompleksy leśne z terenu 
miasta i gminy są ogromnym zaopa-
trzeniem tlenu dla wszystkich miesz-
kańców oraz sezonowych turystów. 
Tworzą swoistą osłonę przed szko-

dliwymi oparami z płockiej rafinerii. 
Gąbińskie lasy można śmiało nazwać 
„zielonymi płucami” miasta i gminy 
oraz powiatu płockiego. Kompleksy le-
śne sprzyjają stwarzaniu systemu ście-
żek pieszo-rowerowych. Usytuowanie 
linii komunikacyjnych w takim otocze-
niu sprzyja bezpieczeństwu użytkowni-
ków, wpływa również na poprawę sta-
nu zdrowia rowerzystów czy pieszych. 
Wszystkie lasy objęte UPUL znajdują 
się w II strefie zagrożenia pożarowe-

go. Nie wykazano w nich stref 
uszkodzenia przemysłowego. 
Nadmienić również trzeba, iż 
wiek drzewostanu sięga nawet 
125 lat.

Zabiegi pielęgnacyjne za-
proponowane w UPUL spowo-
dują stworzenie dogodnych 
warunków do wzrostu kolej-
nych drzew i innej roślinności 
podszytu oraz runa leśnego. 
Wszystkie podjęte działania 
mają na celu rozwinięcie funk-
cji rekreacyjnej kompleksów 
leśnych otaczających miasto  
i gminę Gąbin.

Ważne jest też abyśmy my 
jako użytkownicy krajobrazu leśnego, 
właściwie i umiejętnie z niego korzy-
stali. Cięcia sanitarne i inne zabiegi 
pielęgnacyjne muszą być racjonalnie 
planowane i wykonywane, co ma uła-
twiać opracowany „Uproszczony Plan 
Urządzania Lasu”.

A. Goliszewska
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Remont w szkole podstawowej w Gąbinie
W okresie wakacyjnym, korzystając  
z nieobecności dzieci, Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin dokonał prac remontowych 
w starym budynku Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Mo-
dernizacji został poddany korytarz głów-
ny, korytarz łączący szkołę podstawową 
i gimnazjum, klatki schodowe, świetlicę 
szkolną oraz główne wejście do budynku, 
czyli całą kondygnację parteru. 

Szczegółowy zakres prac obejmował:
remont korytarzy: wymianę sto-• 
larki drzwiowej, wymianę boaze-
rii, malowanie ścian, wymianę 
hydrantu ppoż.,
remont świetlicy szkolnej: wymia-• 
nę podłogi, wykonanie malowania 
ścian, zamontowanie nowej bo-
azerie z płyt meblowych.

remont wejścia głównego (malo-• 
wanie ścian i sufitów, położenie 
tynku żywicznego lamperia)
remont klaki schodowej: zamon-• 
towanie okładziny ściennej, wyko-
nanie malowania, zamontowanie 
nowego grzejnika.

Wartość wykonanych prac wyniosła 
prawie 108 tys. zł.

Prace zostały wykonane w okresie 
wakacji i oddane do użytku wraz z no-
wym rokiem szkolnym.

Inwestycja została sfinansowana ze 
środków własnych gminy. 

Szkoła podstawowa w Gąbinie jest 
jedną z największych placówek oświa-
towych funkcjonujących na terenie 
miasta i gminy, do której uczęszcza 
358 uczniów i pracuje 34 nauczycieli  

oraz 20 osób pozostałej obsługi, w tym 
pracowników kuchni obsługujących 
oprócz szkoły podstawowej: żłobek, 
przedszkole, gimnazjum, szkołę mu-
zyczną.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
zwraca szczególną uwagę na jakość  
i komfort pracy w gminnych jednost-
kach oświatowych, na bieżąco prowa-
dzi prace modernizacyjne, jak i podej-
muje wyzwania rozbudowy i budowy 
placówek edukacyjnych.  

W ostatnim czasie jednym z naj-
większych takich zadań jest rozbudo-
wa żłobka samorządowego w Gąbinie.  
W przyszłości planowana jest rozbu-
dowa szkoły podstawowej i punktu 
przedszkolnego w Nowym Grabiu.

M. Świerzyńska, fot. A.Ś.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
lokalnej społeczności oraz działając 
zgodnie z ideą zrównoważonego roz-
woju Miasta i Gminy Gąbin, w tym 
roku przeprowadzono kolejny etap  
przebudowy drogi gminnej  na trasie 
Czermno-Konstantynów. Prace te były 
następnym etapem szerszego przed-
sięwzięcia – stanowiącego projekt po-
łączenia lokalnych obszarów z drogą 
powiatową nr 2983W oraz drogą wo-
jewódzką nr 577. Zakres prac obejmo-
wał utwardzenie podłoża kruszywem 
oraz wykonanie asfaltowej warstwy 
wiążącej o długości 283 m. Inwesty-
cja zrealizowana została przez firmę 
DROG-BET z Sochaczewa, wartość za-
dania wyniosła ponad 44 tys. zł. Po-
łowa środków pochodziła z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, zaś pozo-
stała część finansowana była z budżetu 
Miasta i Gminy Gąbin.

Prace budowlane zakończono  
9 września 2016 r. Jak wspomniano, 
był to już 5 etap szerszej inwestycji,  
w ramach której na przestrzeni kilku 
lat wybudowano ok. 3 km utwardzo-
nej nawierzchni. Koszt wszystkich zbu-

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZERMNO - 
KONSTANTYNÓW

dowanych odcinków wyniósł ponad 
300 000,00 zł, inwestycje były w po-
łowie dofinansowane przez Fundusz 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Nowo powstała droga z pewnością 
poprawi jakość życia mieszkańców 
poprzez łatwiejszy dojazd do swoich 

posesji oraz pól uprawnych o wyso-
kiej klasie jakości gleby. Wykonana 
inwestycja jest więc istotna także pod 
względem rozwoju terenów wiejskich. 

Poszerza również zakres połączeń  
z gminą Sanniki oraz ułatwia komunika-
cję drogową w obrębie parafii Czermno.

Warto również zaznaczyć, iż jest 
ona jedną z najwyżej położonych 
dróg biegnących na wysokości ponad 
140 m n.p.m., z pięknym widokiem 
na panoramę doliny Wisły, wpisanym 
w otaczające pola oraz porastające 
gdzieniegdzie zielone zagajniki. Walo-
ry estetyczne trasy są niezaprzeczalne, 
stanowi więc ona doskonałe miejsce 
na wycieczki piesze oraz rowerowe.

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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    Pieniądze leżą na ulicy, wystarczy 
się schylić – tak kiedyś mówiono. Dziś 
już wiemy energia jest w ziemi, bioma-
sie, wodzie i powietrzu.

Podążając za nowymi technolo-
giami oraz nowymi metodami oszczę-
dzania własnych zasobów pieniężnych  
i środowiska naturalnego coraz częściej 
zwracamy uwagę na alternatywne źró-
dła pozyskiwania energii, pod postacią 
energii elektrycznej lub cieplnej.

Korzyści płynące z pozyskiwania 
energii ze źródeł odnawialnych tzw. 
OZE dostrzegły również władze nasze-
go województwa. Został otwarty pro-
gram na dofinansowanie do 80% kosz-
tów kwalifikowanych zakupu i monta-
żu urządzeń wykorzystujących odna-
wialne źródła energii. Niestety środki 
jakie zostały przeznaczone na wspo-
mniany program to 10 000 000,00 EUR 
(42 538 000,00 PLN) z przeznaczeniem 
dla całego województwa, czyli 37 po-
wiatów, 85 miast, 314 gmin.

Nie tracąc nadziei zostały podjęte 
działania zmierzające do pozyskania 
możliwie jak największych środków 
finansowych dla mieszkańców Miasta  
i Gminy Gąbin. Od dnia 01 sierpnia 
do 17 sierpnia 2016 roku był ogłoszo-
ny nabór chętnych do wzięcia udziału 
w pilotowym programie. Swój akces 

W krainie OZE, czyli energia z otoczenia
ubiegania się o dofinansowanie do-
stawy i montażu instalacji tj. kotłów 
na biomasę, kolektorów słonecznych, 
ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła 
dla przygotowania c.w.u. mieszkań-
cy składali przy pomocy deklaracji 
wraz z ankietą na wybraną instalację.  
W między czasie zostało również zor-
ganizowane spotkanie dla chętnych 
celem przybliżenia, uściślenia oraz 
uświadomienia w temacie kosztów 
kwalifikowanych oraz niekwalifikowa-
nych inwestycji. Ze względu na krótki 
czas na złożenie wniosków do Jednost-
ki Wdrażającej w zapytaniu ofertowym 
została wyłoniona firma SEMPER PO-
WER Sp. z o.o. z Krupskiego Młyna, 
której zadaniem było: weryfikacja 
złożonych przez mieszkańców ankiet, 
przeprowadzenie wizji w terenie dla 
każdej instalacji (zgłoszonych z terenu 
miasta i gminy posiadamy 92 instala-
cje), dla każdej instalacji opracowanie 
projektu technicznego wraz z koszto-
rysem inwestorskim, sporządzenie ze-
stawienia kosztów dla realizacji całego 
projektu oraz opracowanie Programu 
Funkcjonalno – Użytkowego dla inwe-
stycji obejmującej wszystkie podmio-
ty zgłoszone do udziału w Projekcie. 
Wizyty u mieszkańców odbyły się w 
dniach 12-14 września 2016 roku słu-
żące weryfikacji ankiet oraz dobrania 
możliwie jak najlepszej dla użytkowni-
ka instalacji.

Ponieważ wszystkie Programy, 
które są współfinansowane czy to ze 
środków UE, czy budżetu Państwa lub 
województwa mają postać konkursu 
należy przyjąć takie postępowanie aby 
uzyskać jak najwyższą możliwą punk-
tację. W trosce o losy wniosku insta-
lacje zostały podzielone na miejskie  
i wiejskie oraz zostały zawiązane dwa 
partnerstwa. Dla terenów miejskich  
z Gminą Miasta Gostynina, Gminą 
Miasto Sochaczew oraz Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowot-
nej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitarnego 
w Płocku, dla którego Miasto i Gmina 
Gąbin jest Liderem. Drugie dla tere-
nów wiejskich z Gminą Łąck, Gminą 
Nowy Duninów oraz Stowarzyszeniem 
Gmin Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego - Liderem.

Mimo bardzo krótkich terminów na 
zebranie chętnych, postępowań prze-
targowych, wykonanie wszystkich prac 
związanych z weryfikacją, wizją w tere-
nie, opracowaniem projektów, koszto-
rysów planów funkcyjno-użytkowych, 
zawiązaniem partnerstw stworzeniem 
studium wykonalności oraz tzw. „dużego 
PFU” dla każdego partnerstwa w dniu 10 
października br. wnioski zostały złożone.

Aktualnie wszystkie wnioski z tere-
nu województwa, które zostały złożo-
ne w terminie również nasze czekają 
na weryfikację.

U. Lemanowicz
Źródło dofinansowania:   
Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Mazowieckiego  
na lata 2016-2020
Czas realizacji:    
do 31 grudnia 2018 r.
Wykonawca do wniosku:   
SEMPER POWER Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krupski Młyn,
Wartość umowy z wykonawcą:  
36 235,00,00 zł
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Prace remontowe mogiły żołnierzy  
Września 1939r. w Czermnie

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody  
w miejscowości Kamień-Słubice

Na przełomie sierpnia i września odbyły się pra-
ce remontowe przy mogile żołnierzy Września 
1939 r. na cmentarzu w Czermnie. Zakres prac 
obejmował: wykonanie cokołów okalających 
mogiłę i obłożenie ich granitem, wyłożenie kost-
ką brukową terenu przed mogiłą, montaż grani-
towej tablicy z nazwiskami żołnierzy poległych, 
osadowienie godła państwowego oraz wykona-
nie czterech krzyży granitowych zamontowanych 
w ziemi.

Inwestycję zrealizowała firma z Czermna – 
Handel i Produkcja Nagrobków Grażyna Zwierz-
chowska. Wartość zadania 15 000,00 zł. Na po-
wyższe zadanie Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
otrzymał 10 000,00 zł dofinansowania z budżetu 
Wojewody Mazowieckiego.

W ubiegłych latach zostały wykonane re-
monty mogił w Dobrzykowie, Gąbinie i w Tro-
szynie Polskim.

W 2015r. wykonano prace remontowe na 
mogile zbiorowej z Powstania Styczniowego 
oraz I wojny światowej na cmentarzu parafial-
nym w Gąbinie.

W 2014 r. zostały wyremontowane kwa-
tery wojenne żołnierzy Wojska Polskiego  
z 1939 r. na cmentarzu parafialnym w Gą-
binie. Także w tym roku przeprowadzono 
renowację mogiły Żołnierza Polskiego na 
cmentarzu w Troszynie Polskim – Jana 
Kasztelana poległego w bitwie we wrze-
śniu 1939 r..

W 2011r. i 2008r. przeprowadzono 
renowacje grobów Żołnierzy Września 
1939r. na cmentarzu w Dobrzykowie. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
wspólnie z placówkami oświa-
towymi opiekuje się miejscami 
pamięci narodowej w tym mo-
giłami, pomnikami, tablicami 
pamiątkowymi zlokalizowany-
mi na terenie miasta i gminy. Co 
roku Samorząd Gąbina przeznacza 
środki finansowe na opiekę nad 
mogiłami poległych.

M. Ś, fot. W. Olszewski

Od kilku lat występują problemy  
z zaopatrzeniem w wodę do celów by-
towych w miejscowościach: Kamień – 
Słubice, Stary Kamień, Nowy Kamień, 
Guzew oraz na terenie gminy Pacyna 
w miejscowościach Rybie, Radycza, 
Robertów – zasilanych z gąbińskiego 
wodociągu.

Ów problem ma swoją przyczynę 
m.in. w wyłączeniu, w latach 90-tych 
ubiegłego wieku, SUW Kamień – Słu-
bice z użytkowania, ze względu na 

niespełnienie norm jakości wody. Nie 
bez znaczenia jest również wykorzy-
stywanie przez mieszkańców wody  
z wodociągu do podlewania upraw rol-
nych oraz kradzieże wody z hydrantów 
przeciwpożarowych. 

Budowa SUW w miejscowości Ka-
mień-Słubice ma na celu podniesie-
nie wydajności, co rozwiąże problemy  
z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców 
– jednakże pozostaje obawa jak duże 
jej rozbiory wystąpią podczas suszy. 

Doświadczenie z poprzednich lat poka-
zuje, że długotrwały okres bez opadów 
powoduje nawet kilkukrotny wzrost 
zapotrzebowania w wodę przez na co 
żadna stacja nie jest odporna. 

W zakres budowy nowej stacji wej-
dą następujące elementy: adaptacja 
istniejącego budynku i nowych obiek-
tów, zbiornik wód popłucznych, zbior-
nik retencyjny, technologia uzdatnia-
nia i tłoczenia wody do sieci – automa-
tyka i monitoring, dezynfekcja wody, 
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zagospodarowanie terenu, uzyskanie 
pozwolenia na budowę, uzyskanie po-
zwoleń wodno-prawnych na zrzut wód 
popłucznych do przydrożnego rowu 
lub znalezienie innego rozwiązania, 
opracowania kosztorysów: inwestor-
ski, nakładczy, przedmiar.

Wartość inwestycji szacowana we 
wniosku zamknie się w kwocie ok.  
2 mln 900 tys. zł 

Zaplanowana budowa stacji  
w miejscowości Kamień-Słubice bę-
dzie miała możliwość podania wody 
poprzez istniejący wodociąg do  
wszystkich odbiorców w gminie Gabin 
oraz na niektórych obszarach gminy 
Pacyna, przyłączonych do wodocią-
gu. Głównie zasilane w wodę z SUWu 
będą   jednak miejscowości położone 
najbliżej budowanej stacji. 

Oprócz przebudowy SUW Kamień – 
Słubice konieczny jest również wzrost 
świadomości mieszkańców w zakresie 
prawidłowego wykorzystania wody 
do celów bytowych i wyeliminowa-
nie podlewania upraw rolnych wodą  
z wodociągu. Istotna jest także rola Za-
kładu Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej, która obejmie nadzór nad 
przepływem i poborem wody. Zakłada 
się instalację odpowiednich przepły-
womierzy, które pozwolą stwierdzić ile  
i gdzie zużyto wody.

Miasto i Gmina Gąbin w kwietniu 
2016 r. zdecydowało o budowie placu 
zabaw dla Przedszkola Samorządo-
wego im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Gąbinie, które jest największą pla-
cówką tego typu w całym Powiecie 
Płockim. Obecnie uczęszcza do niego 
201 dzieci. Gąbińskie przedszkole jest 

Gąbiński Disneyland
placówką nowoczesną, bardzo do-
brze wyposażoną i dostosowaną do 
potrzeb wszystkich dzieci, podobnie 
jak cały „Gąbiński Kompleks Szkolny”,  
w skład którego wchodzą: szkoła pod-
stawowa, szkoła muzyczna, gimna-
zjum, przedszkole i żłobek. Potrzeby 
dzieci są dla samorządu Gąbina prio-
rytetowe, dlatego podjęto decyzje  
o budowie dostosowanego do potrzeb 
najmłodszych dzieci placu zabaw, po-
nieważ aby dzieci rozwijały się prawi-
dłowo muszą być sprawne ruchowo. 

W ramach realizacji podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolne-
go dzieci powinny 1/5 czasu pobytu na 
terenie przedszkola spędzać na dwo-
rze. Z uwagi na brak miejsca do zabawy 
złożono wniosek o wsparcie inwestycji 
do Fundacji Orlen Dar Serca. 

25 maja 2016r. Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin i Fundacja Orlen Dar 
Serca reprezentowana przez Panią Pre-
zes Iwonę Tandecką podpisali Umowę 
Darowizny z przeznaczeniem na budo-
wę placu zabaw w kompleksie szkol-
nym w Gąbinie. Fundacja przekazała 
dotację w wysokości 50 000 zł., co po-
zwoliło na pokrycie 50 % kosztów całej 
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inwestycji, której cała wartość wynio-
sła 99 900 zł. Pozostała kwota została 
pokryta z budżetu gminy.

Budowę placu zabaw zakończono 
w czerwcu 2016 r., a jego wykonawcą 
wybranym w postępowaniu przetargo-
wym była firma DR SPIL POLSKA Mar-
cin Kozubek z siedzibą w Katowicach.

Zakupiono i zamontowano nastę-
pujące urządzenia wykonane ze stali 
nierdzewnej i otynkowanej: ważka 
(wymiary 45x311 cm), , system pirami-
da (wymiary: 278,10 cm x 278,10cm) 
do wspinania, huśtawka kwartet 
(190 cm x 856 cm), urządzenie kla-
syczne (549 cm x 1059 cm) składające 
się ze zjeżdżalni, paneli zabawowych 
i edukacyjnych, podestów i schodów, 
fotel obrotowy (57 cm x 57 cm), sie-

dzisko płaskie 2 szt. (448 cm x 178 cm 
x 26 mm) oraz 2 szt. siedziska kubełko-
wego (450 cm x 315 cm x 230 cm). Na 
placu zabaw oprócz zamontowanych 
urządzeń przygotowano podłoże pod 
nie, stworzono piaskową powierzchnię 
bezpieczną dla dzieci oraz zbudowano 
ogrodzenie. Całkowita powierzchnia 
placu zabaw wynosi 401,95 m2. 

20 października 2016 r. odbyło się 
uroczyste otwarcie placu zabaw, pod 
hasłem „Dziś przedszkolak Wam to po-
wie – Ruch to zdrowie”. Organizatorem 
uroczystości była Pani Dyrektor przed-
szkola Joanna Jasińska. W uroczysto-
ści udział wzięli Wicestarosta Iwona 
Sierocka, Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Prezes Fundacji Orlen Dar Serca Iwona 
Tandecka, Kierownik Delegatury Ma-

zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Marlena Mazurska, Radny Powiatu 
Płockiego Waldemar Zawadzki, Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Gą-
bin Edward Wilgocki, dyrektorzy szkół 
i pozostali goście. Wystąpienia gości 
były podziękowaniem dla Fundacji, 
Pana Burmistrza i Pani Dyrektor Przed-
szkola za ich działania wspierające roz-
wój edukacji w Gąbinie.

Całą uroczystość uświetniły wystę-
py przedszkolaków, które pod okiem 
pań przedszkolanek przygotowały 
przepiękny program artystyczny. Dzieci 
które spędzają czas na placu zabaw na-
zywają go „Gąbińskim Disneylandem”, 
ponieważ swoim wyglądem przypomi-
na bajkowy świat Disney’a.

M. Osipowicz-Kansy 
fot. W.Olszewski



25

www.gabin.pl

II Nagroda w Konkursie 
Plastycznym – Bajkowy świat 
Walta Disneya
10 lipca 2016 r. w Ciechomicach przy Filii Bibliotecznej nr 12 odbył się piknik 
literacki „Cudowna podróż z Waltem Disneyem”. Podczas pikniku dzieci otrzy-
mały dyplomy i nagrody za udział w konkursie pt. „Bajkowy świat Walta Di-
sneya” organizowanym przez Książnicę Płocką, Filię nr 12. Wśród laureatów 
konkursu plastycznego znalazła się Amelia Górecka z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gabinie, która zajęła II miejsce. Uczennica została przy-
gotowana pod kierunkiem Pani Iwony Motylewskiej-Białek. W konkursie 
plastycznym wzięło udział bardzo dużo dzieci z terenu Mazowsza Płockiego. 
Nagrodzonej uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycz-
nych. 
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Wspomnienie o Henryku Jóźwiaku
Dla wielu osób historia jest czymś 

odległym i niedostępnym. Wielkie bitwy, 
przewroty, triumfy czy porażki, wszystko 
to, działo się gdzieś daleko, dawno temu 
i nie dotykało w bezpośredni sposób lo-
kalnych społeczności. Nie jest to jednak 
prawda. Historia toczyła się na oczach 
naszych przodków i dotykała ich życia  
w sposób bardziej bezpośredni niż jeste-
śmy w stanie sobie  wyobrazić. Niestety 
o pewnych wydarzeniach albo się nie 
mówi, albo uległy zapomnieniu… Jednym 
z nich jest bez wątpienia działalność nie-
podległościowego podziemia w pierw-
szych latach po II wojnie światowej. 

W roku 1945, będącym ostatnim ak-
tem największego konfliktu jaki widział 
świat – II wojny światowej, klęska Niemiec 
była przesądzona. Na tereny okupowanej 
przez nie Polski wkroczyła Armia Czerwo-
na. Niektórzy mówili, że niesie wyzwo-
lenie, prawda była jednak inna. Polska  
w myśl ustaleń jałtańskich, znalazła się  
w sowieckiej strefie wpływów. Armia 
Czerwona zajmując kolejne obszary 
przekazywała je we władanie lojalnym 
Moskwie komunistom. Budowali oni 
zręby swojej administracji między Bu-
giem a Odrą – nowymi granicami Polski, 
nie myśląc nawet o dzieleniu się władzą  
z legalnym rządem RP w Londynie. Wie-
lu nie akceptowało takiego stanu rzeczy 
i uważało, że okupacja niemiecka, została 
zamieniona na okupację sowiecką. Cze-
kali więc kolejnej wojny i organizowali 
struktury podziemia tym razem antyko-
munistycznego. 

Gąbin i okolice  został „wyzwolony”  
18 stycznia 1945 r. Na zajętym  obszarze 
od razu rozpoczęto budowę lokalnych 
struktur komunistycznej władzy. Wielu nie 
pogodziło się z tym stanem rzeczy i odko-
pało pochowaną po lasach broń, szykując 
się do kolejnej walki. Na terenie Gąbina  
i okolic, w pierwszych latach po II wojnie 
światowej aktywnie operowało podziemie 
niepodległościowe. Działający w struktu-
rach Obwodu Ruchu Oporu Armii Krajo-
wej „Rybitwa” żołnierze, przeprowadzali 
liczne akcje dywersyjne i militarne wymie-
rzone przeciw komunistycznej administra-
cji. Ważnymi postaciami ROAK „Rybitwa” 
byli Władysław Dubielak  ps. Myśliwy oraz 
Henryk Jóźwiak  ps. Groźny. 1 grudnia  mi-
nęło 70 lat od jego śmierci. Warto więc 
przybliżyć sylwetkę tej osoby. 

Henryk Jóźwiak „Groźny” podczas 
wojny był żołnierzem AK na Lubelszczyź-
nie. Pochodził prawdopodobnie z Toma-
szowa Lubelskiego. Po wojnie jako pod-
porucznik Ruchu Oporu Armii Krajowej, 
dostał rozkaz pozostania w konspiracji. 
Miał za zadanie przedostać się do cen-
tralnych rejonów kraju,  infiltracji dzia-

łających tam struktur MO oraz budowy 
antykomunistycznego podziemia. Został 
członkiem sztabu wojewódzkiego ROAK  
i miał za zadanie prowadzić działania 
antykomunistyczne na obszarze Gąbina 
i okolic. Współpracował z Władysławem 
Dubielakiem, żołnierzem antykomuni-
stycznej partyzantki działającym na obsza-
rze Gąbina i okolic, dowódcy placówki AK  
w Dobrzykowie. Oddział Dubielaka, re-
aktywowany po wojnie na polecenie Jóź-
wiaka liczył około 30-40 osób. W ramach 
walki z umacniającymi swoją pozycję 
strukturami komunistycznymi, przepro-
wadził 27 akcji. Rozbrojono 6 posterun-
ków MO i UB, (Gąbin, Dobrzyków, Łąck, 
Pacyna, Radziwie) likwidowano konfi-
dentów a także prowadzono działania  
wymierzone w placówki użyteczności 
publicznej takie jak urzędy gminy, urzę-
dy pocztowe czy spółdzielnie. Podczas 
jednej z akcji – we Lwówku 15 listopada 
1946 roku, jednostka została zdekonspi-
rowana. Liczne aresztowania spowodo-
wały rozbicie oddziału. Dubielak zbiegł 
(przenosząc się do Szczecina i organizując 
przerzut członków swojego oddziału za 
granicę) zaś pozostali na wolności żołnie-
rze , pod dowództwem Henryka Jóźwiaka  
postanowili przeprowadzić akcję  odbi-
cia swoich towarzyszy. Przetrzymywani  
w więzieniu UB w Gostyninie, mieli zostać 
uwolnieni po pozorowanym ataku na po-
sterunek MO w Gąbinie, odciągającym  
uwagę sił bezpieczeństwa.  Oddział zebrał 
się w  lasach  koło miejscowości Golonka 
1 XII 1946. Tam podczas zatrzymania po-
jazdu sił UB doszło do strzelaniny. 

Jóźwiak, rozbrajający zatrzymanych, 
został postrzelony w głowę i zginął na 
miejscu. Tak wydarzenie to opisuje jeden 
ze świadków całej akcji, Wiktor Sumiński 
ps. Kropidło. 

Koło wsi Zofiówka w lesie, zatrzymy-
waliśmy samochody, żeby zdobyć  pojazd, 
by dostać się do Gostynina. Było nas 15 
osób. Ciężarówkę ze zbożem przepuści-
liśmy bo nie była dla nas odpowiednia. 
Nadjechał drugi osobowy. Jeden z na-
szych go zatrzymał, a gdy otworzył drzwi, 
ktoś strzelił. Dostał w czoło, bo później 
widziałem ślad po kuli. To jechał szef UB 

z obstawą. Wywiązała się strzelanina. Je-
den z nich zginął, szef UB uciekł a dwóch 
poddało się. Rozbroiliśmy ich i puściliśmy. 
Zabitego kolege pochowaliśmy w lesie.

