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Nowy samochód  
dla OSP Czermno

Miasto i Gmina Gąbin w ubie-
głym roku złożyło wniosek o dofi-
nansowanie zakupu nowego samo-
chodu dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Czermnie. Jednostka OSP jest 
obecnie wyposażona w wysłużony 
samochód gaśniczy marki Żuk. 

Zakup dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czermnie lekkiego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego 
wyraźnie wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa ekologicznego i prze-
ciwpożarowego. Nowy wóz bojo-
wy dostosowany jest do szybkiego 

Z okazji zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych, składamy 
najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowych, ciepłych, radosnych świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych 
miłości i rodzinnego ciepła.  
Niech wiosenne słońce budzące do życia 
przyrodę opromieni swym ciepłem nasze 
dni, obudzi wzajemną życzliwość i miłość.
Życzy Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Gąbin
i pracownicy Urzędu

W dniu 19 lutego 2010 odbyło 
się uroczyste otwarcie Podstacji Po-
gotowia Ratunkowego w Gąbinie. 
W uroczystości udział wzięli przed-
stawiciele samorządów wojewódz-
twa mazowieckiego, powiatu płoc-
kiego, Miasta i Gminy Gąbin oraz 
wielu instytucji współpracujących  
z pogotowiem.

Otwarcie Podstacji Pogotowia

Zakończyła się budowa kom-
pleksu boisk sportowych w Gąbinie. 
Projekt realizowany był w ramach 
przedsięwzięcia „Moje Boisko Orlik 
– 2012”, który zakłada wybudowanie 
nowoczesnych, bezpiecznych i ogól-
nodostępnych kompleksów sporto-

Z początkiem wiosny ruszył Orlik 2012 w Gąbinie
wo-rekreacyjnych. Wniosek Miasta 
i Gminy Gąbin o dofinansowanie 
złożony w marcu ubiegłego roku, 
zakwalifikował się do realizacji w ra-
mach wspomnianego programu.
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reagowania w przypadkach za-
grożeń pożarowych oraz pro-
wadzenia akcji ratowniczych, co 
pozytywnie wpłynie na poziom 
bezpieczeństwa gminy Gąbin  
i powiatu płockiego. 

Terenem działania jednostki 
jest głównie Czermno i wsie przy-
ległe. Jednostka istnieje od ponad 
60 lat, wspiera akcje prowadzone 
przez Komendę Powiatową Stra-
ży Pożarnej.

W y b u d o w a -
ny w ciągu jed-
nego roku obiekt, 
spełnia wszelkie 
standardy unijne. 
Bardzo ważną dla 
mieszkańców jest 
informacja, że ze-
spół ratownictwa 
medycznego bę-
dzie funkcjonował 
przez całą dobę. 
W obiekcie działać będzie ambula-
torium, które zapewni nocną i świą-
teczną pomoc lekarską. W podstacji 

Nowy samochód  
dla OSP Czermno

OSP Czermno skupia w swoich 
szeregach kilkudziesięciu straża-
ków ochotników. Strażacy aktyw-
nie włączają się w życie lokalnej 
społeczności biorąc udział w uro-
czystościach i świętach zarówno 
państwowych jak i kościelnych oraz 
szkoląc młodzież, która godnie re-
prezentuje jednostkę w różnego ro-
dzaju zawodach strażackich.

Zakup sprzętu specjalistyczne-
go został dofinansowany ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, środków 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego oraz budżetu Samorzą-
du Miasta i Gminy Gąbin. Całko-

wity koszt samochodu wyniósł  
130 tys. zł. Jest to już trzeci sa-
mochód zakupiony przez Miasto  
i Gminę Gąbin do celów ratowni-
czych. 

Otwarcie Podstacji Pogotowia

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1
oprócz pomieszczeń 
medycznych i socjal-
nych wybudowany zo-
stał przestronny garaż 
dla dwóch ambulan-
sów – który zapewnia  
dostępność i mobilność 
karetce także w okresie 
zimy. 

