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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY         WYDANIE 1/2009   

Nissan Pathfinder dla Policji   
w  Gąbinie

Dzień 11 stycznia 2009 koja-
rzyć się będzie z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy, a dokładnie 
z jej XVII wielkim finałem. Jak już 
wiemy, padł kolejny rekord, ponad  
40 milionów złotych. Cieszy fakt, 

6500 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
że mieszkańcy naszego miasta i całej 
gminy tak chętnie wsparli tę akcję.  
W Gąbinie zbiórka pieniędzy roz-
poczęła się o godz. 8.00. Pieniądze 
zbierane  pod hasłem  propagują-
cym zdrowy tryb życia w tym roku 
zostaną przeznaczone na wczesne 
wykrywanie nowotworów u dzieci.  
Nieco inaczej niż w ubiegłych latach 
zostało zorganizowane „wielkoorkie-
strowe granie”. Tym razem spotka-
liśmy się o godz. 14.30 w hali spor-
towej Gimnazjum w Gąbinie. Jedną 
z głównych atrakcji, w nawiązaniu 
do prozdrowotnych haseł WOŚP 
(m.in. „W zdrowym ciele zdrowy 
duch”), były turnieje sportowe pił-
ki siatkowej i tenisa stołowego. Pięć 
drużyn (Urząd Miasta i Gminy – gim-

Nowa siedziba 
komisariatu

Policjanci z gąbińskiego komi-
sariatu już przeprowadzają się do 
nowej siedziby. Przepraszamy za 
niedogodności, na jakie można się 
jeszcze natknąć, ponieważ kończą 
się jeszcze prace przy zagospoda-
rowaniu terenu. 

















Program DNI GĄBINA 2009
Kalendarz wydarzeń na rok 2009
Nowy radiowóz dla Policji w Gąbinie
WOŚP
Koncert bożonarodzeniowy – fotore-
portaż
Biwak harcerski w Dobrzykowie
Bal karnawałowy w MGOK
Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej
Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej 
Dziewcząt
Koparko-ładowarka dla ZGKIM
Uroczyste oddanie kompleksu szkol-
nego w Gąbinie
Nowy budynek Komisariatu Policji  
w Gąbinie

Uroczystość  przekazania nowe-
go samochodu terenowego Nissan 
Pathfinder dla Komisariatu  Policji  
w  Gąbinie odbyła się w dniu 11 lute-
go 2009 roku. Samochód zakupiony  
został przez Komendę Wojewódzką 

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

–

W ten wyjątkowy czas, życzymy Państwu,  
by przesłanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
napełniło serca wszystkich nas spokojem i wiarą,  

dało siłę w pokonywaniu 
trudności,  

pozwoliło z ufnością patrzeć 
w przyszłość

Krzysztof Jadczak
Burmistrz  

Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki
Przewodniczący Rady  
Miasta i Gminy Gąbin

z siedzibą w Radomiu przy znacznym 
dofinansowaniu, wynoszącym 40.000 
zł ze środków Samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin. Całkowity koszt sa-
mochodu wynosi 154.900 zł.

Pojazd posiada silnik o pojemności 

2,5 litra Turbo Diesel o mocy 170 KM, 
napęd na 4 koła z możliwością prze-
łączeń przystosowanych do potrzeb 
różnych warunków terenowych. Wy-
posażony jest w wyciągarkę, specja-
listyczne oświetlenie, zamki tylnych 
drzwi służące do zabezpieczenia prze-
wożonych przestępców, klimatyzację, 
ASR, ABS i inne, standardowe dla tej 
klasy pojazdu urządzenia.
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Dzięki życzliwości Dyrektor Gimnazjum 
w Dobrzykowie Danucie Jakubowskiej 40 
harcerzy z Gąbina mogło uczestniczyć w trzy-
dniowym biwaku. Przyboczne Zuzanna Ja-
sińska, Małgosia Cieślak, Daria Cała i Magda 
Cieślak prowadziły bardzo ciekawe zajęcia  
nt. braterstwa i przyjaźni, czyli tego, co po-
winniśmy w życiu cenić najbardziej. Młodzi 
adepci poznawali  historię skautingu oraz 

harcerskie obrzędy.
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

B. Zalewska-Opasińska zapoznała 
nas z ciekawą historią Dobrzyko-
wa (zwiedziliśmy także salę po-
święconą Obrońcom Dobrzykowa 
z 1939 r.).