Ciało Jóźwiaka, zabrane przez towa-
rzyszy i prowizorycznie zakopane nieopo-
dal miejsca strzelaniny zostało jednak 
odnalezione przez funkcjonariuszy UB. 
Przewiezione do Gostynina, zidentyfiko-
wane i wrzucone do dołu kloacznego na 
terenie placówki urzędu bezpieczeństwa 
(obecnie Komenda Powiatowa Policji  
w Gostyninie – ul. 3go Maja 17), spoczy-
wa tam prawdopodobnie do dziś. Po ca-
łej akcji nastąpiły masowe aresztowania, 
prowadzone przez Korpus Bezpieczeń-
stwa Wewnętrznego (KBW). Ich następ-
stwem było znaczne osłabienie lokalnego 
podziemia niepodległościowego a także 
wyroki śmierci i dożywocia dla schwyta-
nych żołnierzy. 

Przez lata miejsce strzelaniny jak  
i samo zajście owiane było zmową milcze-
nia. Dla jednych było to wydarzenie  o któ-
rym dla swojego dobra lepiej zapomnieć 
dla innych, wstydliwa karta, pokazująca jak 
„wielkie poparcie” miała władza ludowa 
tuż po wojnie. Po roku 1989 a zwłaszcza  
w ostatnich latach tematyka żołnierzy 
wyklętych, tych którzy nie złożyli broni, 
powraca zwłaszcza dzięki działalności 
młodych, na nowo odkrywających swo-
ją historię i tożsamość. Dzięki inicjaty-
wie takich stowarzyszeń jak PRO PARTIA  
z Dobrzykowa historia ta znów wróciła na 
usta lokalnej społeczności. Dzięki stara-
niom członków stowarzyszenia udało się 
odpowiednio oznaczyć miejsce strzelani-
ny i umieścić małą tablicę informacyjną. 
Również w Internecie coraz więcej jest 
wiadomości dotyczących działalności an-
tykomunistycznego podziemia na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin. Na popularnym 
portalu Youtube można obejrzeć film do-
kumentalny odtwarzający wspomniane 
wydarzenia. Wszystkie te działania są nie 
tylko ważne z punktu widzenia zachowa-
nia naszej tożsamości ale także pokazania 
jak historia, wszystkie te bitwy, triumfy  
i porażki z pozoru dalekie, są blisko nas 
samych i wpływają bezpośrednio na nasze 
życie. W. Olszewski
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5-LECIE CHÓRU
MIASTA I GMINY GĄBIN

W późne sobotnie popołudnie  
5 listopada 2016 roku w Sali Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gąbinie odbyły 
się uroczystości z okazji 5-lecia dzia-
łalności Chóru Miasta i Gminy Gąbin. 
Obchody cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem mieszkańców miasta  
i okolic. Sala OSP była cała zapełniona 
widownią. Punktualnie o godzinie 17 
przy zgaszonych światłach, oświetlony 
jedynie nikłym płomieniem palących 
się świeczek, wkroczył na scenę chór 
Miasta i Gminy Gąbin. Bohaterom 
wieczornego wydarzenia towarzyszyli 
muzycy wraz z kwartetem smyczko-
wym „Bemolla”, wspaniale uzupełnia-
jąc śpiewające żeńskie i męskie głosy. 
Nad całością czuwał dyrygent - Sławo-
mir Gałczyński. Wśród wykonywanych 
utworów były zarówno te z gatunku 
muzyki sakralnej (Bogurodzica, śpie-
wy z Taize), patriotycznej (Przybyli 
ułani, Bywaj dziewczę zdrowe, Piękna 
Nastała Polska Cała) jak również  in-
terpretacje dzieł współczesnej muzyki 
popularnej (Zacznij od Bacha, Samba, 
Over The Sunset). Miłym akcentem 
była niespodzianka zgotowana panu  
Gałczyńskiemu, prowadzącemu chór, 
który obchodził tego dnia imieniny.  
W ramach prezentu otrzymał swój 
portret utrzymany w charakterze kary-
katury oraz wielki bukiet kwiatów. Na 
podsumowanie przedstawienia glos 
zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztof Jadczak, który przekazał 
dyrygentowi i wszystkim chórzystom 
serdeczne podziękowania za dużą ak-

tywność w promocji miasta i gminy, 
uświetnianie uroczystości narodowo-
patriotycznych i rozrywkowych a także 
pogratulował  sukcesów i wspaniałego 
rozwoju, życząc kolejnych jubileuszy. 
Wyraził również nadzieję, że chór 
uświetni swoim występem zbliżające 
się już niedługo bardzo ważne dla mia-
sta i gminy wydarzenie – 700 lecie lo-
kacji, które przypadać będzie w 2022 r. 
W dalszej kolejności przekazał zapew-
nienie, że mieszkańcy miasta jak i gmi-
ny są dumni z działalności artystycznej 
chóru. Następnie wręczył kwiaty i upo-
minki a także życzył dalszych sukcesów 
jubilatom. Swoje życzenia przekazał 
również Dyrektor Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Gąbinie Jarosław Doma-
gała a w dalszej kolejności Katarzyna 
Góralska – dyrektor płockiego liceum 
im. Marszałka Stanisława Małachow-
skiego, Prezes Banku Spółdzielczego  
w Gąbinie a także Pani Ewa Gronkie-
wicz radna Miasta i Gminy Gąbin. 

Chór z Gąbina liczy  ponad 50 osób. 
Każdy może zostać jego członkiem, 
wystarczy zgłosić się na przesłuchanie. 
Przedział wiekowy chóru jest bardzo 
szeroki, należą do niego zarówno  ko-
biety jak i mężczyźni, spotykający się 
dwa razy w tygodniu. Próby prowa-
dzone pod nadzorem Pana Sławomira 
Gałczyńskiego trwają średnio 1,5 go-
dziny. Dzięki intensywnej pracy chór 
na przestrzeni ostatnich 5 lat znacząco 
poprawił swoje możliwości wokalne. 
Jest uczestnikiem corocznych warszta-
tów w Czechach, gdzie oprócz rozwija-
nia swoich umiejętności intensywnie 
koncertuje. Gąbiński chór działa bar-
dzo aktywnie zarówno na terenie mia-
sta i gminy Gąbin jak i w okolicy dając 
liczne pokazy w pobliskich miastach  
i miasteczkach. 

W. Olszewski
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Koncert 
muzyki polskiej

Jak co roku, w przeddzień obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości od-
był się w gąbińskiej hali sportowej kon-
cert muzyki polskiej. Na scenie utwory 
patriotyczne prezentowali uczniowie 
oraz nauczyciele Szkoły muzycznej  
I Stopnia a także Chór miasta i Gminy 
Gąbin. Nad całością występów czuwa-
li Pani Joanna i Jarosław Domagała. 
Wśród widowni, obecny był senator RP 
Marek Martynowski. Halę sportową za-
pełnili licznie przybyli mieszkańcy  mia-
sta i okolic. Specjalnym gościem był Jan 
Pietrzak – legendarny polski aktor, saty-
ryk, twórca Kabaretu pod Egidą a także 
autor licznych pieśni patriotycznych. 
Uroczystość zainaugurował  Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak, podkreślając fakt, że koncert  jest 
ważnym elementem obchodów święta 
niepodległości, które w Mieście i Gmi-
nie Gąbin obchodzi się od wielu lat bar-

dzo uroczyście i różnorodnie – od Biegu 
Niepodległości, przez mszę świętą za 
ojczyznę aż po przemarsz pod głaz J. Pił-
sudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza. 
Po występach uczniów oraznauczycieli 
ze szkoły muzycznejśpiewających wraz 
z publicznością nasze narodowe pieśni 
(Wojenko Wojenko, My Pierwsza Bry-
gada, Pieśń Wojenna), przyszedł czas 
na Jana Pietrzaka. Narodowy bard, jak 
zwykło się go określać, przypomniał 
słuchaczom naszą drogę do niepod-
ległości oraz determinację Polaków 
do jej odzyskania na przestrzeni dzie-
jów. Zaprezentował równieżutwory ze 
swojego repertuaru w tym Niech żyje 
Polska grany w akompaniamencie for-
tepianu. Aranżacje muzyczne, przery-
wane były licznymi anegdotami oraz 
żywiołowa interakcją z publicznością. 
Występ Pana Pietrzaka zakończył się 
wspólnym odśpiewaniempieśni Żeby  

Polska była Polską. W dalszej części-
przedstawienie urozmaicone było przez 
krótki występ teatralny zorganizowany 
przez uczniów szkoły muzycznej a tak-
że śpiew Chóru Miasta i Gminy Gąbin, 
który wraz z mocno zaangażowaną 
publicznością odśpiewał takie utwory 
jak Przybyli Ułani, Piękna Nasza Pol-
ska Cała  oraz Bywaj dziewczę zdrowe. 
Na koniec burmistrz Krzysztof Jadczak 
wręczył nagrodę Natalii Bieńkowskiej, 
uczennicy szkoły muzycznej grającej na 
akordeonie, będącej laureatką V edycji 
Konkursu Muzyki Polskiej.

W. Olszewski, 
fot. źródło www.terazgabin.pl
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W dniach od 17 do 21 sierpnia 2016 
r.  Chór Miasta i Gminy Gąbin przebywał 
już po raz drugi na wyjazdowych warsz-
tatach muzyczno-integracyjnych w miej-
scowości  Horní Lipová  w Czechach

Wraz z dyrygentem Chóru Panem 
Sławomirem Gałczyńskim oraz Panią 
Elizą Łochowską, warsztaty prowadziła 
gościnnie Pani Maria Wrzesińska, ab-
solwentka Wychowania Muzycznego 
Uniwersytetu im. Marii Curie Skłodow-
skiej w Lublinie oraz Podyplomowego 
Studium Chórmistrzowskiego Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy, od kilku 
lat związana z Polsko-Niemiecką Aka-
demią Chóralną In Terra Pax.

Trzy razy dziennie odbywały się 
próby, w trakcie których wykonywa-
liśmy żmudne ćwiczenia oddechowe, 
emisyjne i dykcyjne mające na celu 
podniesienie naszych umiejętności 
wykonawczych i interpretacyjnych. 
Pracowaliśmy także nad nowym re-
pertuarem. W czasie wolnym od zajęć 
wokalnych podziwialiśmy piękne gór-
skie krajobrazy a także poznawaliśmy 
okoliczne zwyczaje i pobliskie atrakcje 
turystyczne.

Warsztaty chóru
Nasz pobyt cieszył się zaintereso-

waniem ze strony zarówno miejsco-
wej ludności, jak i przemierzających 
okoliczne szlaki turystów. Zostaliśmy 
poproszeni o wykonanie krótkiego 
koncertu pieśni religijnych dla uświet-
nienia, obchodzonego przez lokalną 
parafię prawosławną, Święta Przemie-
nienia Pańskiego na górze Tabor. Nasz 
występ spotkał się z życzliwym przyję-
ciem wiernych.

Wyjazd okazał się dla Chóru owoc-
ny zarówno w kwestiach muzycznych, 
jak i integracyjnych. „Pracowaliśmy 
rzetelnie nad doskonaleniem naszych 
umiejętności wokalnych, mieliśmy 
okazję spędzić w grupie chóralnej tro-
chę czasu i lepiej się poznać, dzięki 
temu będziemy też lepiej śpiewać” – 
podsumowują go uczestnicy.

Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Krzysztofowi Jadczakowi oraz Radzie 
Miasta i Gminy Gąbin a także spon-
sorom (którzy pragną pozostać anoni-
mowi) za wsparcie finansowe i pomoc 
w organizacji warsztatów.

Członkowie Chóru Miasta  
i Gminy Gąbin

Nagroda  
w V Ogólnopolskim 
Konkursie 
Wokalnym im. 
Zdzisława Skwary

W dniach 13-16 kwietnia 2016 r. od-
był się w Mławie V Ogólnopolski Konkurs 
Wokalny im. Zdzisława Skwary. Organiza-
torem konkursu była Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia im. Andrzeja Krza-
nowskiego w Mławie, przy współpracy 
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Pa-
tronat nad konkursem objęli Burmistrz 
Miasta Mława i Starosta Powiatu Mław-
skiego. W konkursie udział wzięli ucznio-
wie szkół muzycznych oraz studenci  
i absolwenci wyższych uczelni muzycz-
nych, uczestnicy zostali podzieleni na 
dwie kategorie.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. dr hab. 
Tadeusz Pszonka, Wilhelm Taraszkiewicz 
i Michał Gogolewski. Po przesłuchaniach 
konkursowych odbyło się seminarium 
dyskusyjne nt. „Wyzwania stające przed 
młodymi śpiewakami we współczesnym 
świecie artystycznym”.

I Nagrodę w konkursie uzyskała 
uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gąbinie – Monika Piecka. Podczas  
I etapu przesłuchań konkursowych wy-
konała Arię z „Dettingen Te Deum” – Di-
gnare o Domine G. F. Haendla oraz pieśń 
Gdy ostatnia róża zwiędła I. J. Pade-
rewskiego. W II etapie zaśpiewała Arię 
Cherubina z opery „Wesele Figara” W. 
A. Mozarta. Uczennicę przygotowała do 
konkursu Magdalena Poronin.

W konkursie wystąpiło 29 solistów. 
Zaprezentowali się uczniowie szkół z: 
Olsztyna, Poznania, Mławy i Głogowa. 
Zaprezentowali się również absolwenci 
i studenci z: Warszawy, Krakowa, Gdań-
ska, Lublina, Poznania, Wrocławia, Szcze-
cina i Bydgoszczy.
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Cud  
nad Wisłą

W dniu 15 sierpnia obchodzona jest rocznica 
Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie to, nazywane 
przez wielu historyków jedną z decydujących bi-
tew w dziejach świata, uratowało niepodległość 
młodego państwa polskiego i zatrzymało bolsze-
wicki pochód na zachód. Pamięć o “cudzie nad 
Wisłą” jest żywa i na ziemi gąbińskiej, gdzie po 
raz kolejny odbyły się obchody, tym razem już 96 

rocznicy bitwy warszawskiej.
Uroczystość rozpoczęła się mszą 

świętą w kościele parafialnym w Gąbi-
nie. Nabożeństwo w intencji ojczyzny 
prowadził proboszcz Józef Szczeciński. 
Następnie wszyscy obecni  udali się do 
parku miejskiego, gdzie pod  “głazem Pił-
sudskiego” nastąpiło złożenie kwiatów 
i okolicznościowe występy artystyczne. 
Całość prowadzona była przez Elżbietę 
Kamińską – Prezesa Związku Piłsudczy-
ków, oddział w Gąbinie.

Część artystyczną, wydarzenia po-
prowadziły:  Amatorski Teatr Niewielki 
z Gąbina, który przygotował recytację 
wierszy okolicznościowych (Anna Kieł-
basa, Andrzej Wichrowski) oraz dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Czermnie 
(Natalia Szymańska, Natalia Maletka), 
śpiewające pieśni patriotyczne. Uro-
czystości pod pomnikiem towarzyszyła 
również orkiestra OSP Gąbin, która na 
koniec odegrała wzruszającą i  uważa-
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Narodowe Święto Niepodległości 
jest obchodzone corocznie 11 listo-
pada dla upamiętnienia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w 1918 r., 
po 123 latach zaborów.

Tak jak co roku bardzo uroczyście 
w Gąbinie obchodzono ten dzień.

W kościele p.w. Najświętszego Ser-
ca Jezusowego, o godzinie 12.00 od-
była się msza św. w intencji Ojczyzny, 
koncelebrowana przez proboszcza pa-
rafii ks. kan. Józefa Szczecińskiego. 

Po uroczystym nabożeństwie ze-
brani udali się ulicami Gąbina pod po-
mnik głaz Józefa Piłsudskiego, gdzie de-
legacje złożyły kwiaty, a następnie pod 
pomnik Nieznanego Żołnierza przy ul. 
Wojska Polskiego, gdzie odbywały się 
dalsze uroczystości.

Rozpoczęto od wspólnego od-
śpiewania Hymnu Narodowego przy 
akompaniamencie Orkiestry Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gąbinie i asy-
ście pocztów sztandarowych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak, podkreślił bar-
dzo duży wkład mieszkańców Gąbina 
i ziemi gąbińskiej w odzyskaniu nie-
podległości – udział w powstaniach, 
rozbrajaniu okupantów w 1918 r. Pod-
sumował kilkudniowe obchody Świę-
ta Niepodległości w Mieście i Gminie 
Gąbin, wspomniał m.in. o biegu nie-

ną dawniej za nieoficjalny hymn Polski “Rotę”. 
Bitwa Warszawska to wydarzenie mające 

miejsce w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku, które 
zadecydowało o losach odradzającego się pań-
stwa Polskiego. Walki na przedpolach Warsza-
wy były częścią wojny Polsko-Bolszewickiej z lat 
1919-1921. Po początkowych sukcesach Polaków, 
którzy zajęli Kijów i byli bliscy odbudowy pań-
stwa w granicach przedrozbiorowych, nastąpiło 
załamanie frontu i niepowstrzymany marsz ar-
mii sowieckiej na zachód. Największy kryzys miał 
miejsce w sierpniu 1920 kiedy to bolszewicy pod 
dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego podeszli 
pod Warszawę i szykowali się do ostatecznego 
ataku. Mieli nadzieję połączyć się z komunistycz-
nymi rewolucjonistami w Niemczech i zanieść ko-
munizm do Europy Zachodniej. Polacy pod wodzą 
Piłsudskiego (który wraz z gen. Rozwadowskim 
opracował śmiały plan kontrataku), ruszyli na zbyt 
rozciągnięte siły Armii Czerwonej i doprowadzili 
do ich częściowego okrążenia i rozbicia. Wydarze-
nie to zniweczyło plany Leninowskiej światowej 
rewolucji komunistycznej, Polsce zaś dało 20 lat 
spokoju. Nazwa “Cud nad Wisłą”, często używana 
w stosunku do tej bitwy, pochodziła z obozu prze-
ciwnego Piłsudskiemu i miała sugerować, iż tylko 
cud, a nie zdolności wojskowe Naczelnika, urato-
wały naród od zguby. 

Gąbin i okolice będące zapleczem frontu, 
(wojska bolszewickie oblegały Płock) odegra-
ły znaczną rolę w odpieraniu inwazji. Dwóch 

mieszkańców miasta brało 
udział w pracy Powiatowej 
Rady Obrony Państwa. Z ziemi 
gąbińskiej zgłosiło się również 
wielu ochotników, którzy wal-
czyli bezpośrednio na froncie. 
Mieszkańcy wspierali także 
obronę kraju materialnie. 
Liczne datki pieniężne oraz 
przekazane wyposażenie woj-
skowe świadczyły o dużym 
poczuciu obowiązku i trosce  
o młode niepodległe państwo. 
Na ten cel władze miasta za-
ciągnęły pożyczkę w wysoko-
ści 100 tys. marek polskich. 

W. Olszewski, fot. A.Ś.

podległości, koncercie muzyki polskiej, 
podziękował wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do uroczystych obcho-
dów święta, a także podkreślił ogrom-
ne znaczenie święta dla Polaków.

Część artystyczną i Apel Poległych 
wykonała 58. Gąbińska Drużyna Har-
cerska, którą obecnie opiekuje się pani 
Anna Brodowska. Delegacje złożyły 
kwiaty, zapalono symboliczny znicz.

Na terenie miasta i gminy Święto 
Niepodległości obchodzono w każdej 
z gąbińskich szkół uroczystymi apelami 
i koncertami patriotycznymi. Od naj-
młodszych lat dzieciom przekazywana 
jest wiedza o narodowym święcie i hi-
storii Polski.

A.Ś.
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225. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Podobnie jak w poprzednich latach, 
w dniu 3-go maja w Mieście i Gminie 
Gąbin obchodzona jest bardzo uroczy-
ście rocznica  uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. W tym roku minęło już 225 lat 
od tej historycznej daty. Tradycyjnie 
obchody rozpoczęły się Mszą Święta w 
intencji  Ojczyzny w kościele parafial-
nym w Gąbinie. Mszę koncelebrował 
proboszcz parafii ks. Kan. Józef Szcze-
ciński. Po mszy św. nastąpił uroczysty 
przemarsz pod pomnik Głaz Józefa 
Piłsudskiego, zlokalizowany w jednym 
z miejskich parków, gdzie kontynu-
owano przebieg uroczystości. W imie-
niu Związku Piłsudczyków tą cześć ob-
chodów prowadził Tomasz Gralewski. 
Po krótkiej modlitwie za Ojczyznę na-
stąpiła część artystyczna, w tym roku 
przygotowana przez Uczniów Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, a do-

kładnie członków zespołu „URANOS”. 
Pięknym akcentem były słowa Jana 
Pawła II, które przypomnieli członko-
wie Niewielkiego Teatru Amatorskiego 
z Gąbina - Pani Anna i Piotr Piertacho. 
W uroczyste obchody włączyła się tak-
że 58. drużyna harcerska działająca  
w Gąbinie pod opieką Druhny Anny 
Brodowskiej. W uroczystości brała 
udział również Orkiestra Dęta Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Gąbinie, pod 
kierunkiem kapelmistrza Tadeusza Za-
lewskiego. Jednym z punktów progra-
mu było złożenie kwiatów i zapalenia 
znicza pod pomnikiem.

W obchodach brały udział dele-
gacje: Samorządu Miasta i Gminy Gą-
bin, szkół, instytucji, zakładów pracy, 
organizacji pozarządowych. Burmistrz  
Miasta  i  Gminy  Gąbin -  Krzysztof Jad-
czak w swojej wypowiedzi podzięko-

wał wszystkim mieszkańcom i gościom 
za udział w uroczystości, podkreślając 
duży wkład i zaangażowanie mieszkań-
ców ziemi gąbińskiej w ważne sprawy 
państwowe i miłość do ojczyzny.

A.Ś.
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15 czerwca 2016 odbyła się uro-
czystość upamiętnienia ofiar mordu 
hitlerowskiego. W tym roku była to 75. 
rocznica rozstrzelania 10-ciu mieszkań-
ców Gąbina i okolic. Uroczystość zo-
stała zorganizowana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin oraz Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin i prowa-
dzona przez Panią Prezes - Elżbietę 
Kamińską. Część artystyczną przygoto-
wali i zaprezentowali uczniowie Szkoły 

75. rocznica rozstrzelania  
mieszkańców Gąbina

Podstawowej w Borkach. O godzinie 
11:00 w parku miejskim przy ul. Bro-
warnej, wokół pomnika upamiętnia-
jącego rozstrzelanych, zgromadzili się 
dzieci i  młodzież szkolna, nauczyciele, 
dyrektorzy z jednostek oświatowych  
z terenu Miasta i Gminy Gąbin, przed-
stawiciele organizacji społecznych, 
w tym Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gąbinie oraz Stowarzyszenia Pro Pa-
tria, poczty sztandarowe, harcerze z 58. 
Drużyny Gąbińskiej, mieszkańcy Gąbina 
i okolic, a także przedstawiciele Samo-
rządu w osobach Burmistrza - Krzyszto-
fa Jadczaka oraz Skarbnika Gminy - Jo-
anny Stańczak. Proboszcza Parafii Gąbin 
reprezentował Ksiądz Robert Kamiński, 
który zmówił modlitwę za poległych, 
następnie w części artystycznej ucznio-
wie przypomnieli okoliczności oraz syl-
wetki ofiar zbrodni z 1941 roku. Delega-
cje złożyły kwiaty, Burmistrz wraz z jed-

ną z harcerek zapalili symboliczny znicz, 
podobnie przedstawiciele Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej oraz Szkoły 
Podstawowej w Borkach. Po wystąpie-
niu Burmistrza, w którym przypomniał 
tragiczne dla Ziemi Gąbińskiej wyda-
rzenia i podkreślił znaczenie pamięci  
o mieszkańcach, którzy oddali swoje 
życie podczas II wojny światowej, lokal-
na poetka - Pani Celina Lewandowska 
- odczytała napisany na tę okoliczność 
wiersz. Prezes TMZG - w słowie skie-
rowanym do zebranych wspomniała  
o okolicznościach powstania pomnika, 
autorze projektu i okolicznościach od-
nalezienia jego własnoręcznych szkiców 
koncepcji pomnika. 

Budującym jest fakt, że pamięć  
o rozstrzelanych kultywują wszystkie 
obecne pokolenia, dzieci młodzież, do-
rośli i osoby starsze.

A.Ś.
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Nabożeństwo majowe 
i poświęcenie odnowionej Kapliczki 
w lesie koło Annopola 
w Parafii Św. Mikołaja w Gąbinie

W historii każdej parafii zdarza-
ją się pewne wyjątkowe dni, kiedy to 
mają miejsce jakieś znaczące wyda-
rzenia. Z pewnością środa 11 maja 
2016 roku na kartach historii Parafii 
św. Mikołaja w Gąbinie zapisze się  
w sposób szczególny, ponieważ w tym 
dniu została poświęcona odnowiona 
Kapliczka znajdująca się w lesie koło 
Annopola. Na uroczystość przybyli 
Państwo Jurkiewiczowie z Warszawy, 
którzy dokonali renowacji zabytkowej 
Kapliczki, przedstawiciele Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich i przedstawi-
ciele Miasta i Gminy Gąbin jak również 
radni z sąsiadujących miejscowości  
i Sołtys Annopola – pan Paweł Urbań-
ski. Mieszkańcy z pobliskich miejscowo-
ści:  Annopol, Koszelew, Kunki, Korzeń i 

Gąbin spotkali się w miesiącu maryjnym 
na  ,,majowym”  w intencji dziękczynie-
nia i poświęcenia odnowionej Kapliczki. 
Poświęcenia dokonał Proboszcz parafii  
w Gąbinie ks. Józef Szczeciński. Obec-
nie Kapliczka jest odmalowana, wokół 
położono kostkę brukową oraz posta-
wiono nowy płot. Pod Krzyżem znajdu-
je się wizerunek Ojca Pio, a we wnęce 
postać Matki Bożej Licheńskiej. Podczas 
ceremonii poświęcenia, zebrani wierni 
odmówili Litanię do Matki Bożej oraz 
śpiewali pieśni Maryjne.

Kapliczka a wcześniej krzyż pocho-
dzi z 1914r. Wybudowany był zapewne 
zna potrzeby ówczesnych mieszkań-
ców. Z potrzeby modlitwy, oddania czci 
Bogu i Matce Bożej w trudnych czasach 
zaborów. Na Kapliczce widnieje napis 

,,Boże błogosław nam i tej okolicy”   
Z relacji jedynego żyjącego mieszkań-
ca tych terenów 95- letniego Pana 
Jana Osmolaka obecnie mieszkającego  
w Koszelewie, wynika, iż ówczesny 
krzyż został postawiony przez Panią 
Kisielewską, a podczas wojny krzyż 
ludzie ukrywali przed najeźdźcami  
w ,,dole”, by ponownie go postawić.

Zachęcamy wszystkich, którzy będą 
w tej okolicy, aby przystanęli na krótką 
modlitwę do Matki Bożej przy pięknej 
odnowionej Kapliczce.