Podstacja Pogo-
towia w Gąbinie to 
miejsce szczególne,  

w którym ratowane jest ludzkie życie. 
Tak ważną inwestycję udało się zre-
alizować dzięki wspólnym staraniom 
samorządu Miasta i Gminy Gąbin oraz 
dyrekcji WSPRiTS. W budowę stacji 
aktywnie zaangażował się również 
Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego, który sfinansował realizację 
zadania. W uroczystości wziął udział 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik.

Warto dodać, że samorząd Mia-
sta i Gminy Gąbin realizuje kolejną 
inwestycję prozdrowotną pn. „Prze-
budowa budynku Przychodni Zdro-

wia w Gąbinie”. Kompletny remont 
budynku NZOZ Remedium, pozwoli 
w bardzo dobrych warunkach pro-
wadzić podstawową opiekę zdrowot-
ną oraz realizować kontrakty z Ma-
zowiecką Kasą Chorych w zakresie 
opieki specjalistycznej tj.: neurologii, 
laryngologii, okulistyki, dermatologii, 
ginekologii. Gruntownie zmodernizo-
wana przychodnia w skład której wej-
dą m.in.  gabinet zabiegowy, gabinet 
pielęgniarki opieki środowiskowej, 
gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet 
położnej, pracownia USG, gabinet 
szczepień, gabinet pielęgniarki opieki 
długoterminowej, archiwum itp. po-
zwoli w znacznym stopniu poprawić 
warunki opieki zdrowotnej na terenie 
Miasta i Gminy.

14 kwietnia tj. w  środę odbędą się  badania mam-
mograficzne - Stary Rynek przed Urzędem. zapisy 
w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 16, 
pok. 101 lub telefonicznie pod numerem tel.  
24 267-41-60
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W środę 10 marca Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin  - Krzysztof 
Jadczak podpisał umowę z Wo-
jewodą Mazowieckim  - Jackiem 
Kozłowskim na dofinansowanie 
projektu  budowy drogi w ul. Woj-
ska Polskiego w Gąbinie w ramach 
Narodowego Programu Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
na kwotę 436.900,00 zł.

Projekt Miasta i Gminy Gąbin 
pn. „Budowa drogi gminnej nr 
290643W w ulicy Wojska Polskiego 
w Gąbinie” znalazł się na wysokim 
11 miejscu listy rankingowej. Pod-
stawowymi kryteriami którymi 
były oceniane wnioski, to: wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, spójność drogi z siecią 
dróg wyższego rzędu, partnerstwo 
– wspólne realizowanie projektu  
z inną gminą, powiatem, podmio-
tem gospodarczym.

SCHETYNÓWKA
Podpisanie umowy z Wojewodą na budowę drogi w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie

Modernizacja ulicy Wojska 
Polskiego jest ważną drogą dla 
ruchu lokalnego, łączy dwie 
drogi wojewódzkie nr 574 i 577. 
Inwestycja obejmuje swoim za-
kresem budowę ulicy Wojska 
Polskiego w Gąbinie na odcin-
ku od ul. Dobrzykowskiej do ul. 
Płockiej oraz budowę chodników 
na całym odcinku drogi. Kon-
strukcja nawierzchni składać się 
będzie z nawierzchni bitumicz-
nej na podbudowie z kruszywa 
łamanego.

Budowa drogi  sfinansowana 
będzie ze środków własnych sa-
morządu gminy oraz  pięćdzie-
sięcioprocentową dotacją z bu-
dżetu państwa. 

Narodowy Program Przebudo-
wy Dróg Lokalnych 2008-2011 to 
rządowy projekt, który ma na celu 
podniesienie standardu dróg lo-

kalnych oraz bezpieczeństwa ich 
użytkowania. Dzięki budowie drogi  
nr 290643W  w znacznym stopniu 
poprawią się warunki życia miesz-
kańców.