W czasie biwaku odbył się mecz 
piki nożnej „Harcerze-Gimnazjaliści 
z Dobrzykowa”. Wynik uradował 
gości – harcerze górą! Należy jed-
nak zaznaczyć, że spotkanie odbyło 
się w duchu fair play i niezwykle 
serdecznej atmosferze. 

Żal było wyjeżdżać…. Wspól-
nie spędzony czas nie był czasem 
straconym! Do Gąbina wróciliśmy 
uśmiechnięci, bogatsi w wiedzę  
i nowe umiejętności. 

Specjalne podziękowania kieru-
jemy w stronę dh. Elżbiety Ozimkie-
wicz za obecność i twórczy udział  
w biwaku.                                                          

          ( Dh.W)

Biwak harcerski w Dobrzykowie 
22 lutego to dzień urodzin za-

łożyciela skautingu gen. Roberta 
Baden-Powella. Każdego roku 
harcerze i skauci na całym świecie 
obchodzą w tym dniu swoje wiel-
kie święto przyjaźni i braterstwa 
– Dzień Myśli Braterskiej. 
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Jak upłynął karnawał 2009. 
Przyjrzyjmy się bliżej temu zjawi-
sku. Zapusty, bo tak brzmi staro-
polska nazwa karnawału, wypeł-
niają czas między Nowym Rokiem 
a Środą Popielcową. To okres 
„zabaw, tańców, uczt i maskarad, 
barwnych i wesołych pochodów, 
psot i ogólnej wesołości”. Z zapu-
stami łączył się zwyczaj „chodze-
nia po kolędzie”, podczas którego 
kolędnicy odgrywali krótkie scen-
ki fabularne, otrzymując w zamian 
poczęstunek lub drobne datki. 
Zapusty kończą się o północy we 
wtorek poprzedzający Środę Po-
pielcową. Dziś też urządzamy bale 

BAL 
w MGOK w Gąbinie 

karnawałowe a zwyczaj kolędowa-
nia nazywany teraz „przebierań-
cami”. W Gąbinie i okolicach jest 
jeszcze bardzo żywy, szczególnie 
wśród dzieci. W czas karnawału 
odbywają się choinki szkolne, bal 
charytatywny, dyskoteki i zabawy 
w szkołach.  Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury zorganizował bal 
maskowy dla dzieci. Pomysłowość 
dzieciaków /i z pewnością rodzi-
ców/ na strój karnawałowy zaska-
kuje nas każdego roku. Królową 
Balu została Japonka Dominika 
Matulka. Otrzymała piękną nagro-
dę – różowe serce.

E.G.



4

www.gabin.pl

Dokończenie ze str. 1.

nazjum, strażacy seniorzy, gimnazjum – serduszka, 
strażacy juniorzy, drużyna siatkarska z Kamienia  
i okolic) wraz z dopingującą grupą widzów wyposażo-
ną m.in. w trąbki, bębny, itp. (w tym silna grupa OSP) 
wprowadziło wszystkich w wesołą, sportową atmosfe-
rę. Równie emocjonujące okazały się rozgrywki tenisa 
stołowego w trzech kategoriach: szkół podstawowych, 
szkół gimnazjalnych i open. Cały czas towarzyszyła 
nam dobra muzyka  i nieustający doping publiczności. 
Przed finałowymi koncertami dwóch gąbińskich kapel 
odbyła się licytacja gadżetów WOŚP (wypadła lepiej niż 
ubiegłoroczna).  Koncert  „Czarnej Pantery” oraz kapeli 
„Stan Wojenny” odbyły się w sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Mocne, gitarowe brzmienia oraz 
dynamiczne rytmy perkusji wprawiły w drżenie całą 
halę sportową. Podsumowując, gąbińskim wolontariu-
szom udało się zebrać kwotę około 6.500,00 zł.  Nale-
ży podkreślić, że miejsce (hala sportowa gimnazjum), 
wprowadzenie sportowego akcentu w finał WOŚP 
oraz koncert w sali  MGOK spodobał się uczestnikom. 
Wszystkim wolontariuszom oraz osobom zaangażo-
wanym w realizację, w tym nauczycielom, strażakom, 
rodzicom, policji, mieszkańcom, pracownikom szkoły, 
gimnazjum i urzędu, za wszelką pomoc organizatorzy 
serdecznie dziękują. 