Ewa Dębczyńska
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Wielokulturowy, dawny Gąbin ożył 
w dniu 25.09.2026 r. Z inicjatywy Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie, To-
warzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
oraz Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, mia-
ło miejsce wydarzenie, które przywoła-
ło wspomnienia dawnych lat. Faktem 
jest, że Gąbin w swojej wielowiekowej 
historii był wielonarodowościowy. Żyli 
tu obywatele polscy, niemieccy, rosyj-
scy i żydowscy. Najwięcej wspomnień 
z przeszłości dotyczyło społeczności 
żydowskiej. Dzień 25 września, w dwu-
dniowych obchodach poświęcony był 
naszemu miastu. I tutaj o godzinie 11.30 
w parku spotkali się potomkowie gąbiń-
skich żydów, którzy wraz z mieszkańca-
mi naszego miasta rozpoczęli spacer uli-
cą Kilińskiego, przy której niegdyś znaj-
dowała się synagoga, cmentarz żydow-
ski (otwarcie odbudowanego odbyło 
się w 1999 roku), cmentarz ewangelicki  
i na koniec miejsce, gdzie znajdował się 
zbór, pastorówka. Spacer po Gąbinie 
poprowadziło TMZG - Anna Ostrowska 
i Magdalena Karczewska. Wspomnie-
niami z niedawnej przeszłości podzielili 
się również p. Feliks Jankowski i p. Jan 
Jędrzejewski. Na cmentarzu ewangelic-
kim spotkała nas p. Elżbieta Nowakow-
ska, która opowiedziała o społeczności 
niemieckiej. Druga część niedzielnego 
programu rozpoczęła się obejrzeniem 
wystawy Bobry Pana Boga , wyekspono-
wanej wokół Altanki. Następnym punk-
tem programu była projekcja dwóch 
filmów wspomnieniowych. Licznie 
zgromadzeni mieszkańcy Gąbina mogli 
zobaczyć na nich swoich nieżyjących już 
bliskich (film z 1999 roku). 

Wywoływało to wiele emocji i sen-
tymentalnych wzruszeń. Film pana 
Wojciecha Wasilewskiego przedstawił 
wizualizację gąbińskiej synagogi uzna-
nej za najładniejszą budowlę sakral-
ną w Europie. Spotkanie było również 

Spotkania z wielokulturowością
okazją do wysłuchania wierszy poetki – 
Rajzl Żychlińskiej, urodzonej w Gąbinie. 
Piękna recytacja wierszy, przygotowana 
przez p. Agnieszkę Wichrowską wraz  
z wykonawcami była gromko oklaski-
wana przez zebranych. TMZG i Muzeum 
Etnograficzne w Warszawie za pomoc 
w realizacji tego przedsięwzięcia dzię-
kują panu Burmistrzowi – Krzysztofowi 
Jadczakowi oraz pracownikom Miasta 
i Gminy Gąbin współuczestniczącym  
w przygotowaniu  tego wydarzenia. Po-
dziękowania składamy też panu Walde-
marowi Zawadzkiemu i Gąbińskiej OSP 
za udostępnienie sali na drugą część 
spotkania.

 Anna Ostrowska
fot. Wojciech Olszewski
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20 czerwca 2016 r. Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Nowym Grabiu podpisała umo-
wę na realizację projektu KLIMAT I MY  
w ramach projektu „Razem dla  kli-
matu” realizowanego przez Fundację 
na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
finansowanego przez  Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej. Projekt był realizowany 
do dnia 31.11.2016r. i koordynowany 
przez P. Barbarę Artiomow i P. Dorotę 
Czajkowską.

Celem  głównym naszego projek-
tu było kształtowanie właściwych, 
zgodnych z etyką ekologiczną postaw 
wobec środowiska i klimatu poprzez 
rekultywację nielegalnego wysypiska 
śmieci znajdującego się w pobliskim 
lesie oraz uświadamianie społeczności 
szkolnej i lokalnej mądrego i umiejęt-
nego współżycia człowieka z przyrodą 
i wpływu zanieczyszczania na obecny 
klimat.

Głównym przedsięwzięciem  pro-
jektu było: rekultywacja terenu nie-
legalnego wysypiska śmieci, która zo-
stała przeprowadzona we współpracy  
z Nadleśnictwem Łąck i firmą  Floterm, 
która wsparła nas pomocą udostęp-
niając koparko- ładowarkę wraz  z pra-
cownikami.

Następnym działaniem było prze-
prowadzenie seminarium ekologicz-
nego dla uczniów oraz mieszkańców 
pobliskich wsi nt.„Klimat i wpływ za-
nieczyszczeń na środowisko. Rekulty-
wacja  terenów po nielegalnych wysy-
piskach śmieci”. Do tego celu zakupio-

KLIMAT I MY
no ze środków NFOŚiGW zestaw inte-
raktywny/ tablica+projektor/ , dzięki 
któremu wzbogacono pracownię 
informatyczną w szkole. Po zakończo-
nych seminariach, rodzice opracowali 
plakat ekologiczny, natomiast dzieci 
uczestniczyły w dwóch konkursach tj. 
konkurs plastyczny „Wpływ zanieczysz-
czania środowiska na obecny klimat” 

oraz „sprawdzianie wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska”. Ponadto ucznio-
wie  wzięli udział w grze terenowej  
w pobliskich lasach, dzięki której 
uprzątnięto bardzo zanieczyszczony te-
ren leśny. Nagrody na zajęcia dla dzieci 
ufundowane były  przez NFOŚiGW. 

Dzięki realizacji projektu, mamy 
nadzieje iż  podniesiono  świadomość 
ekologiczną wśród uczniów i miesz-
kańców naszego terenu jak również  
wzrosła troska o uprzątnięte miejsca.

D. Czajkowska

szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu



37

www.gabin.pl

Mam pasję powyżej średniej
Już po raz ósmy Fundacja „ORLEN – 

Dar Serca” rozdała stypendia najzdol-
niejszym uczniom z Płocka oraz po-
wiatu płockiego. Uroczyste wręczenie 
140 symbolicznych czeków odbyło się  
w piątek 25 listopada w Teatrze Dra-
matycznym w Płocku. Nagrodzono 
młodych ludzi, którzy w poprzednim 
roku szkolnym odznaczyli się szcze-
gólnymi osiągnięciami artystycznymi, 
społecznymi, sportowymi lub nauko-
wymi i uzyskali średnią co najmniej 
na poziomie 4,3. Laureaci spotkali się  
z Mistrzynią Olimpijską w rzucie mło-
tem – Anitą Włodarczyk, zwieńczeniem 
gali był koncert Grzegorza Hyżego. 

Wśród wyróżnionych znalazły się 
dwie druhny z 58 Gąbińskiej Druży-
ny Harcerskiej „Gradiam”: Patrycja 
Chrząszczewska i Aleksandra Borkow-
ska. Dziewczyny uczestniczą niemalże 

6 października 2016 r. został zaku-
piony sprzęt nagłośnieniowy dla Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gą-
binie. Nagłośnienie zakupiono dzięki 
dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Naro-dowego w ramach Programu – 
Rozwój infrastruktury kultury/ Infra-
struktura domów kultury. Łączny koszt 
zakupu wyniósł 10 900 zł.

Zakupiono dwie kolumny aktyw-
ne Yamaha DXR15 oraz subbas DXS15. 
Yamaha DXR 15, to sprzęt charaktery-
zujący się najwyższej klasy poziomem 

PROFESJONALNY 
SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY  

 
 
 
 
W październiku 2016 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie zakupił kserokopiarkę 

Ricoh. Kserokopiarka znajduje się w sekretariacie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 
 i wykorzystywana jest przez pracowników przy pracy biurowej i opracowywaniu materiałów 
reklamowych i informacyjnych związanych z działalnością kulturalną instytucji.  

 

SYSEM 
OŚWIETLENIOWY  
W MGOK

3 listopada 2016 
r. został zakupiony 
sprzęt oświetle-
niowy dla Miej-
sko-Gmi nnego 

Ośrodka Kultury w Gąbinie. Oświetlenie 
zakupiono dzięki dotacji Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu – Rozwój infrastruktury kul-
tury Infrastruktura domów kultury. 
Łączny koszt zakupu wyniósł 6 750 zł.

Zakupiono podzespoły oświetlenio-
we w postaci: 4 sztuk LIGHT4ME PLAT 
QUAD PAR 6x15W RGBWA-UV, 4 sztuk 
LIGHT4ME COMPACT MOVING HEAD 
7x4W LED oraz 2 sztuk LIGHT 4ME 
MEGA LIGHT BAR LED 8 RGB 240. Ca-
łość sprzętu oświetleniowego monto-
wane będzie na 2 statywach STAND4-
me LS AIR oraz obsługiwana będzie 
przez sterownik AMERICAN DJ DMX 
OPERATOR 384 podłączony 8 przewo-
dami AMERICAN DJ XLR- XLR5m. Do-
datkowo do sprzętu oświetleniowego 
zakupiono profesjonalny kabel wie-
loparowy ADAM HALL K20C15 MUL-
TICORE 16/4 kanałów, który służy do 
przesyłania sygnału ze sterownika do 
oświetlenia na duże odległości.

Zakupiony sprzęt przechowywany 
i transportowany będzie w 5 profesjo-
nalnych skrzyniach marki CASE4ME.

akustycznym oraz szerokim zakresem 
pa-sma. Głośnik niskotonowy DXS15 
zapewnia bardzo dobre basy, osiągając 
42Hz. W pełni zoptymalizo-wany design 
w połączeniu z wzmacniaczem klasy D, 
15” głośnikiem niskotonowym oraz 
niezwykłym procesorem sygnałowym 
zapewniają bardzo dobre niskie tony  
o niezwykłej głębi oraz wielką moc.

Dodatkowo zakupiona została ko-
lumna mobilna Fenton FPS 10 oraz 
Case Rack ABS 19’’ na mikser Presonus 
Studiolive 16.0.2.

we wszystkich przedsięwzięciach dru-
żyny, hufca i chorągwi, pełniąc swoją 
służbę z wielkim zaangażowaniem.

A. Brodowska

 

 

 

SYSEM OŚWIETLENIOWY W MGOK 

 

W dniu 3 listopada 2016 r. został zakupiony sprzęt oświetleniowy dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Gąbinie. Oświetlenie zakupiono dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
w ramach Programu – Rozwój  infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury. Łączny koszt za-
kupu wyniósł 6 750 zł. 

Zakupiono podzespoły oświetleniowe w postaci: 4 sztuk LIGHT4ME PLAT QUAD PAR 6x15W RGBWA-
UV, 4 sztuk LIGHT4ME COMPACT MOVING HEAD 7x4W LED  oraz 2 sztuk LIGHT 4ME MEGA LIGHT BAR 
LED 8 RGB 240. Całość sprzętu oświetleniowego montowane będzie na 2 statywach STAND4me LS AIR 
oraz obsługiwana będzie przez sterownik AMERICAN DJ DMX OPERATOR 384 podłączony 8 przewo-
dami AMERICAN DJ XLR- XLR5m. Dodatkowo do sprzętu oświetleniowego zakupiono  profesjonalny 
kabel wieloparowy ADAM HALL K20C15 MULTICORE 16/4 kanałów, który służy do przesyłania sygnału 
ze sterownika  do oświetlenia na duże odległości.  

Zakupiony sprzęt przechowywany i transportowany będzie w 5 profesjonalnych skrzyniach marki 
CASE4ME.  

W październiku 2016 r. Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
zakupił kserokopiarkę Ricoh. Ksero-
kopiarka znajduje się w sekretariacie 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gąbinie i wykorzystywana jest przez 
pracowników przy pracy biurowej  
i opracowywaniu materiałów rekla-
mowych i informacyjnych związanych 
z działalnością kulturalną instytucji.

Zakup 
kserokopiarki
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Towarzystwo Miłośników  
Ziemi Gąbińskiej w Turku

27 września 2016 roku Muzeum 
Miasta Turku zorganizowało sesję na-
ukową „Sławoj Felicjan Składkowski 
(1885 Gąbin – 1962 Londyn) Lekarz, Ge-
nerał, Premier”, na którą zaprosiło de-
legację Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej. Udaliśmy się tam w składzie: 
prezes Anna Ostrowska, w-ce prezes 
Lech Łukaszewski oraz nasz fotograf i ad-
ministrator strony www.facebook.com 
(Muzeum-i-Towarzystwo-Miłośników-
Ziemi-Gąbińskiej)Henryk Grzelak.

Po przyjeździe wybraliśmy się na 
krótką wycieczkę po mieście, a przede 
wszystkim na spacer po parku miejskim 
im. Żerminy Składkowskiej - żony pre-
miera RP Felicjana Sławoja Składkow-
skiego, rodzinnie związanego z Turkiem. 
Duży park, starannie utrzymany, wywarł 
na nas ogromne wrażenie. Jednak praw-
dziwy szok  przeżyliśmy oglądając wnę-
trza Muzeum Miasta Turku. To napraw-
dę obiekt godny XXI wieku. Przestronne 
sale wystawowe, duża ilość eksponatów, 
multimedia sprawiły, że od razu pomy-
śleliśmy o naszych małych, skromnych 
pomieszczeniach. Jedynym pociesze-
niem jest obietnica pana Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin, że w ciągu 2 lat 
najstarszy budynek w mieście, będący 
siedzibą naszego muzeum odzyska swo-
ją świetność.

Nasz, największy w Polsce, zbiór pa-
miątek po F. S. Składkowskim został pięk-
nie wyeksponowany   i cieszył się dużym 
zainteresowaniem zwiedzających.

Właściwą sesję otworzył Dyrektor 
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Me-
hoffera – pan Bartosz Stachowiak. Refe-
raty wygłosili znani nam już dr n. med. 
Jerzy Krzewicki z Kielc „ Lekarz – gen. 
dyw. Sławoj Felicjan Składkowski” oraz 
dr hab. Marek Sioma z Lublina „Sławoj 
Składkowski – polityk w żołnierskim 
mundurze. Turkowskie aspekty z gen. 
Składkowskim w tle.” Po referatach mia-
ła miejsce bardzo ożywiona dyskusja. 

Przekazaliśmy „Dzieje Gąbina” prof. 
J. Szczepańskiego i list wraz z medalem 
od Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin - 
pana Krzysztofa Jadczaka.

Obecnie, do marca 2017 roku, zbiory 
TMZG dotyczące postaci generała moż-
na oglądać w salach Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Toruniu.

Lech Łukaszewski
fot. Henryk Grzelak
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W dniu 14.04.2016 roku odbyły się 
rejonowe eliminacje  do konkursu re-
cytatorskiego dla dzieci i młodzieży im. 
Janusza Korczaka „Pięknie być człowie-
kiem”, którego  XXXVIII edycję  zorga-
nizowała Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gąbinie.

W konkursie brały udział dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu gmin Gąbin , Łąck i  Słubic.

Konkurs otworzył Pan Krzysztof Jad-
czak Burmistrz Miasta Gminy Gąbin, 
który nawiązał do idei konkursu, myśli 
przewodniej tegorocznej edycji czyli 
sensu i radości „życia” na przykładzie 
przesłania jakie w swoich utworach kie-
rowała do czytelników wspaniała poet-
ka i noblistka Wisława Szymborska.

Nagrody dla osób wyróżnionych  
w konkursie wręczali Dyrektor Biblioteki 
Pan Stanisław Guziak, oraz członkowie 

Pięknie być człowiekiem
komisji konkursowej. Idea konkursu wciąż 
udowadnia, że piękno słowa zbliża ludzi.

Konkurs z założenia ma populary-
zować książki i czytelnictwo, ale tytuł i 
patron konkursu wzbogacili ideę prze-
wodnią tej imprezy, ucząc poprzez lite-
raturę tego co najpiękniejsze i najwar-
tościowsze w życiu. Umożliwia on także 
realizację marzeń i pomaga w odkrywa-
niu zdolności i umiejętności dzieci. 

Poprzez piękno słowa mówionego, 
uczestnicy popularyzują książki, za-
chęcają innych do czytania, rozbudza-
ją wrażliwość i poczucie estetyki, ale 
także uczą i zachęcają do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze.

Cieszy nas, organizatorów to, że  
w czasach, kiedy coraz więcej osób za-
fascynowanych jest kulturą obrazkową 
i mediami elektronicznymi, kiedy wy-
rokowano kres książce, umiłowanie 

słowa pisanego i mówionego przez 
młodych ludzi jest tak duże.

Liczny udział dzieci i młodzieży  
w konkursie    jest potwierdzeniem 
słuszności tego przedsięwzięcia .

Sukces konkursu , to praca i zaanga-
żowanie wielu nauczycieli,  rodziców i 
bibliotekarzy, którzy nie szczędzili swe-
go czasu i zapału, by zwracać uwagę na 
piękno języka, zapoznawać  z tajnikami 
dobrej recytacji, ukazywać cenne war-
tości zawarte w książkach .       

Do udziału w konkursie zgłosiło się 
67 uczestników, uczniów  ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu mia-
sta i gminy Gąbin, Łąck i Słubic.

Recytatorom  konkursu towarzy-
szyli nauczyciele i opiekunowie, którzy 
przygotowywali dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie. 

Po wysłuchaniu wybranych utworów poezji i prozy komisja przyznała nagrody i 
wyróżnienia:
Miejsce i Żmudowska Maria – sz.P. w łącku , kl. ii
Miejsce ii Wichrowska amelia - sz.P. w gąbinie, kl. iii
Miejsce iii Bałdyga Małgorzata – sz.P. w dobrzykowie kl. iii
Wyróżnienie przyznano dla:
Cieślak Jakub  - sz.P. w Borkach kl. iii
W drugiej grupie wiekowej  w klasach IV – VI komisja przyznała nagrody i wyróż-
nienia:
Miejsce i – Pawluk Franciszek sz.P.w słubicach kl. iV
Miejsce ii – Witkowska Magdalena sz.P. w Borkach kl.V
Miejsce iii – Wiśniewska daria sz.P. w słubicach Kl. iV
Wyróżnienie przyznano dla:
Cichosz Magdalena -sz.P. w słubicach kl. V
W trzeciej grupie wiekowej w  klasach I-III Gimnazjum komisja przyznała nagro-
dy:
Miejsce i –Obidowska łucja gimn. w gąbinie Kl. ii
Miejsce ii- Rzepka Krystian gimn. w gąbinie Kl. ii
Miejsce iii – Kowalik izabela gimn. W słubicach

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody (I i II miejsca) zakwalifikowali się do dal-
szego etapu konkursu tj. Finału  Konkursu w Książnicy Płockiej.  Wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie składa podziękowania dzie-
ciom  i młodzieży za udział w konkursie, nauczycielom i rodzicom  oraz  wszystkim 
osobom,  które były zaangażowane w prace nad konkursem. 

                                                                 Lewandowska Ewa
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2.10.2016 r. społeczność szkolna Szko-
ły Podstawowej w Nowym Grabiu zor-
ganizowała imprezę środowiskową. 
Zaangażowani byli rodzice, uczniowie, 
nauczyciele. Uroczystość tę rozpoczy-
nała Msza Św. celebrowana przez pro-
boszcza parafii dobrzykowskiej. Licznie 
zebrani goście, po mszy przeszli na bo-
isko szkolne, gdzie przywitała wszyst-
kich p. Barbara Artiomow, dyrektor 
szkoły. Następnie głos zabrał pan 
Krzysztof Jadczak, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin. W swoim wy-
stąpieniu wspomniał o bardzo 
dobrych wynikach edukacyjnych 
osiągniętych przez uczniów w 
ostatnim roku szkolnym. Następ-
nie członkowie Koła Myśliwskiego 
,,Kania” wręczyli dzieciom nagrody 
za zebrane kasztany i żołędzie. Dzieci 
otrzymały również nagrody za grę te-
renową z projektu ,,Klimat i My”. Po 
tej oficjalnej części występowały dzieci 
szkolne, przedstawiały scenki dramo-
we, skecze i recytowały wiersze wraz 
ze swoimi rodzicami. Każde dziecko 
otrzymało prezent na pamiątkę swego 

Już po raz dziewiąty bawiliśmy się na pikniku 
,,Święto pieczonego Ziemniaka”

występu. Były też konkursy, w których 
uczestniczyli dorośli. Oni też zostali 
obdarowani. Klasa pierwsza złożyła 
oficjalne ślubowanie przed wszystki-
mi. Byli pasowani na ucznia. Odbyło 

się również pasowanie uczniów klasy 
drugiej na czytelnika. Rodzice prowa-
dzili swoje stoiska garmażeryjne, które 
pachniały pysznymi potrawami. Przy-
była również Elsa z GabilLandu, która 

bawiła dzieci, malowała buziaki, robi-
ła olbrzymie bańki i prowadziła liczne 
konkursy. Dzieci mogły pozjeżdżać  
z wysokiego zamku i pojeździć mini sa-
mochodzikami. 

Pogoda bardzo sprzyjała tej uro-
czystości, był bezwietrzny, ciepły, 
słoneczny dzień. Obsługę techniczną 
wraz z nagłośnieniem zapewnił pan 

Jarosław Czajkowski (serdecznie 
dziękujemy!). Patronat medialny 
sprawował portal Teraz Gąbin. 
Uroczystość  zdaniem społeczno-
ści szkolnej się udała a to wszyst-
ko za sprawą licznie przybyłych 
mieszkańców Nowego Grabia  

i okolic. W tym roku ,,Królem Py-
rusiem” została Ania Szychowska. 

Przez cały rok będzie miłościwie nam 
panowała po to, by w przyszłym roku 
przekazać koronę. Emocje po tak uda-
nej imprezie jeszcze długo nie opadną. 
Wszyscy są bardzo zadowoleni, a prze-
cież o to chodziło dyrekcji.

Dyrekcja szkoły dziękuje rodzicom za 
zaangażowanie w to przedsięwzięcie.

Eugenia Ziółkowska
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Wycieczka 
do Warszawy
08.11.2016 roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu uczestniczyli 
w wycieczce zorganizowanej przez 
Radę Pedagogiczną w ramach projek-
tu ,,Bezpieczna plus”. W niewielkim 
stopniu rodzice również dołożyli swoją 
cegiełkę. 

O 6.15 wszyscy byli zwarci i goto-
wi do wyjazdu. Nawet przedszkola-
ki cieszyły się na ten wyjazd. Podróż 
znieśliśmy bardzo dobrze, pogoda też 
nam dopisywała. O godzinie 10:00 we-
szliśmy na stadion ,,PGE Narodowy”. 
Tam trasą biznesową zwiedziliśmy 
wszystko, co było dostępne. Obejrzeli-
śmy boisko, siedzieliśmy na trybunach, 
zasiadaliśmy w lożach VIP-owskich, 
odwiedziliśmy szatnie naszej repre-
zentacji, łazienki i pokój rozgrzewki 
treningowej. Następnie udaliśmy się 
do pomieszczenia skąd prowadzone są 
konferencje prasowe emitowane przez 
telewizję. Kiedy ,,PGE Narodowy” nie 
był już dla nas tajemnicą udaliśmy 
się na górkę, z której zjeżdżaliśmy na 
pontonach, dzieci uwielbiały tę atrak-
cję. Przedszkolaczki na  kolanach pana 
Łukasza też zaliczyły zjazdy. Po tych 
atrakcjach, głodni jak wilki, udaliśmy 

się na obiad do stołówki Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Pyszny obiad do-
dał nam siły, by udać się do Centrum 
Nauki ,,Kopernik’’. Tam poprzez zaba-
wę mogliśmy poznać różne rozwią-
zania naukowe mające zastosowanie 
w codziennym życiu. Bawiliśmy się  
z „Robotorem”, byliśmy na „Titaniku”, 
bawiliśmy się poziomicami, wchodzili-
śmy do wnętrza luster, widzieliśmy or-
gany ludzkie, kombinacje kołem wiązki 
światła, wiele innych równie cieka-
wych atrakcji. Na koniec udaliśmy się 
do miejscowego sklepiku, gdzie zaopa-
trzyliśmy się w pamiątki.  O godzinie 
18.00 opuściliśmy Centrum Naukowe, 
by udać się do autokarów a następnie  
w drogę powrotną. 

Mimo napiętego grafiku nasze dzie-
ci były niestrudzone. W autokarze śpie-
wały i ochoczo rozmawiały o nowych 
doświadczeniach, niektóre młodsze 
zasnęły. O godzinie 20.10 przybiliśmy 
na boisko szkolne, gdzie rodzice ocze-
kiwali swoich pociech. Mimo późnej  
pory wszyscy byliśmy zadowoleni, po-
nieważ ta wycieczka pozostanie długo 
w naszej pamięci. Wiedza i umiejętno-
ści, które posiedliśmy przydadzą się 
nam ku ogólnemu rozwojowi. 

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)
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Aby pogłębić zawarte przyjaźnie, zawrzeć 
nowe, spędzić wspólnie czas, zdobyć ko-
lejne doświadczenia i umiejętności, har-
cerze z 58 GDH wybrali się na tegorocz-
ny obóz z drużynami ze swojego hufca  
– w sumie ponad 100 osób!

Wapienica - wysunięta najbardziej 
na zachód i południe część Bielsko-Bia-
łej, położona w dolinie rzeki u podnó-
ża pięknego Beskidu Śląskiego przywi-
tała 2 sierpnia mazowieckich skautów 
cudowną, słoneczną pogodą. Stanica 
znajduje się na skraju parku krajobrazo-
wego. Najpierw trzeba było rozbić obóz 
– ale pionierka naszym harcerzom nie 
straszna! Później zajęcia ruszyły pełną 
parą! Główną atrakcję stanowiły górskie 
wyprawy: na Dębowiec, Szyndzielnię 
czy Klimczok – słowem: Beskid zdobyty! 
Oprócz tego nie zabrakło wieczornych 
ognisk (do białego rana) ze śpiewaniem, 
pląsów, zabaw. Uczestnicy rozwijali tak-
że swoje umiejętności i zdobyli nowe 
sprawności: wartownika, strażnika ognia 
czy sanitariusza. Rycerska tematyka 
obozu „Bractwo Miecza i Róży” jednak 

„Bractwo Miecza i Róży”  
– czyli Harcerska Akcja Letnia 2016

zobowiązuje! Odbył się zatem Turniej: 
strzelanie z łuku, zaplatanie warkocza 
na czas, walka na miecze i wiele innych, 
równie atrakcyjnych dyscyplin. Natura 
także dawała znać o sobie – nocą namio-
ty odwiedzały lisy. 

Aby tradycji stało się zadość, wypra-
wiono obozowe śluby. Małżonka każdy 
musiał znaleźć sobie sam, bo przysięgi 
„ślubuję Ci wierność i miłość do końca 
obozu…” należało dotrzymać. A ile było 
przy tym śmiechu i zabawy…

Jednak wszystko co dobre ma swój 
kres. Po 10 dniach harcerskiej przygody 
trudno było pogodzić się z tym, że przy-
szła pora powrotu.

Harcerze i harcerki z 58 GDH „Gra-
diam” dziękują: Proboszczowi ks. Józefo-
wi Szczecińskiemu, Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Gąbin, panu Krzysztofowi Jad-
czakowi oraz Stowarzyszeniu Rodzin Ka-
tolickich za finansowe wsparcie. Ofiaro-
wana pomoc jest dowodem życzliwości  
i serdeczności oraz docenienia harcer-
skiej służby w środowisku lokalnym.

A. Brodowska
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22 lutego wszyscy harcerze i skau-
ci na całym świecie obchodząc swoje 
wyjątkowe święto Dzień Myśli Brater-
skiej, wysyłają sobie wzajemnie brat-
nie pozdrowienia. Dlaczego właśnie 
tego dnia? Ponieważ jest to rocznica 
urodzin gen. Roberta Baden-Powella - 
twórcy skautingu.

Harcerze z Hufca ZHP „Mazowsze” 
Płock, w tym także 58 GDH „Gradiam”, 

Dzień Myśli  
Braterskiej 2016

zostali zaproszeni z tej okazji na Złaz 
Harcerek i Harcerzy do Nowego Misze-
wa. Organizatorzy stanęli na wysokości 
zadania: była gra terenowa, pokaz te-
atru ognia, prezentacja egzotycznych 
gadów a przede wszystkim tradycyjne 
harcerskie śpiewogranie. 

Na trasie starszoharcerskiej druhny 
i druhowie z Gąbina zajęli III miejsce!