W jednej z kategorii trzeciej 
edycji plebiscytu Tygodnika 
Płockiego nominację otrzymał 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak. Plebiscyt 
nagradza przedstawicieli firm, 
urzędów a także osoby pry-
watne, które swoimi decyzja-
mi wpływają na lepszy rozwój 
miast, gmin i całego regionu. 

 – wydarzenie roku 2009
Nominacje – w każdej katego-

rii – powstały dzięki kapitule po 
przeanalizowaniu kilkudziesię-
ciu zgłoszeń od samych czytelni-
ków jak również zespołu redak-
cyjnego Tygodnika Płockiego.  
Kapituła, czyli zespół fachowców 
nominowała po 10 wydarzeń  
w każdej kategorii: „Sport”, 
„Kultura”, „Gospodarka”,  

Plebiscyt „Z Tumskiego Wzgórza”

„W Regionie”. Czytelnicy tygo-
dnika, poprzez specjalne kupony 
mogli oddawać głosy na wybrane 
przez siebie wydarzenia. Uroczy-
sta Gala i wręczenie nagród odby-
ła się 10 marca w Domu Technika  
w Płocku. 

Nominacja Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gąbin w kategorii 
„W Regionie” dotyczyła budowy 

kompleksu szkolnego oraz 
kompleksu boisk sportowych 
budowanych w ramach pro-
gramu ORLIK 2012. Przypo-
mnijmy, że realizacja wspo-
mnianego kompleksu szkol-
nego to rozbudowa szkoły 
podstawowej, gimnazjum oraz 
budowa przedszkola oraz blo-
ków żywieniowych dla trzech 
placówek. Projekt realizowany 
w latach 2006-2009 był współ-
finansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pro-
gramu ZPORR. Wspomniane 
przedsięwzięcia to największe 
zadania oświatowe realizowa-
ne w Mieście i Gminie Gąbin.
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Jak co roku, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Gąbinie przy-
gotował bogatą ofertę na czas fe-
rii zimowych. W lokalu Ośrodka 
dzieci mogły nie tylko bawić się, 
ale i  poprzez zabawę wiele się na-
uczyć.  Obejrzały dwa spektakle 
teatralne: ,,Czerwony Kapturek” 
i ,, Magia na wesoło”. Przeprowa-
dzone były konkursy:  rysunkowe, 
sprawnościowe, wiedzy o Gąbinie, 
uczyły się tańczyć, przygotowywać 
kanapki, poznały instrumenty mu-
zyczne. W ofercie MGOK nie zabra-
kło propozycji 

dla młodzieży. Dzięki wsparciu 
finansowemu Burmistrza Miasta 
i Gminy dziewczęta z zespołów 
artystycznych oraz członkowie 
Orkiestry Dętej OSP spędzili ak-
tywnie 3 dni w Zielonej Szkole  
w Goreniu Dużym. Był czas na 
pracę (zajęcia artystyczne), był 
również czas na zwiedzanie par-
ku krajobrazowego i na rozryw-
kę (ognisko, kulig, biegi tereno-
we). Na koniec ferii, w Ośrodku 
zorganizowany został ,, Wieczór 