Wszystkim wolontariuszom oraz osobom zaangażowanym 
w realizację, w tym nauczycielom, strażakom, rodzicom, poli-
cji, mieszkańcom, pracownikom szkoły, gimnazjum i urzędu,  
za wszelką pomoc organizatorzy serdecznie dziękują.

6500 zł dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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W dniu 13 lutego 2009 r. w Gąbinie odbyło się 
uroczyste spotkanie działaczy strażackich i samo-
rządowych z terenu działania Biura Terenowego 
Związku OSP RP w Płocku. Uroczystość 10-lecia 
Biura była dobrą okazją do podsumowania działal-
ności oraz złożenia podziękowań za owocną współ-
pracę zarówno druhom strażakom jak i władzom 
samorządowym. 

W spotkaniu wzieli udział przedstawiciele władz 
strażackich i samorządowych z terenu powiatów: 
płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego i sochaczew-
skiego. Przybyłych gości powitała Orkiestra Dęta 
OSP w Gąbinie z kapelmistrzem Dh Tadeuszem Za-
lewskim. 

Już po raz ósmy młodzież i 
dzieci z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin przebywały podczas ferii 
w Białym Dunajcu. Była to wy-
cieczka integracyjna z możliwo-
ścią uprawiania sportów zimo-
wych, zorganizowana przez D. 
Czajkowską przy współpracy D. 
Jakubowskiej, I. Majewskiej, D. 
Urbańskiej, M. Żerowskiego i T. 
Króla. Chętnych na wyjazd było 
dużo więcej, ale mogliśmy zabrać 

Zimowe „szaleństwa” na stoku…
tylko 42 uczestników. Były to dzie-
ci ze szkół z Nowego Grabia, Do-
brzykowa i Gąbina. Pomimo dużej 
rozbieżności wiekowej wszyscy się 
wspaniale zintegrowali. Zarów-
no maluchy jak i młodzież starsza 
uczestniczyła we wszystkich zaję-
ciach np. konkursach, zabawach, 
karaoke. Dzięki dobrej pogodzie 
wszyscy spróbowali jazdy na nar-
tach i już zapisywali się na wyjazd 
na następny rok.

Jubileusz Biura Terenowego ZOSP RP  
w Płocku
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TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE 
ORGANIZATOR 
/PARTNERZY 

29 kwietnia Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji Starówka / komisariat Komendant Miejski Policji w 
Płocku / Burmistrz 

1 maja 
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo 

Pożarnicze 
Stadion miejski 

 w Gąbinie OSP / Burmistrz 

3 maja Obchody Święta Konstytucji  Związek Piłsudczyków Oddział 
Gąbin / Burmistrz 

3 maja 
Uroczyste przekazanie samochodu 

ratowniczo-gaśniczego  dla jednostki OSP 
Gąbin 

12:00 Msza św. w 
kościele parafialnym w 

Gąbinie 
OSP / Burmistrz 

14 maja 
Nadanie imienia „Króla Maciusia 

Pierwszego” Przedszkolu  
Samorządowemu w Gąbinie 

Aleja Jana Pawła II 16 UMiG w Gąbinie 

14 maja Uroczyste otwarcie kompleksu szkolnego 
(Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole) Aleja Jana Pawła II 16 UMiG w Gąbinie 