Samarytanka 
czyli?
Samarytanka – tak w harcerstwie 
określa się ogół wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Umiejętność rato-
wania innych jest ważną zdolnością, 
wpisującą się w metodykę ruchu 
skautowego. Również w 58 GDH 
„Gradiam” temat pierwszej pomocy 
traktowany jest z należytą uwagą. 
Aby jak najlepiej przygotować się 
na wypadek nieszczęśliwych sytu-
acji, harcerze poprosili tym razem 
o przeszkolenie panią Edytę Szcze-
śniak, nauczycielkę biologii i eduka-
cji dla bezpieczeństwa w Gimnazjum 
w Gąbinie. Nie było łatwo: w chwi-
lach zagrożenia „tracimy głowę”  
a w konieczności ratowania życia 
trzeba przecież umieć odpowiednio 
się zachować. Zdobyte umiejętności 
należy pielęgnować, symulacje ćwi-
czyć – a dalej to już droga do specja-
listycznych zajęć Harcerskiej Szkoły 
Ratownictwa!
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X rocznica nadania imienia  
Gimnazjum w Gąbinie

Nie ma już między nami Jana Pawła 
II, ale można powiedzieć ,że jest obec-
ny inaczej. Wciąż żyje w  sercach spo-
łeczności Gimnazjum w Gąbinie, która 
1 czerwca świętowała zaszczytną rocz-
nicę. Dziesięć lat temu dzięki staraniom 
dyrektora Zdzisława Fortuny i wicedy-
rektor Anny Sawickiej szkoła przyjęła 
imię Jana Pawła II.W ciągu tego czasu 
nigdy nie zapomnieliśmy  o swoim Pa-
tronie; uroczystości mu poświęcone 
zajmowały  ważne miejsce w kalenda-
rzu imprez szkolnych. Wystawiane były 
sztuki, odbywały się konkursy. 

Cała społeczność szkolna dołożyła 
wszelkich starań , by dzień 1 czerwca 
2016r. był wyjątkowy. Rozpoczęliśmy 
od mszy świętej, po której uczniowie, 
pracownicy szkoły oraz zaproszeni go-
ście przybyli do gimnazjum, by uczest-
niczyć w części  oficjalnej. Wszyscy 
zebrani zostali powitani przez gospo-
darza dzisiejszej uroczystości p. dyrek-
tor Benedyktę Wachowicz, po której 
ciepłe słowa skierował  do uczestni-
ków uroczystości gospodarz miasta – 
p. burmistrz Krzysztof Jadczak. Wśród 
zaproszonych gości nie zabrakło księ-
dza proboszcza Józefa Szczecińskiego,  
a także ks. Jerzego Drozdowskie-
go, który dziesięć lat temu aktywnie 
uczestniczył w uroczystości nadania 
szkole imienia.  Nie zabrakło dyrekto-
rów okolicznych instytucji oraz przed-
stawicieli organizacji działających na 
terenie miasta. Zaproszeni byli rów-
nież rodzice, sympatycy i przyjaciele 
szkoły, którzy wspierają różnego typu 
działania szkoły, pomagają organizo-
wać uroczystości i wycieczki.

Po części oficjalnej nastąpił czas 
na wspomnienie Patrona. Uczniowie 
należący do koła teatralnego, ,Maska” 
zaprezentowali spektakl pt .,,Kim jest 
dla Ciebie Jan Paweł II?” Czterokrot-
nie pojawiało się tytułowe pytanie, by  
w odpowiedzi dostrzec Jana Pawła II 
jako przyjaciela młodzieży, człowieka 
kochającego teatr, poetę i Świętego. 
Oprócz tekstów informujących o bio-
grafii papieża pojawiały się scenki z jego 
życia, utwory poetyckie jego autorstwa 
oraz piosenki w wykonaniu zespołu wo-
kalno-instrumentalnego ,,Uranos”. Na 
koniec z dumą i wzruszeniem uczniowie  
złożyli białe i żółte róże pod portretem 
papieża, pokazując, jak bardzo są dum-
ni, że szkoła do której uczęszczają nosi 
imię Jana Pawła II. 
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 Z okazji 10-tej rocznicy nadania 
szkole imienia zorganizowana została 
II edycja konkursu pt.,,Papieskie in-
spiracje”. Podsumowana była część 
literacka, plastyczna i fotograficzna.   
W kategorii literackiej I miejsce otrzy-
mała Aleksandra Milewska, zaś drugie 
Dorota Pietrzak- obie uczennice uczęsz-
czają do Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie. W części plastycznej najlepsi 
okazali się również  uczniowie  gimna-
zjum- Agata Wernik, Łucja Obidowska 
oraz Jakub Kieszkowski. Nagrodami  
w kategorii fotograficznej uhonoro-
wani zostali uczniowie Gimnazjum im. 
Jana  Pawła II -Weronika Tarka, Michał 
Brodowski i Natalia Maletka.  Kolej-

ny konkurs nosił tytuł ,,Jan Paweł II  
z fizyką za pan brat”. I miejsce uzyska-
ła ucz. Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie- Agata Wernik, II przypadło 
Szymonowi Grzywińskiemu ze Szko-
ły Podstawowej im. M. Konopnickiej  
w Gąbinie, zaś III otrzymali Wiktoria 
Wojciechowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Gąbinie II oraz   Tymoteusz Pie-
tracho z Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie. Wyróżniona została Katarzy-
na Zaleska z Gimnazjum w Dobrzyko-
wie. ,,Prace były imponujące pod każ-
dym względem; uczniowie udowodnili , 
że postać Jana Pawła  II może inspirować 
do tworzenia. Goście mogli podziwiać 
Dzieła uczniów zgromadzone  zostały 

na wystawie, którą mogli podziwiać 
wszyscy zgromadzeni na uroczystości.

Po ciepłych podziękowaniach goście 
udali się do świetlicy szkolnej, gdzie przy 
okazji poczęstunku można było obej-
rzeć  prezentację składającą się ze zdjęć 
obrazujących minione dziesięciolecie. 
Można było wpisać się do księgi i od-
wiedzić Izbę Patrona , w której znajdują 
się pamiątki poświęcone papieżowi.

Tegoroczny Dzień Dziecka połączo-
ny z tak prestiżowym wydarzeniem 
na długo zapadnie w pamięci całej 
społeczności szkolnej. Pozostaje nam  
liczyć, że szczęśliwie doczekamy kolej-
nych rocznic, a przy tym tak wartościo-
wych spotkań i wspomnień…
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III Festiwal Piosenki Papieskiej „Jan 
Paweł II – Człowiek Święty” przeszedł 
do historii. Frekwencja oraz żywiołowe 
reakcje widowni są dowodem na to, że 
impreza coraz mocniej wpisuje się w ka-
lendarz wydarzeń kulturalnych nie tylko 
Gimnazjum, ale także Gąbina. A wszyst-
ko miało miejsce 7 maja br. Na szkolnej 
scenie pojawili się wykonawcy, którzy 
zaśpiewali dla Jana Pawła II. Zaprezen-
towali utwory ukazujące Papieża Polaka 
oraz wartości, jakie promował, ale też hi-
storię pontyfikatu w pigułce. Okazało się, 
że tematyka religijna jest znana i lubiana 
wśród wszystkich grup wiekowych. 

„Ludzie myślą, że żeby śpiewać trzeba mieć głos. 
A ja mówię: żeby mieć głos trzeba śpiewać!” 

Ojciec Święty Jan Paweł II

KONKURS  
PIOSENKI PAPIESKIEJ

Laureaci:
Kategoria szkoła podstawowa i – iii
I miejsce – Amelia Zielińska  – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
II miejsce – Julia Majchrzak – Szkoła Podstawowa w Łącku
III miejsce –  Amelia Fus, Amelia Wichrowska, Aleksandra Gralewska – Szkoła 
Podstawowa w Gąbinie
Wyróżnienie – Wiktoria Wasiak – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
 
Kategoria szkoła podstawowa iV – Vi
I miejsce – Michalina Leonarcik – Szkoła Podstawowa w Sannikach
II miejsce – Julia Ignaczak – Szkoła Podstawowa w Łącku
III miejsce – Zespół wokalno-instrumentalny „Anioły” – Szkoła Podstawowa  
w Sannikach
Wyróżnienie: Adrianna Dymowska, Natalia Klarzyńska – Szkoła Podstawowa  
w Gąbinie
 
Kategoria gimnazjum
I miejsce – Renata Kamińska – Gimnazjum w Wyszogrodzie
II miejsce – Julia Woźnicka – Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie
III miejsce – Julia Woźnicka, Lena Wachowska - Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie  
Wyróżnienie: Paulina Dolina – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie.

 
nagroda gRand PRiX  - Alicja Pietruszewska - Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym. 

Imprezę Honorowym Patronatem 
objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty  
w Warszawie, ksiądz Józef Szczeciński, 
proboszcz Parafii w Gąbinie oraz Krzysz-
tof Jadczak, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin. Wśród sponsorów nagród znaleź-
li się ponownie ksiądz Józef Szczeciński, 
burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Jacek 
Kamiński Sklep Muzyczny w Płocku.

Zaszczytną funkcję jurorów pełnili 
nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Gąbinie: p. Mariusz Hejnicki, p. Han-
na Wąsowska i p. Marta Guisado-Cza-
pla – brawa za fachowy, sprawiedliwy 
werdykt!

Za nieocenioną obsługę technicz-
ną organizatorzy dziękują p. Piotrowi 
Kunikowskiemu, szefowi firmy OPTIS  
z Gąbina, a jego pracownikom za cier-
pliwość.

Weronika Tarka i Kacper Koncki 
wdzięcznie i profesjonalnie poprowa-
dzili festiwal, a członkowie zespołu 
Uranos przygotowali domowe wypieki 
i zadbali o dobre samopoczucie gości. 
Niezwykłe statuetki to zasługa pracow-
ni plastycznej gimnazjum.
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Rocznica śmierci  
Józefa Piłsudskiego

W dniu 12 maja 2016 r. obchodzo-
no 81. rocznicę śmierci Józefa Piłsud-
skiego, patrona Szkoły Podstawowej w 
Nowym Grabiu. W tym dniu społecz-
ność szkolna  uczciła to wydarzenie 
poprzez przygotowanie i zaprezento-
wanie występu artystycznego, który 
miał miejsce pod pomnikiem – głazem 
Józefa Piłsudskiego zlokalizowanym w 
Gąbinie. 

Na uroczystość przybyli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jad-
czak, ksiądz kan. Józef Szczeciński – pro-
boszcz parafii Gąbin, Prezes Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin – Elżbieta 
Kamińska z delegacją, dyrektorzy szkół 
z terenu miasta i gminy z pocztami 
sztandarowymi i delegacjami uczniów, 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
w Gąbinie z dyrektorem i opiekunami 
oraz mieszkańcy i goście.

Po części artystycznej delegacje po-
szczególnych grup społecznych złożyły 
kwiaty, zaś dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Grabiu z uczennicami 
zapaliła symboliczny znicz.

Dzięki pamięci o naszych zasłu-
żonych rodakach rodzi się w głowach 
młodych pokoleń duch patriotyzmu, 
takie uroczystości są najlepszym tego 
dowodem.

M. Świerzyńska
Fot. A.Ś.
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Ognisko to element nieodłączny  
w trakcie roku harcerskiego, biwaku 
czy obozu. Ognisko obrzędowe jest 
najbardziej uroczystym i celebrowa-
nym elementem obrzędowości. Przyj-
mowani są wówczas nowi w szeregi 
drużyny lub następuje tzw. ukrzyżowa-
nie już  przyjętych, przeprowadzane są 
dyskusje lub gawędy, dzieje się wiele 
innych ciekawych rzeczy, które zasłu-
gują na to, by odbywać się w tak uro-
czysty sposób. 

29 kwietnia harcerze spotkali się 
na ognisku obrzędowym. Zaprosili 
także gości: komendanta swojego huf-
ca dh harcmistrza Adama Wenklera,  
dh harcmistrz Ewę Gronkiewicz – sym-
patyka drużyny oraz dh podharcmistrz 
Joannę Jasińską – byłą (ale nadal ulu-
bioną) drużynową.

Gawędzono o wspomnieniach – 
różnych. Każdy podzielił się swoim, 
tym najlepszym, harcerskim. Tego wie-
czoru trzy druhny (mocno zaskoczone) 
złożyły przyrzeczenie oraz otrzymały 
krzyż harcerski z rąk swoich „opieku-
nów”. Pełnoprawnymi członkiniami 
ZHP zostały: dh Julia Łopińska, dh Ad-
rianna Żukowska i dh Natalia Klarzyń-
ska. Gratulujemy!

„Mam szczerą wolę 
całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim 
i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

58 GDH „Gradiam” na rajdowej trasie
W słoneczny weekend, 20-22 maja, 
odbył się XXXIX Ogólnopolski Harcer-
ski Rajd „Wisła” 2016. Pięknymi szla-
kami Mazowsza, na 7 trasach, wędro-
wało 65 patroli z Chorągwi Mazowiec-
kiej, Łódzkiej i Warmińsko-Mazurskiej, 
wśród których znalazły się także dwa 
z 58 Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej 
„Gradiam”.

„Takie tu lasy i takie drzewa, bez-
droża, że nie śniło się nikomu”, a wśród 
nich kilkuset uczestników rajdu, którzy 
wykonywali zadania sprawdzające 
ich harcerską wiedzę i umiejętności.  
A wędrowali: zuchy, harcerze, harce-
rze starsi, wędrownicy, instruktorzy, 
starszyzna. I we wszystkich była ta 
sama radość, ciekawość, chęć przeży-
cia przygody.

Program przypominał, m.in.  
o 70-leciu Harcerskiego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Dzieci Płocka”. O jego historii 
opowiadał podczas sobotniego ogni-
ska dh pwd Tadeusz Milke, potwier-
dzając jeszcze raz prawdę, że ogień ma 
niezwykłą moc – daje siłę i jednoczy.

Zakończeniem ogniska w Stanicy 
Harcerskiej w Gorzewie było ognio-
branie. Każdy uczestnik rajdu trzymał  
w dłoni światełko zapalone przez ko-
mendantów tras od płonących po-
chodni. Ułożono z nich napis: „70 lat 
Dzieci Płocka”. 

Niedziela, ostatni dzień rajdu, roz-
poczęła się mszą świętą, którą odpra-
wił ks. Dariusz Skoczylas, proboszcz 
parafii Lucień. Jako ciekawostkę warto 
dodać, że to konsultant w serialu „Oj-
ciec Mateusz”.

Apel kończący rajd zgromadził 
ponad osiemset osób – uczestników  
i obsługę tras. Nie zabrakło także gości. 

Zwycięzcom wręczono puchary i na-
grody. Ale najważniejsze  było poczucie 
więzi w wielkiej harcerskiej rodzinie.

W przyszłym roku jubileuszowy 40. 
Ogólnopolski Harcerski Rajd „Wisła”. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą 
przeżyć wiele pięknych chwil na „rów-
ninie mazowieckiej rozpostartej szero-
ko”, do naszej drużyny!
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Harcerki i harcerze z 58 gdH czynnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach organizowanych w gąbi-
nie: 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 75. rocznica rozstrzelania mieszkańców gąbina i okolic, 
96. rocznica Cudu nad Wisłą, Peregrynacja Obrazu Matki Bożej.

Harcerska służba
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Nasza szkoła, po raz pierwszy, uczest-
niczyła w obchodach Światowego 
Dnia Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja 
edukacyjna, której celem  jest propa-
gowanie zabawowej formy uczenia się 
matematyki. Ma ona zachęcić uczniów 
do przypomnienia sobie tabliczki mno-
żenia w przyjemny, niecodzienny spo-
sób. Akcja jest okazją do nadrobienia 
„tabliczkowych” zaległości po waka-
cjach. Natomiast dorośli mogą dać 
przykład dzieciom – pokazując swoją 
świetną znajomość trudnych przypad-
ków mnożenia. 

W tym dniu „tabliczkowa wiedza” 
była sprawdzana i utrwalana podczas 
zabaw na świetlicy szkolnej. Uczniowie 
klas III-VI uczestniczyli w różnych grach  
sprawdzających znajomość tabliczki 
mnożenia takich jak Memory, Bingo 
czy Piłkarz Matematyk. Natomiast 

VI Światowy Dzień
tabliczki Mnożenia

Dzień Zdrowego 
Śniadania w SP  
w Dobrzykowie
Aby zwiększyć świa-
domość uczniów na 
temat roli zdrowego 
odżywiania Szko-
ła Podstawowa im. 
Obrońców Dobrzyko-
wa z 1939 r. włączyła 
się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
„Śniadanie daje moc” organizowanej 
w ramach Europejskiego Dnia Zdro-
wego Jedzenia i Gotowania.  Ucznio-
wie klas I-III najpierw spotkali się  
z pielęgniarką – Panią Beatą Pakulską. 
Tematyka spotkania koncentrowała 
się wokół  roli śniadania, jako najważ-
niejszego posiłku w ciągu dnia. Ucznio-
wie dowiedzieli się, że zdrowe odży-
wianie to nie tylko zdrowa żywność. 
Ważne jest też, by jeść pięć posiłków 
w ciągu dnia, systematycznie sięgać 
po nabiał, ryby i mięsa, a także picie 
wody, zamiast napojów gazowanych. 
Mowa była też o niezbędnym ruchu.. 
Pani Beata opowiedziała nam również  
o swojej pracy oraz o sposobach dba-
nia o własne zdrowie, zagrożeniach  
i zapobieganiu chorobom. Kolejnego 
dnia obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Zdrowego Śniadania. Ucznio-
wie przygotowali zdrowe śniadanie,  
a potem je spożywali. Wspólny posiłek 
był świetną zabawą, a zarazem ważną 
lekcją o tym -jak ważne jest codzienne, 
zdrowe śniadanie. Najważniejsze cele 
akcji zostały osiągnięte tj. zwiększanie 
świadomości nt .zdrowego odżywiania 
i roli śniadania w diecie dziecka oraz 
przyczynianie się do obniżania pozio-
mu niedożywiania dzieci w Polsce- po-
przez edukację oraz promocję, wyko-
rzystując również owoce i warzywa, 
które dzieci dostają w szkole.

Koordynator akcji 
Agnieszka Smagała

uczniowie klas najmłodszych, którzy 
jeszcze mają czas na opanowanie ta-
bliczki mnożenia włączyli się w akcję 
– malując jej logo.

Poza tym, w czasie przerw na ko-
rytarzu szkolnym chodziły specjalne 
Patrole Egzaminacyjne zaopatrzone 
w losy, które przepytywały kolegów, 
nauczycieli i pracowników szkoły. Oso-
by, które prawidłowo odpowiedziały 
otrzymywały odznakę Eksperta Ta-
bliczki Mnożenia i cukierek. Na koniec 
dnia wszyscy uczniowie otrzymali cer-
tyfikaty Eksperta Tabliczki Mnożenia. 
Koordynatorami całej akcji były panie: 
Agnieszka Smagała i Katarzyna Siera-
dzan. Wszystkim uczestnikom zabawy 
gratulujemy znajomości tabliczki mno-
żenia i dziękujemy za dobrą zabawę.

Katarzyna Sieradzan

(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)
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10 października 2016 r. klasa III a, 
III b i IV wraz ze swoimi wychowawczy-
niami p. Agnieszką Smagałą, p. Dobro-
sławą Chęcką i p. Iwoną Bąbrych byli 
na wycieczce w Zoo Safari w Boryse-
wie oraz w Aquaparku w Kutnie. 

Ogród Zoologiczny Zoo Safari Bory-
sew to wyjątkowe miejsce w central-
nej Polsce niedaleko Łodzi. Można tam 
stanąć twarzą w twarz z egzotycznymi 
zwierzętami z całego świata. Dzieci 
miały możliwość zwiedzania ogro-
du Zoo kolejką, dlatego też padający 
deszcz nikogo nie wystraszył. Podziwia-
liśmy tam najgroźniejsze drapieżniki 
świata- białe tygrysy bengalskie, białe 
lwy, panterę śnieżną, serwale, a także 
lemury, bawoły indyjskie, antylopy, ze-
bry oraz małpy. Były tam także kangu-
ry, kajmany, wielbłądy dwugarbne oraz 
wiele innych ciekawych zwierząt. 

Ogromną atrakcją był seans w  ki-
nie  7D” Tajemnicze podziemie”. Była 
to ogromna dawka emocji. Uczniowie 
przenieśli się w tajemniczą podróż  
w nieznane. To tam dali się ponieść 
swoim zmysłom, a nowoczesna tech-
nologia przeniosła ich w świat marzeń. 
Efekty specjalne sprawiły, że na chwilę 
zaciera się granica między światem re-
alnym a iluzją. 

Zoo Safari posiada również  
w ofercie zajęcia edukacyjne, z któ-
rych oczywiście skorzystaliśmy. Odbyły 
się one w profesjonalnie wyposażo-
nej sali edukacyjnej, znajdującej się  
w Kompleksie Namiotów Sferycznych. 
Podczas zajęć uczniowie mogli poznać 
zwyczaje zwierząt, podziwiać wiele 
eksponatów: rogi, poroża, skóry, spre-
parowane zwierzęta. Największe wra-
żenie wywołały jednak żywe zwierzęta 
towarzyszące nam na zajęciach oraz 
możliwość dotknięcia żółwia, jaszczur-

ki i węża sprawiły, że uczniowie wyszli 
z zajęć zadowoleni. Tematem zajęć był 
„Świat gadów”.

Frajdą dla dzieci była Figlarnia – 
bajkowa kraina zabaw. Uczniowie mo-
gli tam zjeżdżać z dmuchanej dziewię-
ciometrowej zjeżdżalni, zanurkować  
w basenie z piłeczkami oraz przejść 
przez dmuchaną gąsienicę kryjącą licz-
ne atrakcje.

Podczas pobytu w Zoo Safari zjedli-
śmy smaczny, domowy obiadek. Na za-
kończenie pobytu w Borysewie chętne 
dzieci mogły zakupić pamiątki.

Kolejnym punktem naszej wyciecz-
ki był Aquapark Kutno.

Celem wyjazdu było kształtowanie 
nawyków prozdrowotnych, wpajanie 
prawidłowych nawyków higienicz-
nych, wyposażenie uczestników wyjaz-
du w podstawowy zasób umiejętności 
ruchowych, umożliwiających udział  
w pływaniu rekreacyjnym oraz wdraża-
nie do aktywnego i kulturalnego spę-
dzania czasu wolnego. Podczas 2 go-
dzinnego pobytu w prawdziwym cen-
trum zabaw wodnych, każdy uczestnik 
wyjazdu mógł skorzystać ze zjeżdżalni, 
jacuzzi, basenu sportowego oraz wiru 
wodnego.

W drodze powrotnej wszyscy dzieli-
li się swoimi wrażeniami, a czas wspól-
nie spędzony był świetną zabawą dla 
wszystkich uczestników. 

Do domu wróciliśmy zadowoleni  
i pełni niezapomnianych wrażeń. 

Następnego dnia podsumowali-
śmy wrażenia. Na pytanie „Jaka była 
wycieczka?” dzieci odpowiedziały: 
„super”, „znakomita”, „najlepsza ze 
wszystkich”, „świetna”, „ciekawa”, 
„niezapomniana”... 

Iwona Bąbrych

Kangury, jacuzzi  
i inne atrakcje...

(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)
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Ogromny sukces koła teatralnego 
,,Maska” z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie-spektakl ,,W zwierciadle 
Moliera „ znalazł się w  II etapie Festi-
walu Teatrów Młodzieżowych na Ma-
zowszu

Zdolna i kreatywna młodzież  
z naszego gimnazjum kolejny raz po-
dejmuje  teatralne wyzwanie.  Koło 
teatralne ,,Maska” trzeci raz wzięło 
udział w Festiwalu Teatrów Młodzie-
żowych na Mazowszu organizowanym 
przez Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego i Teatr Polski im. Arnolda 
Szyfmana w Warszawie. W tym roku 
motywem przewodnim była twór-
czość francuskiego komediopisarza  
w myśl tytułu festiwalu ,,Molier.  
Śmiech i łzy”. Spektakl ,,W zwierciadle 
Moliera” zrealizowany został w oparciu 
o komedię ,,Pocieszne wykwintnisie” 
oraz fr. sztuki ,,Szkoła żon”. Historia  
dwóch dziewcząt szukających w Pary-

   W
 ZWIERCIADLE MOLIERA

Koło teatralne  Maska

sCenOgRaFia i ReŻyseRia:

Agnieszka Wichrowska, Anna Charłusz

OBsada:
grupa aktorska:
Kasia – Julia Jasińska 

Magdusia – Maja Kapturowska 

służąca Maryśka – Łucja Obidowska

Gorgoni-Katarzyna Zajączkowska

Mascarille – Krystian Rzepka 

Jodelet – Michał Brodowski 

La Grange – ikołaj Gralewski 

Du Croisy – Piotr Sosiński

grupa choreograficzna

Próżność – Dagmara Jasińska 

Naiwność – Aleksandra Milewska  

Pycha – Wiktoria Budzyńska 

Zło – Julia Cybart 

Głupota – Szymon Kozłowski 

Duma – Paulina Baranowska 

Skąpstwo – Kinga Chmielecka 

Fałsz – Urszula Kujawa

Prawda – Adrianna Dymowska

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

żu dobrej zabawy, ale przede wszyst-
kim kandydatów na mężów, zdobyła 
przychylność młodzieży należącej do 
koła teatralnego ,,Maska”. Uczniowie, 
pracując nad spektaklem pod okiem 
Agnieszki Wichrowskiej i Anny Char-
łusz, potrafili dobrze się bawić i jed-
nocześnie ,,wejść” w twórczość tak 
znakomitego komediopisarza . Kwestie 
mówione to oryginalne teksty Molie-
ra w tłumaczeniu T. Boya-Żeleńskiego 
ozdobione, jak na barok przystało, cy-
tatami francuskimi. Wśród nich  zwra-
ca uwagę puenta sztuki w odniesieniu 
do postaci ,,wykwintniś” – „De grande 
montée, grande chute” (,,Kto wysoko  
mierzy, nisko spada”).

Tekst Moliera stał się inspiracją do 
autorskich pomysłów. Tytuł spektaklu 
związany jest z rekwizytem , jakim jest 
lustro, w którym odbija się prawda o 
człowieku i jego wadach, a o nich pisał 
przecież Molier w swoich komediach. 

Wprowadzony został układ choreogra-
ficzny do znanego utworu J.S. Bacha 
,,Toccata” , który obrazuje taniec ludz-
kich wad. Fałsz, naiwność, głupota, 
zło, duma, próżność, skąpstwo giną  
w zetknięciu z prawdą. Ruch scenicz-
ny zdecydowanie widoczny jest także  
w tańcu panien z wytwornym arysto-
kratami, którzy tak naprawdę okazują 
się tylko służącymi.

Sztuka utrzymana jest w duchu 
barokowym, co podkreśla sceno-
grafia stanowiąca wnętrze siedem-
nastowiecznego salonu. Tłem jest 
muzyka wybitnych barokowych 
twórców: J.S.Bacha, G.F.Händla oraz  
J. Pachelbela.

Przedstawienie prezentowane było 
w gimnazjum 3 listopada br. Jak co 
roku  było z nami wiele życzliwych osób 
m.in. Burmistrz MiG Gąbin, dyrektorzy 
okolicznych placówek ,rodzice aktorów 
i  sympatycy teatru. Sztuka stała się dla 
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nas wyjątkowa, ponieważ znaleźliśmy 
się w ścisłej piątce najlepszych spekta-
kli, a tym samym, zgodnie  założeniami 
festiwalu, komisja konkursowa oceniać 
będzie spektakl na żywo.