29 maja 

D
N

I G
Ą

B
IN

A
 Wieczór Kultury Chrześcijańskiej Starówka w Gąbinie Burmistrz / Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich 

30 maja 

- Dzień folkloru sannicko-gąbińskiego 
- Biegi uliczne 

- Turnieje sportowe 
- Atrakcje dla dzieci 

- PRZEGLĄD ORKIESTR OSP 

Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK/szkoły/OSP /  
Powiat 

31 maja 
- występy artystyczne na scenie 

- pokaz laserowy 
- Atrakcje dla dzieci 

Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK/OSP/ 

19 czerwca 

Wieczór Chwały 
Przygotowany przez 

 Salezjańskie Duszpasterstwo Akademickie 
"Petroklezja" 

Starówka w Gąbinie 
Burmistrz/ Salezjańskie 

Duszpasterstwo Akademickie 
"Petroklezja" 

21 Lipiec Rajd rowerowy dookoła Gminy Gąbin Teren gminy Burmistrz/MGOK 
    

15 sierpnia Obchody Święta Wojska Polskiego 
12:00 Msza św. w 

kościele parafialnym w 
Gąbinie 

Związek Piłsudczyków Oddział 
Gąbin / Burmistrz 

Lipiec /sierpień 
Muzyczne spotkania na starówce 

w Gąbinie Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK 

1 wrzesień Rocznica wybuchu II Wojny Światowej Groby żołnierzy na 
cmentarzach gminnych 

Burmistrz / Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin 

5 września Pożegnanie Lata w rytmach świata Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK 

12-13 września 70 rocznica BITW POD DOBRZYKOWEM Dobrzyków 
Burmistrz / Szkoła Podstawowa w 

Dobrzykowie / Gimnazjum w 
Dobrzykowie 

wrzesień Dożynki parafialne 
12:00 Msza św. w 

kościele parafialnym w 
Czermnie 

Parafia Czermno/Szkoła 
Podstawowa w Czermnie/OSP 

Czermno 
wrzesień Święto pieczonego ziemniaka Nowe Grabie  

16 października Dzień Papieski Aleja Jana Pawła II 16 Gimnazjum w Gąbinie / 
Burmistrz 

10 listopada Bieg Niepodległości Starówka / stadion 
miejski Burmistrz / szkoły /MGOK 

11 listopada Obchody święta niepodległości 
12:00 Msza św. w 

kościele parafialnym w 
Gąbinie 

Burmistrz / Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin 

28 listopada Spotkanie Andrzejkowe dla seniorów Sala OSP Burmistrz / Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

20 grudnia Koncert Bożonarodzeniowy Hala sportowa 
Gimnazjum w Gąbinie 

Burmistrz / Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich / Gimnazjum 

w Gąbinie / MGOK 

Kalendarz imprez
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W ramach promocji miasta, jak również działalności firm z naszego regionu, proponujemy 
Państwu umieszczenie reklam przy głównej scenie oraz na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta i Gminy w Gąbinie. Dziękując za dotychczasową współpracę, zwracamy się jednocześnie  
z prośbą o wsparcie. Będziemy wdzięczni za każdą pomoc z Państwa strony, która pozwoli nam 
uatrakcyjnić obchody święta naszego miasta.

Z poważaniem Krzysztof Jadczak

Jeśli byliby Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o kontakt z Dyrektorem MGOK 
Cezarym Nyckowskim (tel. 024 277-10-30, mgok@gabin.pl, www.mgok.gabin.pl). 

W sprawie ustalenia szczegółów prezentacji firmy osobą kontaktową będzie Andrzej Świe-
rzyński (tel. 024 267-41-70, promocja@gabin.pl, www.gabin.pl). Wpłatę prosimy kierować  
na konto: PKO BP SA II Oddział Płock nr 93_1020_3974_0000_5602_0006_6233 lub w dokonać jej 
w kasie urzędu pok. 104.

 

POZA SCENĄ
Wioska słowiańska, wystawy, kiermasze, stoiska handlowe, kon-

kursy dla dzieci, szczudlarze i klauni, dmuchane zamki, rękodzieło ar-
tystyczne, loteria fantowa, catering i wiele innych atrakcji...

PIĄTEK 
29.05.2009

10:00 - Biegi o Puchar Burmistrza  
12:00 - Turniej Tenisa Stołowego                         
            (hala gimnazjum)  
18:00 - 22:00 - Wieczór Kultury             
            Chrześcijańskiej, a w nim:

- Schola „Promyczki”  
- Zespół „Veritas”  
- Chór Zespołu Szkół w Gąbinie  
- Zespół „Radośni w Panu”  
- Zespół H7  
- Gwiazda wieczoru  
  MAGDA ANIOŁ

12:00 - Powiatowy Przegląd     
            Orkiestr Dętych

- Grupy Mażoretkowe,  
- Zespół Dziewiątka 

17:00 - Program artystyczny          
            (Przedszkole w Dobrzykowie)  
17:30 - Zespół Czarna Pantera                   
            /rock alternatywny /  
18:30 - Gąbiniaki 
19:00 - Zespół Orkiestra Dni     
            Naszych /folkrock/ 
21:00 - ZESPÓŁ IRA /rock/  
23:30 - Zabawa taneczna  
02:00 - Zakończenie

SOBOTA  
30.05.2009

NIEDZIELA 
31.05.2009

11:30 - 14:00 - Muzyka z CD 
14:00 - Program artystyczny 
(Przedszkole w Gąbinie)  

- Finał Festiwalu               
  Piosenki Ludowej 
- Szkoły podstawowe  
  i gimnazja  
- Zespół Tańca Ludowego          
  Gąbiniaki 
- Zespół Tańca Ludowego                        
  Kamieniaki 
- Zespół wokalny Muzyczny        
  Gang

18.00 - Zespół Projekt 9 x DD          
            Truck /rock/  
19:00 - Zespół GRUPA        
          OPERACYJNA
             /hip-hop/  
20:30 - Zespół AN-DREO 
          &KARINA   
             /muzyka włoska/  
21:30 - Zespół BABYLON  
             /cover BoneyM/  
22:30 - Pokaz laserowy 
23:00 - Zakończenie 
             Dni Gąbina 2009

Program obchodów
Dni Gąbina 2009
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Uroczystego przekazania dokonali w imieniu Komen-
danta Miejskiego Policji w Płocku inspektora Jarosława  
Bracha Z-ca Komendanta  – mł. inspektor Jacek Olejnik 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof  Jadczak, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy – Edward  Wilgoc-
ki. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: ks. 
dziekan kanonik Jerzy Drozdowki, który dokonał po-
święcenia pojazdu, Lucyna Kęsicka – Dyrektor Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowania Ratunkowego i Trans-
portu Sanitarnego w Płocku, Radni Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin, miejscowi policjanci z Komisariatu Policji 
w Gąbinie z nadkomisarzem Ryszardem Cieślakiem i 
p.o. Komendanta Arturem Mroczkiem oraz przedsta-
wiciele OSP, z Prezesem dh. Waldemarem Zawadzkim  
i Komendantem mł. kpt. Grzegorzem Brochockim. Bur-
mistrz Krzysztof  Jadczak w swo-
im wystąpieniu podkreślił, że za-
kup nowoczesnego, terenowego 
radiowozu Nissan Pathfinder dla 
Komisariatu w Gąbinie, znacząco 
poprawi bezpieczeństwo miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin. 
Specyfika terenu zabezpieczonego 
przez Komisariat Policji w Gąbinie 
jest bardzo różnorodna (obszary 
miejskie, 33 wsie, tereny nadwi-
ślańskie, duże obszary leśne).

Zakupiony wspólniez Komen-
dą Wojewódzką Policji samochód 
spełni wszystkie stawiane przed 
nim zadania.

Współpraca policji z samorzą-
dem doskonale wpisuje się w reali-
zację programu „Bezpieczne Mia-
sto i Gmina Gąbin” realizowanego 
od kilku lat na terenie gminy.