W minioną sobotę (12 listopada 
br.)  gościliśmy w  Gimnazjum w Gąbi-
nie wyjątkowe osoby. Przedstawienie 
oglądali: p. Andrzej Seweryn – aktor 
i dyrektor Teatru Polskiego, p.Ewa 
Makomaska – aktorka, p. Joanna Ha-
linowska – aktorka, p.Piotr Bajtlik- ak-
tor, p.Dorota Wojda reprezentująca 
Urząd Marszałkowski oraz p. Magda-
lena Mróz – koordynator festiwalu. 
Uczniowie znakomicie zagrali swoje 
role, goście świetnie się bawili. Na 
widowni zasiedli nauczyciele i pracow-
nicy gimnazjum, absolwenci szkoły, 
którzy brali udział w poprzednich edy-
cjach dotyczących twórczości Szekspi-
ra i Mrożka oraz członkowie Amator-
skiego Teatru Niewielkiego. Zgodnie  
z przesłaniem konkursu był śmiech do 
łez. Po obejrzeniu sztuki p. Andrzej Se-
weryn podzielił się swoimi refleksjami 
dotyczącymi spektaklu. Udzielił naszym 
aktorom wielu cennych rad związa-
nych z  ruchem scenicznym. Przydadzą 
się, bo już wkrótce (14 grudnia)  koło 
teatralne grać będzie ,,Pocieszne wy-
kwintnisie” na deskach Teatru Polskie-
go na gali podsumowującej IV edycję 
Festiwalu Teatrów Młodzieżowych na 
Mazowszu. Spotkanie zakończyło się 
oczywiście pamiątkowymi fotografia-
mi, autografami i ciepłymi rozmowami 
o teatrze. Aktorzy byli bardzo otwarci 

na naszych zdolnych uczniów. To był 
niezapomniany  teatralny wieczór...

Wielkie podziękowania dla niesa-
mowitej młodzieży, która kolejny raz 
pokazała swoje ogromne umiejętności 
aktorskie. Przy realizacji sztuki pomo-
gło nam wiele życzliwych osób, któ-
re włożyło w to wydarzenie cząstkę 
siebie. Jak zwykle mogliśmy liczyć na 
firmę ,,Optis”, ,,ArtMediaVideo”, ,,de-
koratorzy.pl”

Pozwolę sobie w tym miejscu przy-
wołać słowa Andrzeja Seweryna, które 
pojawiły się w  ,,Tygodniku Powszech-
nym” z 1.04.2010 r.: ,,W dobrym te-
atrze aktorzy są przygotowani do za-
wodu, mają doskonale opanowany 
warsztat. Taki teatr potrafi zbudować 
dekoracje, uszyć odpowiednie kostiu-
my, oświetlić scenę, zapanować nad 
dźwiękiem, wreszcie jest w stanie rów-
nie dobrze i profesjonalnie wystawić 
sztukę współczesną, jak i dramat napi-
sany trzysta lat temu”.

Mamy nadzieję, że w naszej przy-
godzie z ,,Pociesznymi wykwintnisia-
mi” Moliera na zajęciach koła teatral-
nego ,,Maska”, w choć niewielkim 
stopniu  udało nam się zbliżyć do pro-
fesjonalnego teatru. Joanna Kulmowa 
w jednym ze swoich wierszy napisa-
ła: ,,A teatr jest po to, żeby wszystko 
było inne niż dotąd. Żeby iść do domu 
w zamyśleniu, zachwycie. Praca nad 
sztuką była dla nas czasem zachwytu 
nad pięknem teatru i zamyśleniem nad 
jego tajemnicami….

Agnieszka Wichrowska                                                                                                                          
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Tegoroczne obchody Światowe-
go Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej 
w Nowym Grabiu poświęcone były 
problemom związanym 
z ochroną powietrza i 
przeciwdziałaniu tzw. 
niskiej emisji. Uroczy-
sty apel w naszej szkole 
i przygotowana przez 
uczniów część arty-
styczna miały za zadanie 
uświadomienie uczniom, 
że stan powietrza w wie-
lu miejscach na świecie, 
w tym w Polsce, budzi zastrzeżenia. Po 
raz kolejny cała społeczność szkolna 
pochyliła się nad losem naszej planety 
i podjęła działania na rzecz środowiska 
naturalnego. 

Klasa pierwsza wykonywała w gru-
pach plakaty ekologiczne a także sprzą-
tała śmieci w okolicy szkoły. Druga 
klasa postanowiła posadzić drzewko, 

Dzień Ziemi
które przyczyni się do oczyszczania po-
wietrza i spowolni ocieplenie klimatu. 
Klasa trzecia zorganizowała seans fil-

mowy i wspólnie z przed-
szkolakami obejrzała film 
pt. ,,Czysto, ładnie i bez 
śmieci- rady Pana Śmiet-
nika dla wszystkich dzie-
ci’’ Uczniowie klasy trze-
ciej wykonywali również 
na lekcji plastyki plakaty 
n-t- ,,Palący temat- Ni-
ska Emisja’’. Bardzo cie-
kawą inicjatywę podjęli 

uczniowie klasy piątej. Sami wymyślili 
scenariusz przedstawienia pt.: ,,Tadek-
Odpadek’’ i wystąpili przed maluchami 
z przedszkola. Ich przedstawienie mia-
ła no celu nauczenie innych segregacji 
śmieci  i promowało postawy ekolo-
giczne. Klasa czwarta i szósta sprzątała 
pobliski las. Uczniowie z klasy czwartej 
przygotowali też hasła z apelem o nie 
śmiecenie w lesie i umieszczali je przy 
ścieżkach w lesie.

Tegoroczne obchody Dnia Ziemi 
miały na celu uświadomienie sobie  
i innym, że zasady naturalne, takie jak 
czyste powietrze, woda pitna i żyzna 
gleba nie są niewyczerpalne i wyma-
gają od nas wielu starań. Uczniowie 
zgodnie uznali, że starania te powin-
ny być podejmowane nie tylko z oka-
zji święta, lecz na co dzień, przez cały 
rok. Mamy nadzieję, że będą się tego 
trzymać.

Beata Drzymała

Pierwszy dzień wiosny w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu powitaliśmy 
radośnie, harcersko i turystycznie. 
Zorganizowaliśmy XII Gminny Festi-
wal Piosenki Harcersko-Turystycznej. 
Cieszymy się, że dotarli do nas soliści 
i zespoły ze wszystkich szkół podsta-
wowych gminy Gąbin. Swoich gości 
powitaliśmy scenką dotyczącą przy-
bycia wiosny. Następnie każda z sze-
ściu szkół wspaniale zaprezentowała 
przygotowane na ten dzień utwory. 
Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe 
dyplomy i statuetki. W czasie trwania 
festiwalu uczestnikom towarzyszył 
dobry humor oraz wspaniała zabawa  
w gronie rówieśników.

Żaneta Dymek

XII Gminny Festiwal Piosenki 
Harcersko-Turystycznej

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)

Punkt Przedszkolny przy Szkole 
Podstawowej im. Marszałka J. Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu odwiedzili 
niezwykli goście: leśniczy – pan Bartosz 
Wasilewski oraz ratownik medyczny - 
pan Jakub Cywiński. 

Pan Bartosz opowiedział dzieciom 
o swojej pracy, o lesie i mieszkających 
w nim zwierzętach. Podkreślił, że czło-
wiek jest gościem w lesie i musi szano-
wać zwyczaje gospodarzy, czyli zwie-
rząt w nim mieszkających. Podczas 
spotkania dzieci miały okazję poznać 
zwyczaje wybranych zwierząt (sarny, 
dzika, lisa) zamieszkujących lasy naszej 
okolicy. Oglądali także przywiezione 
przez leśniczego eksponaty leśne. 

Podczas spotkania pan leśniczy zada-
wał przedszkolakom wiele pytań, z któ-
rymi dzieciaki świetnie sobie radziły. 

Pan Jakub przekazał najmłodszym 
informacje na temat udzielania pierw-
szej pomocy. Przedszkolaki uczyły się  
w jaki sposób można komuś pomóc za-
nim przyjedzie pogotowie ratunkowe. 
Jak należy sprawdzać przytomność oso-
by poszkodowanej oraz w jaki sposób 
wzywać pomoc. Poznały numery telefo-
nów ratunkowych oraz dowiedziały się, 
w jaki sposób rozmawiać przez telefon  
z dyspozytorką. Nasz pan ratownik zwró-
cił też uwagę, żeby dzieci właściwie prze-
wożone były samochodem tzn. zawsze 
w foteliku i w mocno zapiętych pasach.

Dzięki takiemu spotkaniu dzieci na-
uczyły się wielu ważnych rzeczy, które 
w przyszłości być może przyczynią się 
do uratowania komuś życia.

Serdecznie dziękujemy panu leśni-
czemu i panu ratownikowi medyczne-
mu za te owocne spotkania i z niecier-
pliwością czekamy na kolejne.

Paulina Chojnacka, 
Magdalena Łyzińska

Poznajemy  
zawody
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W dniu 13 czerwca 2016 roku 
uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Grabiu oraz z Nowe-
go Kamienia wzięli udział w międzysz-
kolnych podchodach matematyczno-
językowych. Zadania zawierały pytania 
z języka angielskiego i matematyki. 
Wszyscy uczniowie zostali podzieleni 
na 8 grup od 4-5 osób w każdej z nich. 
Zadania były o różnym stopniu trud-
ności i zostały ukryte w szkole oraz na 
zewnątrz. Uczestnicy podczas realiza-
cji zadań rywalizowali ze sobą, praco-
wali w grupach, rozwiązywali zadania 
i łamigłówki matematyczno-języko-
we, jednocześnie świetnie się bawiąc. 
Konkurs zapewnił uczniom rozrywkę, 
a przede wszystkim wzbogacał ich do-
tychczas nabytą wiedzę. Po wykonaniu 
zadań przez grupy, wszyscy udali się na 
boisko szkolne, by rozegrać mini mecz 
w piłkę nożną. 

Głównym celem zorganizowania 
takich zajęć była integracja uczniów 
i nauczycieli z dwóch szkół znajdują-
cych się na terenie Miasta i Gminy Gą-

Międzyszkolne podchody 
matematyczno-językowe

bin, uczenie właściwego zachowania  
i współzawodnictwa z rówieśnikami 
oraz kształtowanie u uczniów poczu-
cia własnej wartości poprzez udział  
w zabawach. Wszyscy byli zadowole-
ni z takiej formy zajęć. Nagrodą dla 
wszystkich uczestników było zdobyte 
doświadczenie i słodki poczęstunek.

Składamy także serdeczne podzię-
kowania naszym gościom ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu za 
przybycie i mile spędzony czas.

    Agnieszka Sarzała
 Renata Tarka

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziec-
ka  dzieci z Punktu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu 
wraz z wychowawczyniami wyruszyły 
na wycieczkę, której celem było od-
wiedzenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dobrzykowie.

Po przybyciu na miejsce na na-
szych podopiecznych czekali już stra-
żacy. Zostali przywitani przez naczel-
nika OSP – Piotra Olszewskiego oraz 
druha Wojciecha Waśkiewicza, który 
zaprezentował całe wyposażenie wozu 
strażackiego. W tym czasie każdy mógł 
przymierzyć strażacki hełm, ubiór 
i wejść do kabiny wozu. Efektowny 
sygnał dźwiękowy i świetlny wozów 
strażackich wywołały zachwyt wśród 
dzieci. Przedszkolaki wysłuchały także 
opowieści o trudnej i niebezpiecznej 
pracy strażaka. Dowiedziały się, w ja-
kich okolicznościach można wezwać 
Straż Pożarną oraz że strażacy nie tylko 
gaszą pożary, ale również są wzywani 
do wypadków samochodowych, ratują 
ludzi, ratują zwierzęta, pomagają pod-
czas powodzi.

Strażacy również zorganizowali dla 
dzieci pokaz pierwszej pomocy oraz 
opowiedzieli i pokazali sprzęt ratow-

Poznajemy zawód strażaka
nictwa wodnego – każdy kto chciał miał 
możliwość założenia maski oraz butli  
z powietrzem. Dzieci przy okazji utrwa-
liły sobie numer telefonu do Straży 
Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 
112 oraz przypomniały sobie sytuacje,  
w których wzywa się na pomoc straż, 
a także zasady wzywania pomocy przez 
telefon. Z okazji Dnia Dziecka Panowie 
Strażacy przygotowali dla dzieci frytki 
oraz balony.

Wizyta w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej dostarczyła naszym 
podopiecznym ogromnej wiedzy teo-
retycznej i praktycznej dotyczącej 
trudnej i odpowiedzialnej pracy stra-
żaków i z pewnością na długo pozosta-
nie w ich pamięci.

Bardzo dziękujemy Panom Straża-
kom za poświęconą nam uwagę, czas  
i zaangażowanie, dzięki któremu przed-
szkolaki mogły poznać kulisy ich pracy.

Paulina Chojnacka

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Gra-
biu bawili na „Zielonej szkole” w Soczew-
ce. Poznali tam piękne, turystyczne tere-
ny, integrowali się w różnych grupach ze-
społowych a nade wszystko odpoczywali 
po trudach całorocznej nauki.

Ośrodek Mazowsze rozpieszczał 
uczniów serwując im pyszne posiłki. 
Dzieci spały w dobrze wyposażonych 
pokojach z widokiem na piękny ogród. 
Dzieci wraz z wychowawczyniami grały 
w piłkę na miejscowym Orliku, chętnie 
prezentowały swoje wokalno-teatralne 
umiejętności na tutejszej scenie. Korzy-
stały z siłowni i oczywiście budowały 
zamki z piasku na gorącej plaży. Wieczo-
rem uczniowie organizowali wspólne im-
prezy przy pięknej muzyce.

 E. Ziółkowska

Wypoczynek 
po całorocznej 
nauce…
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10 czerwca 2016 r. dzieci z Punktu 
Przedszkolnego oraz z klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka  
J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu pod 
opieką wychowawców oraz trójki ro-
dziców  doskonale bawiły się na cało-
dniowej wycieczce w Sarnowej Górze.

Na wycieczkę, wyruszyliśmy z sa-
mego rana, wynajętym specjalnie na 
tą przygodę autobusem. Podróż trwałą 
2 godziny, a dzieci bardzo się niecier-
pliwiły i nie mogły doczekać atrakcji. 
Ale watro było!

Po przyjeździe, z  parkingu  do Kra-
iny Westernu wjechaliśmy specjalną 
ciuchcią kierowaną przez „kowboja”. 
Potem indiański przewodnik zapro-
wadził nas do wioski indiańskiej, gdzie 
zwiedzaliśmy namioty tipi, wysłuchali-
śmy opowieści dotyczących indiańskiej 
kultury i zwyczajów, braliśmy udział  
w zabawach zręcznościowych i malo-

WYCIECZKA  
DO „KRAINY WESTERNU”

waniu twarzy. Po posiłku czekały nas 
kolejne atrakcje, m.in.: płukanie złota 
w kopalni, strzelanie z łuku i wiatrów-
ki, tor przeszkód, szaleństwa na placu 
zabaw (np. jazda na karuzeli, zjazdy  
z dmuchanej zjeżdżalni, skoki na tram-
polinie itp.). Dodatkową atrakcją dla 
dzieci była przejażdżka na koniu oraz 
zwiedzanie mini zoo.

Na koniec wycieczki wozem kon-
nym wróciliśmy na parking, skąd pan 
kierowca zawiózł nas do Mc Donalds 
gdzie się pożywiliśmy, a stamtąd 
wprost do Nowego Grabia, gdzie cze-
kali już stęsknieni rodzice.

Dzieci aktywnie uczestniczyły  
w poznawaniu życia ludzi na „Dzikim 
Zachodzie”. Pogoda, humor, apety-
ty dopisywały wszystkim. Z wyprawy 
wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni  
i pełni nowych wrażeń.

Magdalena Łyzińska
               

6 czerwca 2016 roku uczniowie 
klasy szóstej Szkoły Podstawowej  
w Nowym Grabiu wraz z wychowawcą 
udali się na czterodniową wycieczkę 
do Władysławowa. Podczas pobytu 
nad morzem uczniowie odwiedzili 
wiele ciekawych miejsc. Zwiedzili Oce-
an Park, w którym znajdowały się figu-
ry morskich zwierząt o rzeczywistych 
rozmiarach. Wielką atrakcją pobytu 
nad morzem była także wizyta w Luna-
parku Sowińskim, w którym uczniowie 
mogli poczuć dreszczyk emocji. Space-
rowali po Porcie Rybackim podziwiając 
uroki nadmorskich jachtów. Ogromne 
wrażenie wywarł na wszystkich oczy-
wiście piękny widok morza. Wielką 
przyjemnością była dla uczniów moż-
liwość obejrzenia treningu szermierki, 
w którym uczestniczyła także mistrzy-
ni Polski, Europy oraz medalistka Mi-
strzostw Świata w szermierce Aleksan-
dra Socha. Pogoda przez cały wyjazd 
dopisywała. Atmosfera była przyjemna 
i rodzinna. Wycieczka bardzo podoba-
ła się wszystkim.

J. Rzepnikowska, K. Rojek 

Wyjazd 
nad morze

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)

(szKOła POdstaWOWa  
W nOWyM gRaBiu)

12 maja 1935 roku 
zmarł Józef Piłsudski. Czło-
wiek symbolizujący Polskę 
wolną, autonomiczną, su-
werenną, demokratyczną. 
To on nasz Patron i wielki 
patriota wskazał nam dro-
gę do patriotyzmu i postę-
powania na co dzień, ku 
chwale naszej Ojczyzny.

Społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Marszałka 
J. Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu uczciła tę 81 rocz-
nicę wierszem i piosen-
ką przy Pomniku – Głazie 
znajdującym się w parku,  

Święto Patrona w centrum Gąbina. Na naszą uroczystość 
przybyli zaproszeni goście: Ksiądz Józef 
Szczeciński – proboszcz gąbińskiej pa-
rafii, Pan Krzysztof Jadczak – Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Pani Elżbieta Ka-
mińska – Prezes Związku Piłsudczyków 
Oddział w Gąbinie z delegacją członków, 
dyrektorzy szkół z pocztami sztanda-
rowymi i delegacjami uczniów, a także 
bardzo liczna dzieci z Samorządowego 
Przedszkola w Gąbinie z wychowawczy-
niami i Panią dyrektor. 

Uczniowie i Rada Pedagogiczna 
bardzo dziękują wszystkim gościom za 
przybycie. Dzięki Wam „Dzień Patrona 
naszej Szkoły” był bardzo uroczysty, 
swoją obecnością uświetnili Państwo 
nasze święto. 

E. Ziółkowska
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W czerwcu uczniowie klasy dru-
giej i trzeciej Szkoły Podstawowej  
w Nowym Grabiu wyjątkowo aktyw-
nie spędzili czas na zielonej szkole  
w Nowym Ciechocinku. Punktem do-
celowym, a także miejscem zamiesz-
kania było Rancho pod Olszyną. Na 
terenie ośrodka dzieci uczestniczyły 
w zajęciach rekreacyjnych takich jak: 
oprowadzanie na koniach, konkurs 
strzelecki, ognisko z kiełbaskami, dys-
koteka i wyjazd do Ciechocinka tram-
wajem konnym. W uzdrowisku zwie-
dziły Zegar Kwiatowy, Park Zdrojowy, 

ZIELONA SZKOŁA W NOWYM CIECHOCINKU

Grzybek, Dywany Kwiatowe, fontanny 
świetlne i obszar tężni. Drugiego dnia 
uczestnicy zielonej szkoły pojechali do 
Torunia. Miejsca uznawanego za jedno 
z najpiękniejszych i najcenniejszych 
miast w Polsce. W Toruniu punktem 
obowiązkowym był Średniowieczny 
Zespół Miejski i Bunkier Wisła. Ucznio-

wie zwiedzili również Dom Kopernika, 
w którym usłyszeli mini-historię mia-
sta na tle podświetlanej makiety. Naj-
ciekawszym miejscem okazał się Dom 
Legend Toruńskich w którym oprócz 
biernego słuchania ciekawych historii 
uczniowie mogli wziąć czynny udział  
w ich przedstawianiu. 

oprac. Żaneta Dymek

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM gRaBiu)

Dzień Kobiet Świat bez kobiet byłby niczym 
ogród bez kwiatów pod takim hasłem 
w Szkole Podstawowej im. Kornela Ma-
kuszyńskiego w Borkach świętowaliśmy 
tegoroczny Dzień Kobiet. Z tej okazji 
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem 
opiekuna przygotował montaż słow-
no – muzyczny, którego przewodnim 
motywem była rzecz jasna płeć piękna. 
Szkolny hol zamienił się w radiowe stu-
dio, w którym redaktor - Kazik Babiarz 
(Mateusz Sarzalski) gościł wiele znako-
mitych gości ze świata nauki, filozofii i 
estrady, którzy dyskutowali i śpiewa-
li o kobietach. Na zakończenie nasi 
najmłodsi panowie złożyli wszystkim 
kobietom i dziewczynkom najserdecz-
niejsze życzenia. Nie zabrakło również 
kwiatów i słodkich upominków.

 Przewodnicząca SU 
Laura Igielska                
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22 marca  społeczność Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
Borkach  świętowała nadejście wiosny. 
W tym roku „wiosenna” uroczystość 
składała się z trzech części. Pierwsza to 
montaż słowno- muzyczny poświęco-
ny zwyczajom i tradycjom mazowiec-
kim związanym z nadejściem wiosny 
oraz pożegnaniem zimy. Części arty-
stycznej towarzyszył  „warzywny quiz”,  
w którym uczniowie wykazali się wie-
dzą dotyczącą wiosennej flory i fauny, 
nagrodą za udzielenie poprawnej od-
powiedzi były pełne witamin warzywa. 
Ogórki, pomidory, rzodkiewki i mar-
chewki błyskawicznie zniknęły z pół-
misków.:) 

Druga część „wiosennego dnia” to 
XVII edycja Szkolnego Konkursu Re-
cytatorskiego pod hasłem „Pięknie 
być człowiekiem”. Do konkursowych 
zmagań przystąpiło trzydziestu dwóch 
uczniów z klas I-VI. Nadrzędnym celem 
konkursu było kształtowanie warto-
ściowego człowieka oraz uczenie po-
przez poezję tego co najpiękniejsze  
i najwartościowsze w życiu. Po wysłu-
chaniu wszystkich recytatorów jury 
konkursowe w składzie - Dyrektor Szko-
ły - pani Irena Mofina, Przewodnicząca 

DZIEń WIOSNY
Rady Rodziców - pani Marzena Jasiń-
ska, bibliotekarka z Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gabinie - pani 
Joanna Olejniczak oraz pani Anna Gó-
rzyńska, pani Maria Strzelecka i pani 
Anna Pietracho - nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w Borkach wyłoniło zwy-
cięzców, którzy będą reprezentowali 
naszą szkołę podczas eliminacji kon-
kursowych w Gąbinie. Oto nazwiska 
laureatów:

Zuzanna Gadzalińska z klasy II, Oli-
wia Wilgocka, Igor Cieślak i Jakub Cie-
ślak z klasy III,  Magdalena Witkowska 
z klasy V oraz Klaudia Żuchowska i Zu-
zanna Wojtalewicz z klasy VI. 

Jury konkursowe przyznało rów-
nież nagrodę specjalna dla ucznia klasy 
I - Adama Marciniaka za niezwykle ory-
ginalne wykonanie wiersza „Natrętny 
komar” Rafała Lasoty. 

Wszyscy recytatorzy otrzymali na-
grody ufundowane przez panią Dyrek-
tor. Serdecznie gratulujemy laureatom 
i życzymy dalszych sukcesów. :)

Trzecia część szkolnych obchodów 
Dnia Wiosny to rozstrzygnięcie Szkol-
nego Konkursu Plastycznego pod ha-
słem „Z nadejściem wiosny...”. Ucznio-
wie wykonali trzydzieści trzy prace 
plastyczne, wykorzystując różnorodne 
techniki malarskie. Trzeba przyznać, że 
nie zabrakło ciekawych i nowatorskich 
pomysłów na zaprezentowanie wio-
sennych motywów i symboli. Wszyscy 
uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni 
i otrzymali upominki. Nagroda specjal-
na za wykonanie Marzany trafiła do 
Klaudii Ryfy z klasy II. 

Serdecznie gratulujemy.:)
Tegoroczne powitanie wiosny było 

niezwykle barwne i wesołe, wszystkim 
uczestnikom dopisywał dobry humor. 
Radosne piosenki i wierszyki skutecznie 
przywołały wiosnę i pożegnały zimę. 

A.Kamińska, E.Różycka, A.Górzyńska 

9 marca w Szkole Podstawowej  
w Borkach odbyła się niecodzien-
na akcja przeciwpożarowa, której 
celem było nabywanie przez dzieci 
umiejętności właściwych zachowań 
w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich 
z zasadami bezpiecznej ewakuacji, 
zapoznanie personelu i uczniów z prak-
tycznym prowadzeniem ewakuacji osób 
przebywających w budynku w razie 
pożaru. Akcje przygotowali i przeprow-
adzili strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Troszynie Polskim – pan 
Marek Jasiński, pan Paweł Witkowski  
i pan Konrad Zaleski.

W imieniu całej społeczności szkol-
nej serdecznie dziękujemy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Troszynie Polskim  
z panią prezes Aldoną Zalewską na 
czele za współpracę. 

Poniżej zamieszczamy cenne po-
rady – „Jak zachować się, co robić  
w przypadku pożaru?”

Gdy zauważysz pożar w szkole 
PAMIĘTAJ! 

Jeśli zauważysz ogień na terenie • 
swojej szkoły bezzwłocznie powia-
dom osobę dorosłą.
Zawsze wykonuj polecenia nauczy-• 
cieli - pamiętaj ze oni na pewno Ci 
pomogą.
Kieruj się zawsze tam gdzie prow-• 
adzi Cię nauczyciel.
Kiedy przyjedzie straż pożarna • 
pamiętaj, abyś nie odłączał się od 
swojej klasy (grupy) i nie przeszkadzał 
strażakom, którzy gaszą pożar i ratują 
życie Twoje i innych. 
Nigdy nie niszcz sprzętu prze-• 
ciwpożarowego na terenie szkoły 
i wokół niej. Ten sprzęt może być 
potrzebny w najmniej oczekiwanym 
momencie.

telefony alarmowe:
nuMeR aLaRMOWy 112
straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

 A. Górzyńska, E. Igielska

Test – akcja 
przeciwpożarowa(szKOła POdstaWOWa W BORKaCH)
(szKOła POdstaWOWa W BORKaCH)



59

www.gabin.pl

(szKOła POdstaWOWa W BORKaCH)

(szKOła POdstaWOWa W BORKaCH)

GODZINA 
KATYńSKA

DNI
EUROPEJSKIE

W bibliotece Wycieczka do ZOO

Terroryzm
14 marca uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Borkach wzięli udział w pro-
filaktycznych zajęciach edukacyjnych 
poświęconych zagrożeniom o charak-
terze terrorystycznym. Zajęcia zostały 
zrealizowane w oparciu o Narodowy 
Program Antyterrorystyczny na lata 
2015-2019 opracowany przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych.  

Głównym celem programu jest 
przekazanie wiedzy dotyczącej zacho-
wania się przypadku wystąpienia za-
grożeń o charakterze terrorystycznym 
oraz zwiększenie świadomości dzieci 
i młodzieży o współczesnych zagro-
żeniach. W ramach zajęć uczniowie 
obejrzeli fragmenty filmu „Wtargnię-
cie napastnika do szkoły”, który zawie-
rał wskazówki jak należy postępować 
w sytuacjach zagrożenia oraz jakie są 
zasady alarmowania o takich zdarze-
niach. Film został przygotowany przez 
władze miasta stołecznego Warszawa 
oraz Komendę Stołeczną Policji. Jest 
rekomendowany przez Biuro Edukacji 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, 
Akademię Obrony Narodowej oraz po-
zytywnie zaopiniowany Międzyresor-
towy Zespół do Spraw Zagrożeń Ter-
rorystycznych pod przewodnictwem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

              A.Górzyńska, E.Igielska 

Dnia 13 kwietnia uczniowie z klas 
IV-VI Szkoły Podstawowej w Borkach 
oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. 
Samorząd uczniowski wraz z opieku-
nem przygotował wystawę  tematyczną 
poświęconą pomordowanym strzałem 
w tył głowy przez NKWD Rosji Sowiec-
kiej wiosną 1940 roku polskim obywa-
telom - generałom, oficerom, pilotom, 
policjantom i wielu innym zgładzonym 
na „nieludzkiej ziemi”. Podczas „katyń-
skiej godziny” uczniowie wysłuchali 
nostalgicznych utworów muzycznych, 
recytowali wiersze o tematyce patrio-
tycznej oraz odczytywali zapiski i listy 
pomordowanych w katyńskim lesie. 

Przewodnicząca SU-Laura Igielska                                    

9 maja kl. I ze Szkoły Podstawowej  
w Dobrzykowie gościła Panią Urszulę 
Wichrowską bibliotekarką z Publicznej 
Biblioteki w Dobrzykowie. Uczniowie 
słuchali legend czytanych przez zaproszo-
nego gościa. Mięli okazję porozmawiać 
o bibliotece, księgozbiorze, pracy biblio-
tekarza. Pani Urszula zachęcała uczniów 
do częstego korzystania z biblioteki.

W dniu 7 czerwca 2016r uczniowie  
z kl. I i IV ze Szkoły Podstawowej w Do-
brzykowie uczestniczyli w wycieczce do 
ZOO Safarii w Borysewie i do Uniejowa na 
baseny termalne. 

Zwiedzanie ZOO rozpoczęło się od 
rana kolejką. Uczniowie podziwiali unika-
towe zwierzęta : białe lwy, białe tygrysy, 
białe  wielbłądy oraz wilki. Zobaczyli tak-
że kilka gatunków antylop, zebry, bawoły 
afrykańskie, fokę szarą, kilka gatunków 
małp, krokodyla różańcowego, warana 
papuaskiego, żyrafy siatkowe, pumy, rysie, 
kangury, serwale, tapira, lemury i aligato-
ry. Godzinę czasu uczniowie spędzili w fi-
glowni, gdzie wyszaleli się na dmuchanych 
zjeżdżalniach. Potem była przejażdżka na 
kucyku. Wszyscy wspaniale trzymali się 

(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie) (szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)

(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)

w siodle. Po tych atrakcjach był smaczny 
obiad, a następnie jeszcze zajęcia dydak-
tyczne. Na zajęciach zapoznali  się z żół-
wiem Benkiem i jaszczurką Czesławem, 
po czym pożegnali  się z ZOO Safarii i po-
jechali pławić się na basenach termalnych  
w Uniejowie. Po dwugodzinnych zaba-
wach w wodzie, zmęczeni, ale bardzo 
szczęśliwi, wrócili bezpiecznie do domu.

9 i 10 maja obchodziliśmy w na-
szej szkole dni europejskie, podczas 
których najmłodsi uczniowie utrwala-
li  wiedzę na temat krajów europy. Or-
ganizatorem przedsięwzięcia były kla-
sy młodsze.  W tych dniach uczniowie 
przybyli do szkoły w strojach nawiązu-
jących do  państw Unii Europejskiej

Nadrzędnymi celami, jakie przyświe-
cały inicjatywie, było: poszerzenie wie-
dzy uczniów z zakresu historii, kultury  
i tradycji państw Unii Europejskiej; 
kształtowanie postaw patriotycznych 
oraz proeuropejskich, a także budowa-
nie tradycji szkoły. W ramach Dni Euro-
pejskich klasy przygotowały okoliczno-
ściowe gazetki  i wystawy prezentujące 
historię, kulturę  i ciekawostki niektórych 
państw Unii Europejskiej. Na obchody 
zostali zaproszeni uczniowie ze szkoły 
w Borkach i w Nowym  Grabiu. Pierw-
szym punktem była prezentacja krajów 
połączona z quizem. Po udzieleniu po-
prawnej odpowiedzi uczeń otrzymywał 
drobny upominek. Następnie dzieci ko-
lorowały flagę wybranego państwa. Na 
koniec uczniowie degustowali potrawy 
z niektórych państw, przygotowane na 
stoiskach. Były tam m.in. francuskie sery, 
holenderskie  kanapki z nutellą, włoska 
pizza, polski chleb ze smalcem i ogór-
kiem, angielska herbata. Towarzyszyło 
temu wiele radości i emocji . D.Chęcka
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DZIEń PATRONA
Dzień 25 lutego 2016 roku  

w Szkole Podstawowej w Borkach 
upłynął pod znakiem świętowania 
z okazji obchodzonego corocz-
nie Dnia Patrona Szkoły – Kornela 
Makuszyńskiego. Tradycyjnie już – od 
ośmiu lat – do wspólnego świętowania 
zaprosiliśmy  przedstawicieli ze szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gmi-
ny Gąbin.  

Pani Dyrektor Irena Mofina powitała 
wszystkich zaproszonych gości, a wśród 
nich Pełnomocnika ds. Oświaty – Panią 
Anielę Marię Machała, Przewodniczącą 
Rady Rodziców – Panią Marzenę 
Jasińską oraz bibliotekarkę z Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąbinie 
Panią Joannę Olejnik, nauczycieli oraz 
uczniów, życząc wszystkim dobrej za-
bawy. W jury konkursowych zasiedli 
nauczyciele z poszczególnych szkół.

W tym roku VIII edycja Gminnego 
Konkursu Znajomości Utworów Kornela 
Makuszyńskiego składała się z dwóch 
części – pierwsza to konkurs czytelni-
czy pod hasłem „Czytamy fragmenty 
utworów Kornela Makuszyńskiego”, 
druga zaś – to turniej sprawnościowy 
„Sprawni jak Koziołek”.

Celem konkursu czytelniczego było 
popularyzowanie wartościowej lit-
eratury polskiej dla dzieci i młodzieży, 
przybliżenie postaci i utworów Kor-
nela Makuszyńskiego oraz pogłębianie 
ciekawości czytelniczej wśród ucz-
niów. W konkursie czytelniczym zapr-
ezentowali się przedstawicieli klas 
szóstych, czytając fragmenty prozy. 

Jury konkursowe postanowiło przyznać 
wszystkim czytającym zaszczytne  
I  miejsca.   

Druga konkursowa kategoria to 
turniej sprawnościowy pod hasłem 
„Sprawni jak Koziołek”. W turnieju 
brali udział uczniowie z klas II. Drogą 
losowania uczniowie zostali podziele-
ni na cztery pięcioosobowe drużyny. 
Celem sportowych zmagań było moty-
wowanie uczniów do różnych form 
aktywności ruchowej, nabywanie 
umiejętności współdziałania w grupie, 
wdrażanie zasad „fair play” oraz in-
tegracja uczniów. Wszyscy uczniowie 
godnie reprezentowali swoje szkoły, 
włożyli wiele wysiłku w pokonywanie 
poszczególnych konkurencji.

Po konkursowych zmaganiach na 
wszystkich uczestników czekał słodki 
poczęstunek.

Dyrektor Szkoły Pani Irena Mofina 
ufundowała nagrody, które wspólnie 
z przewodniczącą jury – panią Anielą 
Marią Machała wręczyła wszystkim 
laureatom konkursu czytelniczego oraz 
zwycięzcom i uczestnikom turnieju 
sprawnościowego

Na zakończenie Dyrektor Szkoły 
podziękowała uczestnikom obchodów 
Dnia Patrona, wręczając pamiątkowe 
dyplomy i podziękowania.

Gratulujemy wszystkim laureatom  
i jednocześnie dziękujemy za obecność, 
w tym ważnym dla naszej Szkoły dniu.

Dyrektor Szkoły – Irena Mofina, 
Alicja Kamińska, Elżbieta Różycka, 

Anna Górzyńska, Edyta Igielska

Dzień Ziemi co roku jest okazją do 
przypomnienia sobie, jak należy dbać  
o środowisko. Uczniowie SP w  Do-
brzykowie zaprosili swoich kolegów 
i nauczycieli do studia telewizyjnego 
programu „Sprawa dla ekologa“. Zapro-
szeni goście: Jakub Czysty – burmistrz, 
Lucyna Zielona – minister środowiska 
i Zofia Ratunek – prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Środowiska dyskutowali o za-
sadach segregacji odpadów i odnawial-
nych źródłach energii. Przeprowadzono 
również sondę wśród uczniów, każdy 
mógł zabrać głos i podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi ekologii.

Wszyscy jednak czekali na pokaz 
mody. Modelki zaprezentowały stroje 
i biżuterię wykonane z folii i papieru. 
Nie zabrakło pomysłowych dodatków 
– torebek i nakryć głowy. Przegląd nie-
zwykłych kreacji zamknęła śliczna suk-
nia ślubna, która wzbudziła zachwyt 
widowni.

Pokaz był okazją do zabawy modą, 
ale też zwracał uwagę na możliwości 
wykorzystania surowców wtórnych do 
produkcji ubiorów. Przecież tak właśnie 
powstają bluzy z polaru, które noszą 
prawie wszyscy.

Beata Kłys

EKOLOGICZNY 
POKAZ MODY
(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)

(szKOła POdstaWOWa W BORKaCH)
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WYCIECZKA
(szKOła POdstaWOWa W dOBRzyKOWie)

W W dniach 15 – 17czerwca 2016 r. uczniowie klas star-
szych Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 
r. wraz ze swoimi wychowawcami: Katarzyną Sieradzan, Be-
atą Kłys i Dawidem Dubielakiem uczestniczyli w trzydniowej 
wycieczce do Trójmiasta. 

Pierwszego dnia zwiedzali gdańską Starówkę i Wester-
platte. Drugi dzień to wyjazd na Hel, gdzie w fokarium obej-
rzeli pokaz karmienia i tresury fok. W Chłapowie w Pracowni 
Bursztynu mogli oglądać prawie alchemiczne sztuczki zwią-
zane z obróbką, rozpoznawaniem i rodzajami bursztynów. 
Po powrocie na obiad wszyscy poszli pospacerować po 
plaży, która była  zupełnie  pusta mimo słonecznej pogody. 
Moczenie stóp oczywiście zakończyło się szaleńczymi bie-
gami i ochlapywaniem się  morską wodą. Wieczorem grill i 
najgorętsza w Europie strefa kibica, którą zorganizowano w 
świetlicy. Był hymn, flagi wymalowane na twarzach uczniów 
i nauczycieli oraz niezapomniane piłkarskie emocje.

Trzeci dzień wycieczki to wyprawa do Gdyni, zwiedza-
nie ORP „Błyskawica” i rejs statkiem z Gdyni do Sopotu. 
Trochę bujało, mocno padało, ale warto było to przeżyć. 
Potem już tylko molo w Sopocie, ostatnie zakupy i powrót 
do domu.

Wycieczkę zorganizowało biuro turystyczne IRIS z Cie-
chanowa. Serdeczne podziękowania dla Pana Janusza Ro-
siaka, który był naszym pilotem oraz dla Pana Piotra – kie-
rowcy autokaru z firmy HM Trans.
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W Szkole Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Nowym Kamieniu prze-
prowadzono tzw. AKTYWNY TYDZIEŃ 
SPORTOWY, podczas którego w czasie 
przerw odbywały się różne zawody 
sportowe, w których nagrodami dla 
uczestników były gadżety sportowe  
z Programu WF z Klasą. Nagrody wy-
grała dla nas p. Ewa Dębczyńska  i kl. VI 
w konkursie ,,Twój sposób na przewrót 
na Wf-ie.” – scenariusz zajęć. 

Ewa Dębczyńska

Aktywne przerwy, 
Aktywny Tydzień
(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

W tym roku dzień Dziecka w Szko-
le Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Nowym Kamieniu rozpoczęliśmy po-
kazem udzielania pierwszej pomocy. 
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach 
praktycznych, mogli przypomnieć so-
bie, jak należy zachować się w sytuacji, 
kiedy są świadkami wypadku.

Każdy uczeń samodzielnie przećwi-
czył tzw. „ Łańcuch przeżycia”.

Po wyczerpujących zajęciach wszy-
scy mieli okazję spróbować pysznych 
owoców w czekoladzie w postaci fon-
tanny czekoladowej.

Kiedy już został uzupełniony zapas 
energii, cała szkoła ruszyła do sporto-
wych zmagań. Uczniowie uczestniczy-
li w różnorodnych grach i zabawach. 
Była gra w bule, zawody zwinnościo-
we, przeciąganie liny oraz oczywiście 
ulubiona przez wszystkich piłka nożna.

Ewa Dębczyńska i Marta Górecka

DZIEŃ DZIECKA

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

W dniu 14 maja 2016r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu wybrali się na 
wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowiec-
kiej w Sierpcu. Jedną z głównych atrak-
cji była przejażdżka bryczką po terenie 
skansenu, połączona z opowieściami 
przewodnika. Pomimo chłodnej po-
gody dzieciom nie brakowało entuzja-
zmu i dobrych humorów. Oglądaliśmy 
kolekcję rzeźby ludowej, w Powozowni 
mieliśmy okazję zobaczyć jak dawniej 
odbywał się transport dworski – po-
dziwialiśmy piękne powozy, sanie wraz  
z ich ówczesnym wyposażeniem.

Ponadto zwiedzaliśmy piękny za-
bytkowy kościół wraz z dzwonnicą  
z miejscowości Drążdżewo, karczmę 
z Sochocina, dworek z parkiem kra-
jobrazowym i XVII-wieczną kaplicą  
z miejscowości Dębsk, zagrody usytu-

Wycieczka do Muzeum  
Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

owane w wieś rzędową, odwzorowa-
ne na dawne czasy w ramach których 
funkcjonowała kuźnia, warsztat tkacki, 
mała szkółka dla dzieci. Domy obra-
zowały jak wyglądało codzienne życie 
mieszkańców zarówno sfer bogatszych 
jak i ubogich. W jednej z zagród dzieci 
miały okazję karmić króliki, co sprawiło 
im wiele radości.

Uczniowie mogli również nabyć 
pamiątki z wyjazdu związane z trady-
cjami wsi mazowieckiej m.in. piękne 
wyplatane koszyki oraz prawdziwy 
chleb wyrabiany i wypiekany według 
tradycyjnych receptur. 

Dzieci miały również czas wolny 
na zabawę. Wcielały się w role dzieci  
z dawnych czasów:
- chodziły na szczudłach;
- jeździły na drewnianej hulajnodze;
- rysowały przy użyciu pióra i  kałamarza.

Atrakcją, która wieńczy-
ła pobyt naszych uczniów 
w skansenie było wspólne 
pieczenie kiełbasek przy 
ognisku. Wszyscy wrócili-
śmy radośni i zadowoleni.

Milena Kaczmarek
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(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, 
dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest bar-
dzo radosny i wyczekiwany przez wszyst-
kie dzieci. 21 marca w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu  odbyła się uroczystość  z okazji 
powitania wiosny. 

Do uroczystości tej przygotowywali 
się uczniowie każdej klasy już kilka dni 
wcześniej tworząc piękne plakaty przed-
stawiające Panią Wiosnę oraz stroje  
i piosenki o tematyce wiosennej. Dzieci 
wykazały się ogromną wyobraźnią twór-
czą i niezwykłym zmysłem artystyczno-
muzycznym. 

Najpierw poszczególne klasy za-
prezentowały swoje stroje i utwory  
o tematyce wiosennej. Następnie miał 
miejsce konkurs przyrodniczy. Punktem 
kulminacyjnym naszej uroczystości był 
wspólny ,,głośny” przemarsz wraz z Ma-
rzanną przez naszą miejscowość, aby 
tym samym symbolicznie pożegnać zimę 
i powitać wiosnę. Po powrocie, na placu 
przy szkole, czekało na wszystkich ogni-
sko i kiełbaski które każde dziecko miało 
za zadanie samo upiec. Po poczęstunku 
nastąpił Szkolny Turniej Piłki Nożnej, w 
którym I miejsce zajęli uczniowie z kl. VI. 

Pogoda i humory dopisywały do 
końca imprezy. Przy zaangażowaniu 
grona pedagogicznego, rodziców, dzieci 
pokazały, że to szczególne święto można 
spędzić inaczej. W radosnych nastrojach 
„wyszli z ławek”, by bawić się wspólnie  
z nauczycielami. Impreza ta zintegrowa-
ła społeczność szkolną i  była świetną 
zabawą.  

 E. Dębczyńska

Powitanie WIOSNY

W kwietniu Szkoła Podstawowa im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu  
po raz czwarty była organizatorem 
gminnego konkursu „Uśmiech dziecka 
jest moim uśmiechem” W tym roku  
uczniowie zmagali się w kategoriach 
recytatorskiej i plastycznej. 

Bohaterem prac plastycznych był 
zwiastun wiosny- bocian Kajtek, postać 
z książki Marii Kownackiej pt. „Kajtko-
we przygody”.  Wszystkie szkoły z te-
renu naszej szkoły nadesłały piękne 
prace, dlatego decyzja jury była bardzo 
trudna.

Kolejnym etapem był konkurs re-
cytatorski. Wzięły w nim udział dzieci 
ze szkół w Czermnie, Borkach, Nowym 
Grabiu, Dobrzykowie , Gąbinie i No-
wym Kamieniu. Jury przyznało po trzy 

Gminny konkurs „Uśmiech dziecka jest moim uśmiechem” 
miejsca i wyróżnienia w każdej katego-
rii wiekowej klasy I-III i IV-VI.

Jest nam bardzo miło, że każde-
go roku odwiedzają nas uczniowie ze 
wszystkich szkół w gminie i że  wracają 
do twórczości  naszej Patronki.

Marta Górecka i Regina Łopińska

Warsztaty  
kreatywno-  
-edukacyjne

28. kwietnia 2016 r. odbywały się 
warsztaty podczas których uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kow-
nackiej w Nowym kamieniu oraz Szkoły 
Podstawowej w Czermnie wykonywali 
świece. Samodzielnie dobierali ozdo-
by, kolory oraz zapachy. Następnie za-
tapiali je w parafinie, a na zakończenie 
estetycznie zapakowali. 

Zajęcia dostarczyły niezwykłych 
emocji i wrażeń estetycznych  gdyż wy-
konane świece były piękne i niepowta-
rzalne, a najważniejsze że wykonane 
własnoręcznie. 

Ewa Katarzyna Sapińska
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Tegoroczne lato było na ziemi gą-
bińskiej pełne atrakcji.  W dniach 3-5 
czerwca mieszkańcy spotkali się na 
kolejnej odsłonie organizowanych co 
roku Dni Gąbina. 

W piątek 3 czerwca w godzinach 
porannych odbył się Bieg o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 
Mimo wysokich temperatur, cieszył się 
on dużym zainteresowaniem, zwłasz-
cza ze strony  dzieci i młodzieży. Spor-
towa rywalizacja i wysiłek zostały wy-
nagrodzone upominkami i wspólnym 
świętowaniem na Stadionie Miejskim, 
gdzie bieg miał swój finał. Wieczorem 
w kościele odbył się natomiast Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej. Wystąpiły na 
nim lokalne zespoły i grupy muzyczne 
a także gościnnie  Płocki „Bosco Band”. 
Oprócz muzyki, mieszkańcy mieli moż-
liwość posłuchać poezji, prezentowa-
nej przez artystów Gąbińskiego Teatru 
Niewielkiego.

4 czerwca, w drugi dzień Dni Gąbi-
na, swoje umiejętności muzyczne i sce-
niczne prezentowali artyści z lokalnych 
placówek oświatowych  a także zespo-
ły taneczne Miejsko Gminnego Ośrod-

Dni Gąbina 2016
ka Kultury. Zaprezentowali się również 
uczniowie i profesorowie ze Szkoły 
Muzycznej. O godzinie 18, przy licznie 
zebranej publice zagrała Orkiestra OSP 
Gąbin. W oczekiwaniu na gwiazdę wie-
czoru, czas przybyłym widzom, umiliła 
grupa aktorów Teatru Muzycznego 
„Hals”, z Gdyni. Gdy słońce schowa-
ło się za horyzontem, na scenę wyszli 
oczekiwani przez wszystkich „Skal-
dowie”.  Ten działający od 1965 roku 
zespół rockowy, zdobył wielką sławę  
i obecnie uznawany  jest za jedną z naj-
ważniejszych grup na polskiej scenie 
muzycznej. „Skaldowie” zaprezento-
wali zarówno swoje klasyczne utwory 
jak i te nowsze, pochodzące z ostat-
niego albumu. Po koncercie przyszedł 
czas na zabawę taneczną, trwającą do 
późnych godzin nocnych i prowadzoną 
przez zespół „Masters” (znany chociaż-
by z wyjątkowo popularnego utworu 
„Żono Moja”). 

W niedzielę 5 czerwca o godzinie 
14 powietrze przeszył ryk silników kil-
kudziesięciu motocykli, przybyłych na 
IV zlot Motocyklowy do Gąbina. Para-
da zorganizowana przez fanów dwóch 

kółek, która odbyła się na drogach  
w okolicy Gąbina, przyciągnęła wielu 
obserwatorów, chcących podziwiać 
zgromadzone maszyny. W godzinach 
popołudniowych miały z kolei miejsce 
występy dziecięcych grup artystycz-
nych, prezentujących przygotowany 
repertuar licznie przybyłym na miej-
skie targowisko widzom. Następnie 
swój występ miał zespół „The Dox” 
z Gostynia. Absolutną gwiazdą tego-
rocznych Dni Gąbina był bez wątpienia 
Zbigniew Wodecki,  który o godzinie 
21 wszedł na scenę i swoimi pięk-
nie wykonanymi utworami  z marszu 
skradł serca przybyłych. Zebrani pod 
sceną usłyszeli takie hity jak „Zacznij 
od Bacha”, „Pszczółka Maja”, „Chałupy 
Welcom To” czy „Ciao Ciao Bambino”. 
Frekwencja była naprawdę wysoka zaś 
atmosferę rozgrzewał sam Wodecki, 
wspaniale zabawiający publikę. Im-
preza zakończyłasię występem młodej 
wokalistki o dźwięcznym pseudoni-
mie „Jula”, znanej z takich hitów jak 
„Za każdym razem” i „Nie zatrzymasz 
mnie”. 
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Dni Gąbina nie odbyłyby w tak bogatej formie bez wsparcia sponsorów 
oraz lokalnych firm, wspomagających całe wydarzenie. Za przygotowanie 
sceny oraz nagłośnienie odpowiedzialna była firma OPTIS zaś swój wkład 
finansowy w organizację imprezywnieśli następujący sponsorzy:

PawełSzewczyk - RSC-Recycling Service Center•	
Rafał Feliniak - FEL-CAR - Roboty Ziemne, •	 www.fel-car.pl
Banaszczak Zdzisław, Goszczycki Sławomir, Nowicki Wojciech -  •	
BANGO Sp. j.
Danuta i Lech Puterniccy - Firma DANKO•	
Fructoplant Sp. z o.o., •	 www.fructoplant.pl
Krzysztof i Jolanta Baranowscy - Rol-Remont•	
Andrzej Żabka - ZPUHT Export-Import Żawakol, •	 www.zawakol.pl
JAWIS s.c. Wojtalewicz Jacek •	 www.jawisplock.pl 
Mirosław Liberacki Orion Ochrona, •	 www.orionochrona.pl
Aleksander Dutkowski - Hurtownia Rowerów•	
Helena Olszewska - Diagnostyka Pojazdowa - Stacja Kontroli Pojazdów •	
Bank Spółdzielczy w Gąbinie, •	 www.bsgabin.pl 
Bank Spółdzielczy w Gostyninie, •	 www.bsgostynin.pl
Tadeusz Tomczak - Firma Produkcyjna Mico Collection  Gąbin•	
Marek Florkiewicz - Market budowlany - Developer, •	 www.floterm.pl
Sylwester Stawicki•	
Alior Bank, •	 www.aliorbank.pl
Sylwia Jażdrzyk - Pizzeria Manhattan, •	 www.pizzeriamanhattan.pl
Adam Łukawski - Drukarnia Agpress - Nowa Biała, •	 www.agpress.pl
Danuta Kowalska - Sklep Wielobranżowy - Gąbin•	
Teresa Kwiatkowska - ZUH Tech -Bud Gąbin, Sklep Obuwniczy•	
Ewa Bliźniak - Sklep Papierniczy Żak•	
Mateusz Olejnik - PAXIS, •	 www.paxis.pl
Aneta Kajak-Kołodziejska - Zajazd Nad Wisłą - Jordanów,  •	
hotelik.com.pl
Piotr Jażdrzyk - Sklep Chemiczno-Przemysłowy w Gąbinie•	
Mariusz Szymański - OSK Autokurs•	
Global-Lan, •	 global-lan.pl
Dariusz Szewczyk - Daren - Zakład Wulkanizacyjny•	
Agata Gronkiewicz - Restauracja Piano, •	 www.restauracjapiano.pl
Zygmunt Puternicki - PPHU Zyg-Pol, •	 www.zyg-pol.com
Czesław Balcerzak - Bud-GostSp.z o.o.•	
Maciej Tadeusz Budny, Krzysztof Stanisław Piwonii - BUDROX Sp.z o.o., •	
www.budrox.eu 
Wojciech Ziarkowski - Pizzeria FOLK•	
TEW Grupa Tonsmeier Eco Service Sp. z o.o., •	 www.toensmeier.pl
Roman Buła - Szkółka Drzew i Krzewów OwocowycH,  •	
www.bulaszkolka.pl
Adam Nowakowski Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Wap-•	
nopol www.transportwapnopol.ns48.pl
Łukasz Domżałowicz OSK Autodrive Gąbin, •	 www.oskgabin.pl
Joanna Kwiatkowska-Kacprzak - ArchisProjekt  •	
- Pracownia Architektoniczna
Tomasz Gralewski - Art-Com•	

W. Olszewski, fot. A.Ś.
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Jarmark
Gąbiński

31 lipca 2016 roku na gąbińskiej sta-
rówce odbyła się kolejna, już VII edycja 
gąbińskiego Jarmarku. Był on realizowa-
ny przy współudziale OSP Gąbin. Impre-
za ta ma na ziemi gąbińskiej długą tra-
dycję. Sięgającą swoimi korzeniami do 
dawnych targów i dni handlowych, tak 
popularnych w rozsianych po Polsce ma-
łych miasteczkach przybrała nowocze-
sną formę.  Jest urozmaicana występami 
i pokazami artystycznymi, zaś stoiska 

na których dawniej kupowano artykuły 
pierwszej potrzeby, zastąpiono  kramami  
z pachnącymi wędlinami, miodami i pie-
czonymi lokalnie swojskimi chlebami na 
zakwasie a także  punkty oferujące wy-
twory lokalnego rzemiosła  i rękodzieła.