Nissan Pathfinder    
dla  Policji  w  Gąbinie

Dokończenie ze str. 1.

W dniach 27 i 28 lutego, a także 
1 marca 2009 r. przeprowadzone 
zostały bezpłatne badania mam-
mograficzne  dla Pań w wieku 50 
- 69 lat. 

Dla Pań w wieku 40-49 lat 
koszt badania wyniósł tylko 35.00 
zł, dzięki 50% dofinansowaniu ze 
strony Burmistrza Miasta i Gmi-
ny. Badania cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Zapar-
kowany na Starówce „mamo bus” 

Badania mammograficzne
odwiedziło 230 Pań z terenu miasta  
i gminy. Aby móc przebadać tak 
dużą liczbę osób, pobyt zespołu 
lekarskiego został przedłużony  
o kolejny dzień. 

Badania mammograficzne prze-
prowadzone zostały w Ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi finanso-
wanego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 
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Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców oraz gości 

na uroczyste otwarcie nowego 

Komisariatu Policji w Gąbinie
 które rozpocznie się 

 29 kwietnia 2009 r. o godz. 12:00  
na gąbińskiej starówce 

w asyście Orkiestry Dętej OSP  
i Kompanii Reprezentacyjnej Policji

Wszystkich interesantów zapraszamy już do nowej siedziby:
Komisariat Policji Gąbin, ul. Stary Rynek 17, 09-530 Gąbin, Tel. 024 277-10-07 lub 997 
Numery alarmowe z telefonu komórkowego: 112

W dniu 13. lutego 2009 r. w 
hali sportowej Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie odbył 
się Rejonowy Turniej Piłki Siat-
kowej dziewcząt i chłopców. 
W turnieju uczestniczyły dru-
żyny reprezentujące Gimnazja 
z Dobrzykowa, Gąbina, Łącka 
i Słubic. W kategorii dziewcząt 
rywalizowały tylko dwa zespoły 
z Łącka i Gąbina. Dziewczęta z 
Gimnazjum w Gąbinie walczyły 
ambitnie i pokonały drużynę z 
Łącka 3:1.

Chłopcy rywalizowali z ze-
społami z Dobrzykowa, Łącka i 
Słubic. Po zaciętej walce drużyna 
naszego Gimnazjum pokonała 
Słubice 2:0 oraz Dobrzyków 2:1. 
W finale nasi chłopcy spotkali 

REJONOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
się z silnym zespołem z Łącka. Po 
emocjonującym meczu wygrali z 
przeciwnikami 2:1. Obydwie dru-
żyny, dziewcząt i chłopców zajęły 
w Turnieju Rejonowym pierwsze 
miejsce i awanso-
wały do zawodów 
powiatowych. Ser-
decznie im gratu-
lujemy i czekamy 
na spektakular-
ne zwycięstwa w 
Bielsku (23 lutego) 
i Słupnie (24 lute-
go). 

Dobrą formę 
siatkarzy Gimna-
zjum w Gąbinie 
z a w d z i ę c z a m y 
opiekunowi oby-

dwu drużyn, którym jest nauczy-
ciel wychowania fizycznego mgr 
Jacek Klarzyński. 

Z.F.
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W dniu 2 marca 2009 r. w hali spor-
towej Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie odbyły się rozgrywki 
w Powiatowym Turnieju Piłki 
Ręcznej Dziewcząt. W turnieju 
uczestniczyły zawodniczki re-
prezentujące Gimnazja z Bul-
kowa, Proboszczewic, Gąbina 
- grupa I oraz Słupna, Łęgu 
Probostwa i Słubic - grupa II.  
Po zaciętej walce w grupach 
do półfinału doszły drużyny 
Gąbina i Łęgu Probostwa, gdzie 
Gąbin wygrał 7:4 oraz Bulkowa i 
Słupna. Tu Bulkowo zwyciężyło 9:4. 
Po pojedynku o kolejne miejsca na pozycji 6 upla-
sowała się drużyna Proboszczewic. W walce o 5 miej-

OWIATOWY TURNIEJ
IŁKI RĘCZNEJ DZIEWCZĄT

sce pokonała ją drużyna ze Słubic (4:3). Zawodniczki  
z Gimnazjum z Łęgu Probostwa po meczu z repre-

zentacją ze Słupna wygrały dużą przewagą punk-
tów (8:2) zajmując 3 miejsce. Tym samym 

drużyna ze Słupna znalazła się na 4 
pozycji. Do finału dotarły szczy-

piornistki ze szkół w Bulko-
wie oraz Gąbinie. 