VII Jarmark Gąbiński rozpoczął się 
występem Kapeli Płockiej. W godzi-
nach popołudniowych, licznie przyby-
łym na starówkę gościom przygrywał 
zespół YankShippers. Pięknie brzmiały 

żeglarskie piosenki w ich wykonaniu, 
zwłaszcza iż pogoda zrobiła się iście 
nadmorska. Szare, ołowiane niebo  
i prawie sztormowe warunki współ-
grały z dźwiękami ze sceny. Szczęśliwie 
obyło się jednak bez deszczu. Kolejny 
na scenie wystąpił Łukasz Podymski, 
przedstawiając pokaz iluzjonistyczny, 
radujący zwłaszcza najmłodszych wi-
dzów. Wieczorem żeglarskie klimaty 
powędrowały bardziej na południe,  
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w stronę Grecji, której dźwięki przybliżyła Maja Sikorowska & Sokół Orkiestar.  
W dalszej kolejności przybyli mieszkańcy mieli okazję posłuchać zespołu „Trzy Ko-
rony” oraz gwiazdy wieczoru – „Kacper Kuszewski & Leszcze”. Impreza zakończyła 
się zabawą taneczną, która trwała do godziny 23. 

Jarmark stoiskami stoi. Wszyscy przybyli mieli okazję zaopatrzyć się w lokalne 
wyroby rzemieślnicze a także dobrze zjeść. Liczne były też stragany z zabawka-
mi, cieszące się wbrew pozorom zainteresowaniem nie tylko dzieci. W ramach 
jarmarku, przeprowadzono również konkurs na najlepsze stoisko regionalne.  
Wygrała Pani Ewa Gieras ze swoim stoiskiem „Pod Altanką”.

Podczas Jarmarku swoją działalność prezentowała Lokalna Grupa Działania  
Aktywni Razem. Dzięki jej staraniom powstał film nagrany przez telewizję regional-
na i promujący Miasto i Gminę Gąbin. Nagranie można obejrzeć w Internecie.

Jarmark od strony technicznej obsługiwała firma OPTIS, która odpowiadała za 
scenę, oświetlenie oraz odpowiednie nagłośnienie podczas trwania całej impre-
zy. Duży wkład w organizację imprezy, mieli także sponsorzy, których dofinanso-
wanie znacząco pomogło w przygotowaniu tegorocznej, VII już edycji gąbińskie-
go, letniego jarmarku. 

Lista sponsorów:
Jolanta i Krzysztof Baranowscy - Rol-Remont Gąbin•	
Rafał Feliniak - Fel-Car•	
Bank Spółdzielczy w Gąbinie•	
Bank Spółdzielczy w Gostyninie•	
Adam Łukawski - Drukarnia Agpress•	
Sylwia Jażdrzyk - Pizzeria Manhattan•	
Aneta Kołodziejska-Kajak - Zajazd Nad Wisłą Jordanów•	
Andrzej Żabka - ZPHUT Export Import Żawakol•	
Jacek Wojtalewicz - JAWIS•	
Dariusz Szewczyk - Daren Service Wulkanizacja•	
Agata Gronkiewicz - Restauracja Piano•	
Przemysław Żabka, Piotr Buła - Fructoplant Sp. z o.o.•	
Czesław Balcerzak - Bud-Gost•	
Danuta i Lech Puterniccy - Masarnia DANKO•	
Zygmunt Puternicki - ZYG-POL•	
Jadwiga Milewska,TomaszBardyszewski - Sklep spożywczo-przemysłowy•	
Łukasz Domżałowicz - OSK Autodrive•	
Adam Nowakowski PTH Wapnopol Glinojeck•	
Zdzisław Banaszczak Sławomir Goszczycki BANGO•	
Sylwester Stawicki - Zakład Handlowo Usługowy•	
Helena Olszewska - Stacja Kontroli Pojazdów•	
Tonsmeier Polska Oddział Łowicz•	
Marcin Kunikowski, Remigiusz Zalewski - GLOBAL-LAN•	
Aleksander Dutkowski - Hurtownia Rowerów•	
Ewa Bliźniak - Sklep Papierniczy Żak Gąbin•	
Tomasz Gralewski - Art-Com•	
Promedica 24 Białystok•	

W. Olszewski, fot. A. Ś. 
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Koniec pierwszej dekady września upłynął w tym roku  
pod znakiem pożegnania lata. Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Gąbin, korzystając z wyjątkowej jak na tę porę roku aury, 
pełnej słońca i wysokich temperatur, licznie przybyli bawić 
się na miejskim placu targowym przy ulicy Wspólnej. 

10 września był ostatnią z wakacyjnych imprez kultu-
ralnych na gąbińskiej ziemi. Tego dnia przed publicznością  
swoje występy mieli tacy artyści jak „Pchła Krętaczka” pre-
zentująca program teatralny  dla dzieci a także Krystian Mak-
ston, przedstawiający najpierw program dla najmłodszych – 
„Papa Smerf Show” a później, już dla starszej publiczności, 
śpiewający piosenki cygańskie. Wieczorem wystąpiła „Czar-
na Pantera” – gąbiński zespół grający muzykę rockową zaś 
po zmroku przyszedł czas na gwiazdy wieczoru. W tym roku 
wieczorny repertuar nastawiony był na muzykę taneczną.  
Pierwszą z występujących gwiazd była ETNA, która bawiła 
publiczność  muzyką  w klimatach disco polo, zaś po niej 
swój show miała grupa MIG, grająca szeroko pojętą muzykę 
taneczną.

Pożegnanie lata było imprezą wyjątkowo udaną. Bardzo 
duża frekwencja i festynowa atmosfera, połączone z typo-
wo letnią aurą, z pewnością zapadły w pamięci wszystkich 
obecnych. 

W. Olszewski, fot. A.Ś. 

Pożegnanie 
Lata
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Za przygotowanie sceny i nagłośnienie tak jak w przypadku dwóch po-
przednich imprez odpowiedzialna była firma OPTIS. Impreza nie odbyła by 
się również bez udziału sponsorów, którzy wspomogli jej organizację. Byli 
to:

Danuta i Lech Puterniccy – Zakład Masarski DANKO- Gąbin• 
Fructoplant Sp. z o.o- Gąbin• 
Aleksander Dutkowski - Hurtownia Rowerów- Gąbin• 
Sylwia Jażdrzyk - Pizzeria Manhattan - Gąbin• 
Inter-Mar Zakład Usługowo Produkcyjno-Handlowy Gąbin• 
Piotr Jażdrzyk - Sklep Chemiczno-Przemysłowy w Gąbinie• 
Global-Lan Remigiusz Zalewski i Marcin Kunikowski- Gąbin• 
Dariusz Szewczyk - Daren - Zakład Wulkanizacyjny- Gąbin• 
Pizzeria Folk Wojciech Ziarkowski – Gąbin• 
Paintball Gąbin• 
PPHU Zyg – Pol Gąbin Zygmunt Puternicki• 

Sylwester Stawicki – Gąbin.• 
ROL-REMONT Gąbin Jolanta i Krzysztof Baranowscy• 
Grażyna i Stanisław Zwierzchowscy Czermno Firma Handlowo Pro-• 
dukcyjna
TEW Grupa Tonsmeier Eco Service Sp. z o.o.- Łowicz• 
Sklep spożywczo przemysłowy Jadwiga Milewska, Tomasz Bardy-• 
szewski Gąbin
Łukasz Domżałowicz OSK Autodrive - Gąbin• 
Banaszczak Zdzisław, Goszczycki Sławomir, Nowicki Wojciech - BAN-• 
GO Sp. j.- Brochocinek
Bank BGŻ BNP Paribas Oddział w Gostyninie, ul. Rynek 10• 
BUDGOST Sp. z o.o. Gostynin• 
ZWK Siekierski Józef, Sochaczew• 
ZPHUT Żawakol Andrzej Żabka Gąbin• 
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W tegorocznej edycji pucharu 
Polski na szczeblu POZPN. wystarto-
wało 30 drużyn. W pierwszej rundzie 
drużyna Unii Czermno zmierzyła się 
z zespołem z Bulkowa – Zjednocze-
niem Bulkowo. Drużyna ta, choć gra 
w niższej klasie rozgrywek 
to na własnym, zmoder-
nizowanym boisku była 
wymagającym rywalem. 
Kibice, którzy licznie 
przybyli na mecz, przy-
jęli obydwie drużyny w 
sposób bardzo gościn-
ny. W nagrodę obejrzeli 
dobre widowisko. Wynik 
spotkania otworzył Ł. Woź-
niak a kolejne trafienia doło-
żyli P. Wawrzyniak i D. Sztendor. 
Unia wygrała 3:0.

W drugiej rundzie trafiliśmy na 
trudniejszego rywala, jednego z fawo-
rytów całego turnieju. Bzura Choda-
ków grało dość pewnie i do 81 minuty 
prowadziło 2:0. Jednak Unia pokazała 
charakter walcząc do końca. Świeżo 
wprowadzony H. Kłys strzelił bramkę 
kontaktową. Unia poszła za ciosem  
i doprowadziła do remisu, strzelając 
bramkę z rzutu karnego. Pewnym wy-
konawcą wywalczonej przez P. Waw-
rzyniaka jedenastki był D. Sztendor. 

PUCHAR POLSKI  
DLA UNII CZERMNO

O awansie miały zadecydować rzuty 
karne. Genialnym posunięciem tre-
nera – B. Chyry była zmiana bram-
karza. Między słupkami stanął M. 
Dubielak. Nasz bramkarz obronił trzy 
rzuty karne. Zawodnicy Unii Czerm-

no nie pomylili się ani 
razu. Sensacyjny awans 
stał się faktem, przy 
aplauzie dużej rzeszy 
kibiców. Podbudowani 
tym sukcesem czeka-
liśmy na następnego 
przeciwnika, którym 
okazał się Amator Ma-

szewo. Lider ligi okręgo-
wej szybko zdobył bramkę, 

jednak „pomarańczowa pi-
rania” pokazała swój charakter. 

Szybko przełamaliśmy opór rywala 
strzelając dwie bramki. Niezawodnym 

strzelcem był kapitan zespołu Unii –  
P. Nowicki. Kropkę nad i postawił  
D. Sztendor. Wynik 3:1 dobitnie pokazuje 
kto w tym meczu rozdawał karty. W na-
stępnej rundzie przyszło nam zmierzyć 
się z drużyną Błyskawicy Lucień – liderem 
klasy A. Strzelone dość szybko trzy bram-
ki uśpiły czujność Unii i ambitna drużyna 
trenera Szulwacha doprowadziła do remi-
su. Chwilowe rozczarowanie takim obro-
tem sprawy zmieniło się w koncentrację  
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w konkursie jedenastek. Po raz kolejny  
M. Dubielak wziął sprawy w swoje 
ręce Unia zameldowała się w finale. 
Prezes klubu Cz. Sobiecki zadbał, aby 
finał odbył się w gminie Gąbin, na 
neutralnym boisku. Perfekcyjna orga-
nizacja została doceniona przez dzia-
łaczy okręgu.

Tego dnia stadion w Gąbinie pękał 
w szwach. Spotkanie prowadził znany 
pierwszoligowy sędzia T. Marciniak. 
Grając w finale Unia Czermno i Mazur 
Gostynin, stworzyli dobre widowisko. 
Walka trwała o każdy centymetr bo-
iska. Szybkie akcje przenosiły się z jed-
nej bramki pod drugą. Po akcji na polu 
karnym faulowany został P. Nowicki  
a formalności dopełnił D. Sztendor, da-
jąc Unii prowadzenie 1:0.

W drugiej połowie spotkania, jed-
ną z szybkich kontr wykorzystał Ł. Wi-
śniewski strzelając na 2:0. Końcówka 
meczu okazała się bardzo emocjonu-
jąca. Tuż przed końcem meczu, bram-
kę dla Mazura strzelił z rzutu karnego 
J. Kustra. Do końca meczu wynik nie 
uległ zmianie.

Końcowy gwizdek to wybuch eufo-
rii w szeregach Unii. Atmosfera zwycię-
stwa udzieliła się również Burmistrzowi 
MiG Gąbin – K. Jadczakowi, który wraz 
z Burmistrzem Gostynina, dopingował 
grającym drużynom. Na trybunach za-
siedli również działacze i członkowie 
zarządu POZPN z Prezesem D. Kluge na 
czele. Drużyna Unii Czermno wspierała 
bardzo licznie grupa kibiców z Czermna 
i okolicznych miejscowości. Mieszanka 
młodości z doświadczeniem dała pio-
runujący efekt, co przełożyło się na hi-
storyczny sukces. Prezes POZPN wraz 
z delegacją pogratulował drużynie 
Unii Czermno i wręczył okazały puchar 
wraz z kompletem piłek. Był szampan, 
pamiątkowe zdjęcia oraz gratulacje od 
władz i kibiców.

Dziękujemy naszym kibicom, wła-
dzom Gminy oraz wszystkim, którzy 
nam pomagają

Zarząd Klubu Unii Czermno
fot. W. Olszewski, H. Grzelak

W rozgrywkach i zdobyciu Pu-
charu Polski uczestniczyli następu-
jący zawodnicy: 

B. Chyra, K. Świątek, T. Rutkow-
ski, M. Dubielak, P. Wawrzyniak,  
H. Kłys, M. Król, P. Nowicki,  
Ł. Woźniak, P. Machała, K. Jóźwik, 
Ł. Wiśniewski, D. Sztendor, K. Tarka,  
W. Chojnacki, P. Milczarek, B. Le-
wandowski, K. Rychliński, D. Ryfa. 
Prezesem klubu jest Cz. Sobiecki, 
trenerem B. Chyra, asystentem  
S. Zalewski, kierownikiem A. So-
biecki.
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9 czerwca  Szkoła Podstawowa im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
po raz pierwszy była organizatorem 
szczególnego wydarzenia. Uczniowie 
wzięli udział w specjalnym pieszym 
rajdzie, którego trasa wiodła ważny-
mi dla wszystkich mieszkańców naszej 
gminy miejscami.  Do udziału w rajdzie 
zaprosiliśmy także kolegów i koleżan-
ki ze Szkoły Podstawowej w Czermnie 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu.

O godzinie 8.30 wszyscy uczestnicy 
spotkali się przy pomniku z nazwiska-
mi dziesięciu rozstrzelanych w dniu 
15 czerwca 1941 roku  mieszkańców 
Gąbina i okolic. Pani Dyrektor powita-
ła wszystkich i oddała głos pani Annie 
Ostrowskiej - Prezes Towarzystwa Zie-
mi Gąbińskiej, która opowiedziała nam 
o tym tragicznym wydarzeniu. Ucznio-
wie otrzymali tam również mapki oraz 
usłyszeli o zadaniach, jakie przed nimi 
stoją. Kolejnym miejscem, do które-
go się udaliśmy był Obelisk na Trakcie 
Grabskim, gdzie przez pewien czas 
spoczywali zamordowani przez Niem-
ców gąbiniacy. Tym razem pani Dyrek-
tor Ewa Chrząszczewska opowiedział  
zebranym o tym szczególnym miejscu. 

Rajd Pieszy Miejscami Pamięci  
10 Rozstrzelanych Mieszkańców Gąbina i Okolic

Konkurs
rozstrzygnięty

Zadaniem uczniów było ułożenie z szy-
szek, liści i patyczków symbolu Polski 
Walczącej. Na cmentarzu będącym 
kolejnym etapem wędrówki czekała 
na nas Pani Elżbieta Kamińska- Prezes 
Związku Piłsudczyków oddział Gąbin, 
która podsumowała nasze wiadomości 
nt. wojennych wydarzeń i podarowała 
nam pamiątkową książkę. Na grobach 
wszystkich zamordowanych zapalili-
śmy znicze. 

Na koniec spotkaliśmy się wszyscy 
na placu przy kościele, gdzie uczest-
nicy  rajdu dostali do wykonania kilka 
zadań. Starsi uczniowie  odpowiadali 
na pytania i umieszczali na wcześniej 
otrzymanych mapkach symbole miejsc 
pamięci i instytucji znajdujących się  
w Gąbinie. Młodsi  natomiast otrzyma-
li do ułożenia puzzle i rozsypanki.

Po długim marszu wszyscy byli 
głodni, więc zasiedliśmy do poczę-
stunku przygotowanego przez mamy 
naszych kolegów. Nauczyciele wręczy-
li  uczniom dyplomy za uczestnictwo  
w rajdzie. To była bardzo ważna dla 
nas impreza. Na długo zapamiętamy 
tę rocznicę, która dotyczy wydarzeń  
w naszej Małej Ojczyźnie.

Marta Górecka

Konkurs polegał na napisaniu scena-
riusza lekcji na temat ,,Twój sposób na 
przewrót na Wfie”oraz przeprowadzenia 
zajęć tematycznych z wybraną klasą. 

Konkurs odbył się w ramach Ogól-
nopolskiego Programu ,,WF z Klasą” 
organizowanego przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. 

I miejsce dla uczniów naszej szkoły 
z kl. VI i p. Ewy Dębczyńskiej, 

Wygraliśmy: koszulki, bidony, fris-
bee, worko-plecaki, koszulki, jojo, 
które wykorzystamy na zajęciach wy-
chowania fizycznego i jako nagrody  
w rozgrywkach sportowych, które 
będą odbywały się w najbliższym cza-
sie w naszej szkole. 

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)
(szKOła POdstaWOWa W nOWyM KaMieniu)

Dni 5-8 maja były dla uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu szczególnym 
wydarzeniem. W tych dniach byliśmy 
na wycieczce w górach. Nasza tury-
styczna przygoda rozpoczęła się wcze-
snym sobotnim rankiem, kiedy wyru-
szyliśmy w podróż. Naszym pierwszym 
przystankiem była dawna stolica Pol-
ski- Kraków. Zwiedziliśmy najważniejsze  
a zarazem najpiękniejsze zabytki miasta 
i przejechaliśmy do miejscowości Mur-
zasichle. Następny dzień to wędrówka 
Doliną Kościeliską, przejście przez Jaski-
nię Mroźną, Wąwozem Kraków i wjazd 
na Gubałówkę. Wygospodarowaliśmy 
także czas na krótki spacer po Krupów-
kach. Wieczorem spotkaliśmy się z gó-
ralem, który opowiadał o tradycjach  
i zwyczajach swojego regionu. Kolejny 
dzień również był ciekawy. Pokonali-
śmy długą wędrówkę na Morskie Oko. 
Choć dystans był bardzo odległy, udało 
nam się go pokonać. Nie przeszkodził 
nam nawet deszcz. Po południu czekała 
nas kolejna atrakcja Spływ Dunajcem.  

Zakopane W drodze powrotnej nie zapomnieliśmy 
o naszym wielkim Polaku- Janie Pawle 
II. Odwiedziliśmy w Wadowicach Mu-
zeum Jana Pawła II- dom rodzinny pa-
pieża oraz pobliski kościół. Dużą frajdę 
sprawił nam także pobyt w Inwałdzie- 
parku miniatur i rozrywki. Te cztery dni 
były bardzo aktywne i ciekawe. Zoba-
czyliśmy wiele ciekawych miejsc. Wró-
ciliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. 

Regina Łopińska



73

www.gabin.pl

Klasyfikacja generalna zawodów:

MdP dziewcząt 
I miejsce – OSP Dobrzyków 
II miejsce – OSP Czermno 
III miejsce – OSP Gąbin

MdP Chłopców 
I miejsce – OSP Dobrzyków I 
II miejsce – OSP Dobrzyków II 
III miejsce – OSP Czermno

drużyny OsP męskie  
I miejsce – OSP Dobrzyków I 
II miejsce – OSP Troszyn Polski 
III miejsce – OSP Czermno 
IV miejsce – OSP Gąbin 
V miejsce – OSP Grabie Polskie 
VI miejsce – OSP Topólno 
VII miejsce – OSP Kamień 
VIII miejsce – OSP Strzemeszno 
IX miejsce – OSP Lipińskie 
X miejsce – OSP Dobrzyków II

drużyny OsP żeńskie 
I miejsce – OSP Gąbin 
II miejsce – OSP Kamień 
III miejsce – OSP Czermno 
IV miejsce – OSP Dobrzyków 
V miejsce – OSP Troszyn Polski

Zawody sportowo-pożarnicze
W dniu 1 maja na stadionie Leśnym 

w Gąbinie odbyły się Miejsko-Gminne 
Zawody Sportowo Pożarnicze. W zma-
ganiach wzięły udział 22 drużyny z jed-
nostek działających na terenie gminy 
Gąbin. Rywalizacja była bardzo wyrów-
nana i na wysokim poziomie. Organiza-
torem wydarzenia był Zarząd Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Gąbinie 
przy współpracy z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Gąbin. 

W zawodach wzięła udział jedna 
drużyna Juniorów z OSP Gąbin, składa-
jąca się z dzieci w wieku od 3 do 9 lat. 
Zawodnicy tej drużyny wystartowali 
poza konkurencją. Przygotowaniem 
najmłodszych zawodników zajęli się 
druhowie Grzegorz Puternicki oraz Ka-
mil Rybicki.
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Monika Olczyk uczennica ZST 70 
startująca w kategorii wagowej do 
52 kg. zajęła 3 miejsce. Puchar Polski  
w Pile był ostatnim sprawdzianem oraz 
limitem do eliminacji regionalnych 
przed Ogólnopolską Olimpiadą Mło-
dzieży, która odbędzie się w Elblągu 
w dniach 14-15 maja. Monika Olczyk, 
mieszkanka Gminy Gąbin startowała 
w najliczniejszej kategorii wagowej 
wśród dziewcząt (30 zawodniczek), 
aby stanąć na podium Pucharu Polski 
musiała stoczyć 6 walk. 

Jedyną walkę, którą nasza zawod-
niczka przegrała był ćwierćfinał z Na-
talią Kropską z Czarni Bytom (obec-
nie jest ona najlepszą zawodniczką  
w kategorii wagowej do 52 kg). Monika 
Olczyk wygrała 4 walki przed czasem  
i jedną w regulaminowym czasie.  
W walce o brązowy medal pokonała 
Zuzannę Łogożną z Polonii Rybnik, któ-
ra obecnie zajmuje 6 miejsce w rankin-
gu Polskiego Związku Judo w kategorii 
do 52 kg. 

Nasza zawodniczka dzięki zajęciu 
3 miejsca na zawodach w Pile oraz 5 
miejsca na wcześniejszym Pucharze 
Polski w Suchym Lesie, awansowała  
w rankingu PZJudo na 10 miejsce. 

Monika Olczyk z Czermna 
brązową medalistką Pucharu Polski
W dniach 9-10 kwietnia w Pile odbył się Puchar Polski  
Juniorów i Juniorek młodszych. Do zawodów zgłosiło się 
400 zawodników i zawodniczek z 95 klubów z terenu Pol-
ski. Jedyną reprezentantką klubu UKS Sakura Judo była 
Monika Olczyk z Czermna. 

Miłą niespodziankę sprawił orga-
nizator dekorując również trenerów 
zawodniczek z podium medalem  
Pucharu Polski. Na zawodach w Pile 
Płockie Judo miało jeszcze jeden ak-
cent za sprawą sędziego Międzyna-
rodowego Stanisława Kacprzyckie-
go, który na Pucharze Polski pełnił 
funkcję zastępcy sędziego głównego 
turnieju. Trener Stanisław Kacprzycki 
jako pierwszy pogratulował trenerowi 
Krzysztofowi Masztakowskiemu oraz 
zawodniczce Monice Olczyk tak uda-
nego występu. 

Jak dodaje Krzysztof Masztakow-
ski Monika trenuje niespełna 3 lata  
w Gąbinie i już jest w stanie wygrywać 
pojedynki z bardziej doświadczonymi 
zawodniczkami. Gratulacje dla Moni-
ki Olczyk oraz trenera z klubu Sakura 
Judo Krzysztofa Masztakowskiego za 
tak udany występ na Pucharze Polski.

Monika Olczyk wystartowała  
w kategorii wagowej do 48 kg. Nasza 
zawodniczka była poza zasięgiem ry-
walek. Monika w pierwszej rundzie 
eliminacyjnej miała wolny los. Kolejne  
3 walki łącznie z finałem Monika Ol-
czyk wygrała przed czasem, awansu-
jąc do Mistrzostw Polski z pierwszego 
miejsca. W kategorii wagowej awanso-
wały jeszcze 3 zawodniczki Agata Paw-
łowska z UKJ Ryś Warszawa, Aleksan-
dra Janeczko AZS AWF Warszawa oraz 
Julia Zaborowska UKJ AON Warszawa. 

Dwie szanse medalowe Sakury Judo 
na Mistrzostwach Polski (OOM)
W sobotę 23 kwietnia w Warszawie odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w Judo w kategorii wiekowej Junior młodszy, która odbędzie się 14-15 maja  
w Elblągu. Eliminacje do Mistrzostw Polski odbyły się w IV regionach kraju. Z regionu II 
(województwa mazowieckie, łódzkie, podlaskie i lubelskie) awansowała Monika Olczyk 
(grupa Gąbin) oraz Kacper Korzeniewski (grupa Płock) z UKS Sakura Judo. 

Drugi awans wywalczył Kacper 
Korzeniewski w kategorii wagowej do 
55 kg. Nasz zawodnik wygrał wszyst-
kie trzy pojedynki eliminacyjne przed 
czasem. Walkę o wejście do finału 
Kacper również zakończył przez Ippon 
z Szymonem Górką z UKS 7 Socha-
czew. W finale Kacper Korzeniewski  
z UKS Sakura Judo spotkał się z Igorem 
Matusiakiem z Yuko Józefów. Kacper 
przegrał finał po bardzo wyrównanej 
walce, awansując do Mistrzostw Pol-
ski z 2 miejsca. W kategorii wagowej 
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do 55 kg. awansowało 5 najlepszych 
zawodników z eliminacji regionu II. 
Oprócz finalistów Igora i Kacpra wy-
jazd na Mistrzostwa Polski wywalczył 
Jakub Chmielak - MMKS Wojownik 
Skierniewice, Szymon Górka - Siódem-
ka Sochaczew oraz Filip Maciuka - Żubr 
Hajnówka.

Trzecią zawodniczką UKS Sakura 
Judo była Anna Rutkowska (grupa Gą-
bin) w kategorii +70 kg. Anna Rutkow-
ska borykająca się z kontuzją kolana 
podjęła walkę o awans do Mistrzostw 
Polski. Niestety jedna wygrana walka i 2 
przegrane w grupie eliminacyjnej upla-
sowały Wicemistrzyni Polski z 2015 roku 

na V miejscu. W kategorii wagowej +70 
kg. awansowały tylko 3 zawodniczki. 

Gratulujemy trenerowi Krzyszto-
fowi Masztakowskiemu oraz Monice 
Olczyk i Kacprowi Korzeniewskiemu 
awansu do Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Młodzieży oraz Annie Rutkowskiej 
szybkiego powrotu do zdrowia.

W dniach 14 i 15 maja w Elblągu 
odbyła się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Judo. Tylko dwójka Ju-
doków z UKS Sakura Judo przeszła 
kwalifikacje 23 kwietnia w Warszawie 
awansując do Mistrzostw Polski. Byli 
to: Monika Olczyk (grupa Gąbin) oraz 
Kacper Korzeniewski (grupa Płock). 

Monika Olczyk, mieszkanka Gmi-
ny Gąbin, w kategorii wagowej do 48 
kg. wywalczyła brązowy medal po 
wygraniu 4 pojedynków. W pierwszej 
rundzie pokonała Annę Szatan z klu-
bu Judo Wolbrom. W drugiej rundzie 
eliminacyjnej Monika Olczyk bardzo 
szybko uporała się z Pauliną Żemłą  
z klubu Koka Jastrzębie Zdrój. W wal-
ce ćwierćfinałowej Monika Olczyk 
zakończyła walkę przed czasem z Pau-
liną Szlachtą z klubu Wisła Kraków. 
Warto wspomnieć, że Paulina Żemła 
jest srebrną medalistką Pucharu Polski  
z Piły, a Paulina Szlachta złotą meda-
listką ostatniego  Pucharu Polski w Pile. 
Przed turniejem obie znajdowały się  
w gronie faworytek do medalu. Walkę 
półfinałową Monika Olczyk przegrała  
z Agatą Pałką z klubu Olimp Nowa Sól 
po kontrowersyjnym sędziowaniu. 
„Przebieg walki nie dawał żadnych 
szans na wygraną przeciwniczce Moni-
ki. Nasza Judoczka była aktywniejsza, 
po 2 minutach pojedynku zawodniczka 
z Sakury wykonała rzut oceniany przez 
sędziego na Ippon (wygrana przed cza-
sem). Nagle przed ogłoszeniem wyni-

Monika Olczyk brązową medalistką  
Mistrzostw Polski Juniorek młodszych

ku sędziowie ze stolika sędziowskiego 
zmieniają werdykt na Wazari. W dalszej 
części walki sędzia daje 2 kolejne kary 
i w konsekwencji Monika przegrywa 
walkę przez Hansokumake” - komen-
tuje trener Krzysztof Masztakowski.  
W walce o brązowy medal Monika Ol-
czyk walczyła z Aleksandrą Kawencką  
z Juvenii Wrocław. Monika Olczyk wy-
grała po dogrywce Golden Score rzuca-
jąc przeciwniczkę na Yuko zdobywając 
swój pierwszy medal Mistrzostw Polski. 
Jak dodaje trener, „Monika była rewe-
lacyjnie przygotowana. Była w stanie  
i powinna być w finale gdzie zmierzyła 
by się z zawodniczką, z którą Monika 
wygrała w minutę na eliminacjach w 
Warszawie. Niestety nie da się wygrać 
walki jeżeli zawodnik musi walczyć na 
macie z przeciwnikiem jak i sędziami”.

Dobrze wypadł również Kacper Ko-
rzeniewski w kategorii wagowej do 55 
kg. choć zajmując dopiero XVI miejsce 
stoczył dwie bardzo dobre walki. Nie-
stety brak szczęścia w losowaniu spra-
wił, że Kacper w 2 rundzie eliminacyjnej 
trafił na Igora Matusiaka z Yuko Juzefów, 
z którym m.in. przegrał walkę finałową 
na eliminacjach w Warszawie. Igor po 
wygranej z Kacprem walczył z Jakubem 
Binkiem z Czarni Bytom - nowym Mi-
strzem Polski. „Przegrana Igora skutko-
wała tym,  że Kacper nie wszedł do walk 
repasażowych, w których mógłby poku-
sić się nawet o brązowy medal. Kacper 
Korzeniewski wygrał walkę w pierwszej 

rundzie z Dominikiem Duź z klubu Pałac 
Młodzieży Tarnów przed czasem” - do-
daje trener.

Trener Krzysztof Masztakowski 
podkreśla również, „że udany start na 
Mistrzostwach Polski nie byłby możli-
wy gdyby nie pomoc w przygotowa-
niu do startu Pana Dyrektora Zespołu 
Szkół Technicznych Dariusza Tybur-
skiego gdzie w szkole ZST 70 w miłej 
atmosferze mogliśmy szlifować formę, 
Pana Burmistrza Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztofa Jadczaka który zawsze 
wspiera naszych Judoków jak i trene-
rowi Kadry Narodowej Juniorów młod-
szych Januszowi Piechnie który swoją 
zdobytą wiedzą oraz doświadczeniem 
pomaga w przygotowaniu do zawo-
dów naszym zawodnikom z Sakury 
Judo oraz NZOZ Centrum Rehabilitacji 
Medycznej MILENIUM Panu Włodzi-
mierzowi Pijanowskiemu za opiekę me-
dyczną naszych zawodników”. Wspo-
mnieć należy, iż jest to już piąty medal 
z Mistrzostw Polski dla klubu UKS Sa-
kura Judo. Wcześniej w kategorii Mło-
dzik w 2013 roku Kacper Korzeniewski 
z drużyną Mazowsza wywalczył brąz 
oraz Anna Rutkowska (grupa Gąbin) 
brązowy medal indywidualnie jak rów-
nież drugi brązowy medal z drużyną 
Mazowsza. Czwarty srebrny medal dla 
Sakury rok temu również wywalczy-
ła Anna Rutkowska na Mistrzostwach 
Polski Juniorek młodszych. Gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.
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W dniach 4 i 5 czerwca w Opolu od-
były się dwa Puchary Polski Juniorów 
młodszych i Juniorów w Judo. Trzecie, 
czwarte oraz dwa piąte miejsca to do-
robek zawodników z Sakury Judo Płock 
Moniki Olczyk z Czermna gmina Gąbin 
oraz Kacpra Korzeniewskiego z Płocka 
na ostatnich zawodach Pucharu Polski 
przed przerwą wakacyjną. 

Monika Olczyk wystartowała  
w kategorii wagowej do 48 kg. W Ju-
niorkach młodszych Monika zajęła  
5 miejsce a w Juniorkach 4 miejsce. Na-
tomiast Kacper Korzeniewski wystar-
tował w kategorii wagowej do 55 kg. 
W Juniorach młodszych Kacper zajął 

Trzecie miejsce Kacpra Korzeniewskiego 
na Pucharze Polski Juniorów w Judo w Opolu

5 miejsce. Zawody w Opolu były przez 
naszych zawodników traktowane jako 
randori, szukanie nowych rozwiązań 
walki sportowej w Judo oraz popra-
wienie i sprawdzenie nowych założeń 
taktycznych. Zadanie nakreślone przed 
startem zostało zrealizowane w 100%, 
gdyż Monika i Kacper stoczyli przez 
dwa dni 16 walk. Ponad połowę walk 
nasza dwójka Judoków z Sakury Judo 
Płock wygrała przed czasem. Na szcze-
góle wyróżnienie zasługuje Kacper Ko-
rzeniewski który w wyższej kategorii 
wiekowej (Junior) wywalczył trzecie 
miejsce. Jest to pierwsze podium Kac-
pra w Pucharze Polski. Gratulacje dla 

zawodników i trenera Krzysztofa Masz-
takowskiego.

Letni Rajd Rowerowy  
Dookoła Miasta i Gminy Gąbin

wać prze-
jazd do swo-
ich możliwości. 
Pierwsza trasa (start 
o godz. 11:00 ze starówki 
w gąbinie) - tzw. wyczynowa została 
przygotowana dla bardziej doświad-
czonych rowerzystów. długość ok.  
34 km, nie stanowiła może dużego 
wyzwania natomiast tempo przejazdu 
i brak postojów na trasie oraz ekstre-
malne warunki pogodowe mogły dać 
w kość np.  początkującym „rajdow-
com”. Prawie wszyscy „wyczynow-
cy” po przejechaniu trasy i krótkim 
10 minutowym odpoczynków ruszyli 
około godz. 13:00, w trasę „rekreacyj-
ną” przyłączając się do zebranej na 
starówce grupy rowerzystów. Wśród 

W dniu 26 czerwca odbył się Let-
ni Rajd Rowerowy dookoła Miasta  
i gminy gąbin. impreza organizowana 
przez Burmistrza wpisała się w kalen-
darz wydarzeń sportowych. Od kilku 
lat rajd organizowany jest w terminie 
bezpośrednio związanym z zakończe-
niem roku szkolnego i  rozpoczęciem 
wakacji. należy wspomnieć, że trady-
cją stało się również organizowanie 
przez Burmistrza Wakacyjnego Rajdu 
Rowerowego, który terminowo zwią-
zany jest z zakończeniem letniego se-
zonu wypoczynkowego i zbliżającym 
się rozpoczęciem roku szkolnego. 

Organizator przygotował dwie tra-
sy, tak by każdy pasjonata turystyki 
rowerowej mógł w pełni skorzystać  
z zaplanowanych atrakcji i dostoso-
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nich były osoby z różnym doświadcze-
niem i w różnym  wieku, w tym dzieci 
oraz osoby starsze.  W miarę prosta  
i bezpieczna trasa, liczne postoje i re-
kreacyjne tempo przejazdu sprzyjała 
zwiedzaniu i zapewniała przyjemny 
relaks.  niestety mimo wyśmienitej at-
mosfery ponad 32 stopniowy upał da-
wał się we znaki, przez co organizator 
postanowił nieco skrócić trasę. Finisz 
rajdu został przygotowany na terenie 
gąbińskiego Kompleksu szkolnego. 
Pierwsi uczestnicy pojawili się na me-
cie ok. godz. 15:15. Pracownicy uMig 
w gąbinie przygotowali poczęstunek 
regenerujący siły uczestników. na-
stąpiło również losowanie gadżetów 
rowerowych oraz losowanie nagrody 
głównej - roweru miejskiego - ufun-
dowanego przez głównego  sponsora  
- Bank spółdzielczy w gąbinie.  Pani 
Prezes Banku Jadwiga garstka wraz 
z Burmistrzem Krzysztofem Jadcza-
kiem, wspólnie wręczyli rower szczę-
śliwcowi, który musiał wykonać rundę 
honorową. Pozostałymi sponsorami 
rajdu rowerowego byli Piotr Jażdżyk  
i Pizzeria ManHattan  a także gąbiń-
ski Klub Rowerowy. nad bezpieczeń-
stwem czuwali strażacy z jednostek 
OsP z gąbina i dobrzykowa, a także 
OsP troszyn Polski i  Policja. 

Już dziś zapraszamy na Wakacyjny 
Rajd Rowerowy który odbędzie się 28 
sierpnia 2016 r. 
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Wakacyjny Rajd Rowerowy
Dookoła Miasta i Gminy Gąbin

W dniu 27 sierpnia odbył się Wakacyjny Rajd Ro-
werowy Dookoła Miasta i Gminy Gąbin. Impreza or-
ganizowana przez Burmistrza wpisała się w kalendarz 
wydarzeń sportowych. Od kilku lat rajd organizowa-
ny jest w okresie wakacji a w tym roku bezpośrednio 
przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

Organizator przygotował trasę, tak by każdy pa-
sjonata turystyki rowerowej mógł w skorzystać  z za-
planowanych atrakcji i podziwiać piękno gąbińskiej 
przyrody. Długość ok. 29 km, nie stanowiła może du-
żego wyzwania natomiast warunki pogodowe (upalne 

sierpniowe słońce) mogły powodować lekkie zmęczenie 
tym bardziej że wśród uczestników były osoby  z różnym 
doświadczeniem i w różnym  wieku, w tym dzieci oraz 
osoby starsze.  

Tradycyjnie punkt rejestracyjny zlokalizowany zo-
stał pod altanką na gąbińskiej starówce. Punktualnie  
o godzinie 15:00,  rowerzyści ruszyli w trasę w kierunku 
miejscowości Stary Kamień. Tutaj nad stawem zaplano-
wany został pierwszy postój. Cień drzew oraz miły chłód 
z nad wody pozwolił na chwilę odpoczynku od wyjątko-
wo wysokiej temperatury. Następnie uczestnicy ruszyli  
w kierunku miejscowości Lwówek i Konstantynów – skąd 

można było podziwiać piękną panoramę doliny Wisły, a także 
charakterystyczne obiekty położone na drugim brzegu rzeki 
(Płock). Ponadto na tym odcinku trasa lekko opada aż do miej-
scowości Czermno, gdzie odbył się kolejny postój. Można więc 
było oddać się pełnemu relaksowi, podziwiać piękno krajobra-
zu.. Ostatni etap rajdu odbył się po w miarę równym terenie, 
tylko od miejscowości Kępina aż do mety rowerzyści mieli do 
pokonania lekkie wzniesienia.  

W miarę prosta i bezpieczna trasa, liczne postoje i rekre-
acyjne tempo przejazdu sprzyjała zwiedzaniu i zapewniała przy-
jemny odpoczynek.  Mimo ponad 34-stopniowego upału który  
dawał się we znaki panowała wyśmienita atmosfera. 

Na mecie czekały nagrody oraz poczęstunek. 
A.Ś.
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Wiosenny Rajd Pieszy

Tradycyjnie jak co roku, kiedy 
pięknie rozwinie się wiosenna przy-
roda, miłośnicy pieszego wędrowa-
nia po ziemi gąbińskiej zebrali się na 
gąbińskim rynku, aby wspólnie prze-
mierzyć trasę rajdu, tym razem wy-
znaczonego po Gąbińskim Komplek-
sie Leśnym - pięknym lesie sosnowym 
z lokalnymi siedliskami dębu, brzozy  
i olchy. Trasa rajdu była bardzo uroz-
maicona, ze względu na jej przebieg 
po piaszczystych wydmach powsta-
łych tu przed kilkunastu tysięcy laty,  
a obecnie porośniętych różnorodną 
roślinnością. Dalej trasa prowadziła 
w stronę najpiękniejszego i najwięk-

szego na Mazowszu Jeziora Zdworskie-
go. Na postojach dla jeszcze większego 
urozmaicenia rajdu część uczestników 
oddawała się różnym zabawom i grom 
sportowym.

Nad brzegiem Jeziora Zdworskie-
go ok. 50-osobowa grupa naszych tu-
rystów pieszych spotkała miłośników 
windsurfingu, to właśnie w ten dzień 
(31. Kwietnia 2016r.) odbywały się VIII 
Amatorskie Regaty Windsurfingowe  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin oraz Wójta Gminy Łąck, organi-
zowane w ramach Amatorskiego Pu-
charu Polski w Windsurfingu - SURFO-
MANIA CUP 2016

Komandor i uczestnicy zawodów 
opowiedzieli nam o swojej pasji łą-
czącej wodę, wiatr i człowieka. Zapre-
zentowali i omówili bardzo ciekawe 
dyscypliny tego sportu i potrzebny do 
jego uprawiania sprzęt. Ich opowieści 
spotkały się z dużym zainteresowa-
niem wszystkich uczestników. 

Pełni wrażeń, dobrego humoru  
i tylko nieco zmęczeni wróciliśmy już 
na gąbiński rynek myśląc o kolejnych 
pieszych i rowerowych rajdach organi-
zowanych w Mieście i Gminie Gąbin.

M. Świerzyńska
Fot. A. Ś.
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PKN ORLEN ogłosił konkurs na 
WARTOŚCIOWĄ LEKCJĘ WF. Pomysły 
uczniów ze szkół podstawowych klas 
IV-VI, które uzyskają najlepsze oceny 
jury zostaną nagrodzone finansowo. 
W konkursie do zdobycia jest od 5 do 
20 tysięcy złotych, dedykowanych na 
doposażenie szkoły w sprzęt sportowy 
lub na remont boiska.

WARTOŚCIOWA LEKCJA WF jest ini-
cjatywą, której celem jest skłonienie 
dzieci i nauczycieli do wspólnej dysku-
sji nad znaczeniem zajęć sportowych 
w szkole i stworzenie zasad promują-
cych aktywność fizyczną oraz postawę 
fair play jakie mogłyby obowiązywać 
na lekcjach wychowania fizycznego  
w szkołach podstawowych. 

Aby wziąć udział w pierwszej edycji 
Konkursu należy przygotować plakat 
przedstawiający Kodeks WARTOŚCIO-
WEJ LEKCJI WF, czyli 10 kluczowych 
zasad motywujących uczniów do ak-
tywnego uczestnictwa w lekcjach oraz 
zachowania fair play. Plakat może być 
wykonany dowolną techniką plastycz-
ną. Można więc malować, rysować, 
kleić, wycinać i „gimnastykować się” 
w taki sposób, aby zdobyć nagrodę. 
Wszystkie chwyty dozwolone, o ile 
wpisują się w regulamin konkursowy, 
dostępny na stronie www.wf.orlen.pl. 

- Inaugurując nasz pomysł, chce-
my zaktywizować młodzież i szkoły do 
dyskusji nad znaczeniem zajęć spor-
towych w szkole. Chcemy także pro-
mować edukację z zakresu zdrowego 
i aktywnego stylu życia oraz wartości 
etyczne w sporcie – powiedział Rafał 
Pasieka – Dyrektor Wykonawczy ds. 
Marketingu z PKN ORLEN. 

Zgodnie z ideą konkursu, szkoły 
które otrzymają nagrody od sponso-
ra, powinny je przeznaczyć na zakup 
sprzętu sportowego lub na remont 
boiska szkolnego. W pierwszej edycji 
konkursu prace będą przyjmowane  
z określonych jednostek terytorial-
nych, na obszarach których PKN OR-
LEN prowadzi aktywność gospodarczą. 
Szczegółowe dane znajdują się w re-
gulaminie konkursu „WARTOŚCIOWA 
LEKCJA WF. 

Prace można zgłaszać w terminie 
do 31 maja 2016 roku, a wyniki zosta-
ną ogłoszone 13 czerwca 2016 roku 
na stronie www.wf.orlen.pl. Sponso-
rem Konkursu jest PKN ORLEN, nato-
miast Partnerem Fundacja ORLEN Dar 
Serca.  

ORLEN dofinansuje sprzęt sportowy -  rusza konkurs dla szkół podstawowych

WARTOŚCIOWA LEKCJA WF! 
 Wartościowa lekcja WF to kolejny 

projekt zainicjowany przez PKN OR-
LEN na rzecz wychowania fizycznego 
młodych Polaków. W ubiegłym roku 
była to akcja pod hasłem „Lekcja WF 
z mistrzem”, realizowana w kilku mia-
stach w Polsce. Jak wynika z naszych 
obserwacji zajęcia młodzieży ze znany-
mi sportowymi idolami, którym wielu 
kibicuje podczas transmisji z wiel-
kich wydarzeń, udowodniły młodym 
uczestnikom, że aktywność tocząca się 
poza światem wirtualnym widzianym 
na ekranie komputera, jest nie tylko 
ciekawa, ale również atrakcyjniejsza i 
zdrowsza. 

- Zaczynałem przygodę ze sportem 
20 lat temu, a wciąż jest to dla mnie 
wielka frajda i zabawa, choć sport 
uprawiam wyczynowo. Początkiem 
fascynacji sportem zawsze jest lekcja 
WF. Jestem przekonany, że dobrze zor-
ganizowane zajęcia sportowe w szkole 
mogą być także świetną zabawą i al-
ternatywą dla lenistwa przed kompu-
terem czy telewizją – uważa Tomasz 
Majewski dwukrotny mistrz olimpijski 
zawodnik grupy sportowej ORLEN.

 
***

Kontakt:
mail: lekcja@allegro.com.pl
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W dniach 31.04 do 1.05. 2016 r. 
w Koszelówce odbyły się VIII Amator-
skie Regaty Windsurfingowe o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Wójta Gminy Łąck, organizowane 
w ramach Amatorskiego Pucharu Pol-
ski w Windsurfingu - SURFOMANIA 
CUP 2016. APPW to otwarta grupa 
osób ze wspólną pasją tego sportu 
wodnego. Nie chodzi tu tylko o wy-
niki, członkowie dzielą się wiedzą  
i doświadczeniami, pomagają w do-
borze sprzętu, doradzają jak poprawić 
technikę. Windsurfing uprawiany jest 
przy użyciu deski i przymocowanego 
do niej elastycznie pędnika żaglowe-
go. Dyscyplina klasyfikowana jest jako 
konkurencja żeglarska, rozgrywana na 
igrzyskach olimpijskich. 

SURF    MANIA
Mimo dość słabego wiatru udało 

się otworzyć sezon Windsurfingowy. 
Zgłosiło się 12 zapalonych uczestni-
ków. W sobotę rozegrano 3 wyścigi 
Formuły, a w niedzielę 2 raceboard  
i 25 Stand Up Paddling. 

Miasto i Gmina Gąbin dla wielu 
amatorów tego pięknego sportu sta-
nowi ważny punkt ze względu na gra-
niczenie w ważnymi zbiornikami wod-
nymi. Najpiękniejsze na Mazowszu,  
a zarazem największe Jezioro Zdwor-
skie o pow. 353ha, którego owalna 
misa jeziorna ma bardzo ciekawe po-
lodowcowe pochodzenie, Jezioro Cie-
chomickie, rynnowe o podłużnych, 
stromych zboczach, od północy poro-
śniętych lasem sosnowym a z drugiej 
strony Jezioro Włocławskie, które jest 

sztucznym zbiornikiem na rzece Wiśle. 
Dzięki takiemu ciekawemu położeniu 
na ziemi gąbińskiej ciągle przybywa 
amatorów Windsurfingu, a współpra-
ca ze stowarzyszeniem Surfmania daje 
możliwość organizowania kolejnych 
zawodów rangi ogólnopolskiej.

A.Ś. 
fot. A.Ś., H. Grzelak 
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Święto niepodległości to w Polsce 
dzień szczególny. Polacy ze wszystkich 
wartości najbardziej cenią sobie wol-
ność. Jest to niepodważalna prawda, 
której przykładami są heroiczne czyny 
osób walczących w przeszłości o nasz 
byt państwowy i tożsamość. Insurek-
cja Kościuszkowska, powstania, zarów-
no te wygrane jak i przegrane, walki 
na frontach II wojny światowej czy 
państwo podziemne to tylko niektóre 
hasła obrazujące polską drogę ku wol-
ności.

10 listopada 2016 roku w Gąbinie 
odbył się bieg niepodległości. Bieg 
ten był uhonorowaniem Narodowego 
Święta Niepodległości 11 listopada. 
Pogoda dopisała co przełożyło się na 
duże zainteresowanie zwłaszcza ze 
strony młodzieży, przybyłej na Stary 
Rynek w Gąbinie. Wśród uczestników 

Bieg niepodległości 2016

liczne grono stanowiła młodzież szkol-
na zarówno z placówek oświatowych  
z Gabina, jak i okolicznych szkół. O go-
dzinie 10:00 wszystkich powitał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak, który w krótkiej przemo-
wie poruszył temat niepodległości oraz 
patriotyzmu. Po wykonaniu pamiątko-
wego zdjęcia wszyscy obecni ruszyli ul. 
Płocką w kierunku startu. Przemarsz 
ulicami Gąbina miał barwy biało – 
czerwone. Wielu obecnych zabrało 
ze sobą flagi, które wspaniale wyglą-
dały na tle błękitnego acz mroźnego 
listopadowego nieba. Trasa biegła od 
ulicy Płockiej, dalej krętymi leśnymi 
ścieżkami, a kończyła się na Stadio-
nie Miejskim przy ul. Dobrzykowskiej, 
g d z i e na biegaczy czekały oklaski 
przy- byłych widzów i ciepły 
po- siłek. Wszyscy szczę-

śliwie ukończyli bieg. Każdy uczestnik 
miał możliwość wylosowania nagrody,  
z rąk Burmistrza otrzymywali plecaki, 
piłki, bidony, zegarki, parasole, okulary  
i inny sprzęt sportowy.

Niepodległość można celebrować 
na wiele sposobów. Wspominając po-
ległych, ich czyny i działania, pamięta 
się o korzeniach i przeszłości. Ważna 
jest jednak teraźniejszość i przyszłość. 
Bieg niepodległości, który co roku od-
bywa się w Gąbinie ma właśnie taki cel 
– uczcić narodowe święto w sposób ra-
dosny, aktywny; propagować postawy 
patriotyczne wśród młodzieży i zachęcać 
do czynnego udziału w życiu lokalnej 
społeczności. Właśnie takie wydarzenia 
niczym małe cegiełki, budują przywią-
zanie do ojczyzny, solidarność i dumę  
z niepodległej i wolnej Rzeczypospolitej.

W. Olszewski
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18 grudnia 2016 roku w hali Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie odbył się koncert bożonarodzeniowy. Była to ko-
lejna odsłona wydarzenia, które organizowane co roku, cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców 
ziemi gąbińskiej i okolicznych gmin. Koncert tak jak w po-
przednich latach pełen był kolędowania oraz śpiewania świą-
tecznych piosenek. Nie zabrakło również artystycznych po-
kazów a także św. Mikołaja wręczającego przybyłym, drobne 
słodkie upominki. Wieczór z kolędami tak jak w poprzednich 
latach zgromadził liczną publikę. Hala sportowa pełna była 
widzów, którzy przyszli oglądać to coroczne, przedświątecz-
ne wydarzenie. 

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, który wprowadził przybyłych w świątecz-
ny nastrój. W ciepłych słowach poruszył  temat nadchodzą-
cego Bożego Narodzenia a także istoty świąt, polegającej na 
pojednaniu i eliminowaniu wszelkich podziałów i animozji. 
Zapowiedział także mające wystąpić grupy artystyczne. 

A występujących było wielu. Pierwsza na scenę wyszła 
gąbińska schola „Promyczki”, która zaprezentowała utwór 
„Grudniowe Noce”. Po niej pastorałkę „ Śpiewajmy Weso-
ło” przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czermnie. 
„Już Nadchodzi Wigilijna Noc” zaprezentowali z kolei ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Borkach. Duże zainteresowanie 
wzbudziły  także układy taneczne do utworów „Let it Snow” 
i „Coraz Bliżej Święta”, wykonane przez członków Miejsko 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie oraz kameralny „Przy-
bierzeli do Betlejem” zagrany (akordeon) i zaśpiewany przez 
braci: Kacpra i Dominika, reprezentujących Szkołę Podstawo-
wą z Dobrzykowa. Swój występ miał również zespół „Brzdąc” 
ze Szkoły Podstawowej i gimnazjaliści z Gąbina, prezentu-
jący piosenki „Tobie Mały Panie” i „Mario Czy Już Wiesz”.  
W dalszej części koncertu, swoje utwory („Kto wie”, „Wśród 
Nocnej Ciszy”, „Zanim Wybije Dwunasta”, „Gwiazda Betle-
jemska”)  przedstawiła Szkoła Muzyczna I Stopnia, zaś Chór 
Miasta i Gminy Gąbin umilił czas obecnym takimi kolędami 
jak „Bracia Patrzcie Jeno”, „Wesołą Nowinę” i „Witaj Nam 
Witaj Zbawco Nasz Boże”. Szczególnie wzniośle zabrzmiała 
staropolska Bracia patrzcie jeno, jak niebo goreje!|Znać, że 
coś dziwnego w Betlejem się dzieje…, donośnie odśpiewana 
przez chórzystów i poruszająca serca zebranych.  Wierszem 
Jana Twardowskiego zaprezentował się Amatorski Teatr Nie-
wielki z Gąbina. Nostalgiczny utwór poetycki recytowała Ma-
ria Lewandowska. Ostatnia wystąpiła orkiestra OSP Gąbin. 
Zaangażowanie i aktywność istniejącej od 1904 roku grupy 
podsumował burmistrz słowami: „orkiestra OSP w Gąbinie 
potrafi poruszyć serca każdej widowni”. Muzycy z OSP zapre-
zentowali utwory „Jingle Bells” oraz „Mędrcy Świata”. 

Na zakończenie spotkania burmistrz Krzysztof Jadczak  
podziękował wszystkim występującym, ich opiekunom oraz 
prowadzącym koncert bożonarodzeniowy. Podkreślił rów-
nież znaczenie istnienia Szkoły Muzycznej na terenie gminy 
Gąbin, której działalność przyczynia się do rozwoju kultury  
 i talentów muzycznych mieszkańców, tak wspaniale pre-
zentujących się tego wieczoru. Słowa uznania skierował  
w stronę dyrektora Jarosława Domagały oraz całej kadry pe-
dagogicznej wspomnianej placówki a także  pracowników 
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Zwieńczeniem koncertu 
były zacytowane przez burmistrza słowa, trafnie podsumo-
wujące wydarzenia tego wieczora: „Jeśli się uśmiechasz to 
zawsze jest Boże Narodzenie”. 

 Koncert Bożonarodzeniowy od strony technicznej obsłu-
giwała firma OPTIS z Gąbina. Odpowiadała ona za przygoto-
wanie sceny, oświetlenie a także dbała o odpowiednie nagło-
śnienie podczas występów. Świąteczną scenografię wykonali 
z kolei pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.  

W. Olszewski, fot. A.Ś. 

KONCERT
BOŻONARODZENIOWY