Po zaciętej i wyczerpu-
jącej walce nasze dziew-
częta zwyciężyły 9:4  
z mocną drużyną z Bulko-
wa plasując się tym samym 
na 1 pozycji w turnieju. 

Serdecznie gratulujemy na-
szym dziewczętom pięknego 

zwycięstwa! 

Dziękujemy również za niezwykłe 
emocje całej drużynie w składzie: Bedyk 
Martyna kl. Ib, Komorowska Arleta kl. 
IIc, Dollmann Małgorzata kl. IIb, Nowak 
Ewa kl. IIc, Mierzejewska Monika kl. IIIb, 
Jabłońska Martyna kl. IIIc, Brochocka Iga 
kl. IIa, Chabowska Michalina kl. Ia, Bu-
chalska Sara kl. IIIc, Gieras Patrycja kl. Ic, 
Kujawowicz Ada kl. IIIa oraz trenerowi, 
nauczycielowi wychowania fizycznego – 
Rafałowi Maciaszkowi za wspaniałe przy-
gotowanie drużyny. 

Z.F.
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Serdecznie zapraszamy  
wszystkich chętnych na uroczyste
 „Oddanie Kompleksu Szkolnego”,

 które odbędzie się w dniu 14 maja 2009r. 
przy ul. Al. Jana Pawła II 16.

W lutym udało się zakupić nowoczesną koparko-
ładowarkę na potrzeby Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej. Z przed-
stawionych ofert przetargowych 
wybrano maszynę 3 CX Sitema-
ster firmy JCB. Zakupiony sprzęt 
dostarczono w formie sprzedaży 
leasingowej. Trudności w zakupie 
części zamiennych, oraz bardzo 
wysokie koszty naprawy dotych-
czas posiadanej koparki ,,Ostró-
wek”, ograniczały możliwości 
wykonywania prac związanych z 
działalnością zakładu. Nowocze-
sna koparko-ładowarka przyśpie-

Zakup nowoczesnej koparki dla ZGKIM

                 bieżącym roku uruchomiony został 
nowowybudowy kompleks szkolny przy Al. Jana 
Pawła II, jest to największa inwestycja oświatowa  w 
historii prowadzona przez Miasto i Gminę Gąbin. 
Dzięki realizacji kilkumilionowego projektu, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach ZPORR, powstał jeden z największych i najno-
wocześniejszych obiektów oświatowych.

Dzieci i młodzież mają teraz możliwość nauki w 
nowych salach lekcyjnych, spożywania posiłków w 
powstałym bloku żywieniowym. Szczególnym uzna-
niem i ogromną satysfakcją cieszy się Przedszkole Sa-
morządowe, które 
ma swoją siedzi-
bę w nowopow-
stałym budynku. 
Kompleks  szkol-
ny przynosi wiele 
radości i komfortu 
odbywanych zajęć 

Oddanie 
kompleksu szkolnego 

zarówno dzieciom, młodzieży jak i osobom tam pra-
cującym. Również każdy z nas zapewne czuje wiele 
entuzjazmu z tak znaczącej poprawy warunków wy-
chowawczo-edukacyjnych naszej gminy. 

W

szy czas napraw awarii sieci wodociągowo-kanalizacyj-
nej, ułatwi wykonywanie przyłączy wod-kan.  



W odpowiedzi na liczne zapytania i prośby, informujemy,  
że istnieje możliwość nabycia nagarnia na płycie DVD.  
Chętnych zapraszamy do sekretariatu urzędu. Pok. nr 100,  
tel. 024 267-41-50.