Ferie 
w MGOK

Święte-
go Walentego”, na którym 
wybrano ,,Parę Walentynkową 2010”, 
odbyły się też gry i konkursy walen-
tynkowe. Należy wspomnieć również 
o tym, że Justyna Wargocka -  (czło-
nek zespołu wokalnego „Dziewiąt-
ka”) wzięła udział w czterodniowych 
warsztatach wokalnych w Toruniu, 
które prowadziła ( znana m.in. jako ju-
ror programu telewizyjnego Idol) pani 
Elżbieta Zapendowska.
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Podczas noworocznej 
mszy św. w zabytkowym Kościele 
Parafialnym z 1636 r. pw. Św. Le-
onarda w Troszynie Polskim odbył 
się Koncert Bożonarodzeniowy pt. 
„Maleńka Przyszła Miłość”. Przy-
gotowany został przez członków 
Orkiestry OSP Gąbin, uczniów Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej w Płoc-
ku i młodzieży z wspomnianej pa-
rafii, którzy czytali fragmenty Pisma 
Świętego oraz recytowali poezję bo-
żonarodzeniową. Oprawę mszy św. 
przygotował Jakub Ziółkowski (spo-
łeczny organista) wraz z członkami 
zespołu, który grał na zabytkowym, 
barokowym XVII-sto wiecznym po-
zytywie piękne staropolskie kolędy. 
Pomimo tego, że koncert miał cha-
rakter lokalny, kolęd słuchało wielu 
mieszkańców z sąsiednich parafii, 
którzy z licznie przybyłymi wier-
nymi szczelnie wypełnili malutki 
drewniany kościółek.  

Maleńka przyszła miłość

Ciekawe instru-
mentarium, pięknie 
wykonane kolędy, 
czytane słowo boże, 
nastrojowe oświe-
tlenie i wystrój ko-
ścioła wprowadzi-
ły słuchających w 
świąteczny nastrój, 
pozwoliły powrócić 
myślami w ten wy-
jątkowy dla chrze-

ścijan czas, czas przyjścia na świat 
„Maleńkiej Miłości”. Zaprezento-
wane utwory, czytana poezja zmu-
siły zgromadzonych 
do refleksji, chwili za-
dumy i zastanowienia 
nad noworocznymi 
postanowieniami, po-
mogły one  skierować 
myśli w stronę rozpo-
czynającego się nowe-
go 2010 roku. 

W skład zespołu 
wchodzi 7 osób:

Justyna Wargocka 
- śpiew (parafianka z 
Troszyna Polskiego, 
członek Orkiestry 
OSP w Gąbinie Daria Pa-
skuda - śpiew (uczennica Państwo-
wej Szkoły Muzycznej w Płocku)
Jakub Ziółkowski - trąbka, sakso-
fon, śpiew (Członek Orkiestry OSP  
w Gąbinie oraz uczeń Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Płocku). Da-
mian Kacner - gitara, śpiew ( Uczeń 
wydziału Pedagogiki z Muzyką 
Szkoły Muzycznej oraz wokalista 
Chóru VOX JUVENTUTIS w Płoc-
ku) Michał Jankowski - bongosy 
(Członek Orkiestry OSP w Gąbi-
nie) Bartłomiej Majewski - klarnet 
(Członek Orkiestry OSP w Gąbinie) 
Mateusz Kłys - akordeon (Członek 
Orkiestry Osp w Gąbinie)

Pomysłodawcą koncertu był 
Jakub Ziółkowski. Dzięki życzli-
wości ks. proboszcza Stanisława 
Kruszewskiego udało się zreali-

zować wspólne 

kolędowanie. W przedsięwzięciu 
pomagali ks. Jarosław Szumański  
z parafii Gąbin oraz  Grzegorz  
i Mateusz Obidowscy, którzy na-
głośnili koncert.
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W zimowy dzień ferii (6 lutego) 
na stadionie miejskim w Gąbinie 
miało miejsce niezwykłe wydarze-
nie, impreza zimowo-rekreacyj-
na w ramach programu „Miasto  
i Gmina Gąbin – Bezpieczne Ferie 
2010”. Pomysłodawcą spotkania 
pod hasłem „Bezpieczne ferie  
w Mieście i Gminie Gąbin” jest 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. O go-
dzinie 10:00 wszyscy chętni chcą-
cy spędzić miło czas przybyli na 
stadion miejski w Gąbinie, gdzie 
przygotowane były atrakcyjne 
„góry” śniegowe, z których 
dzieci zjeżdżały na sankach. 
Impreza sportowo-rekreacyj-
na skierowana była do: dzie-
ci, młodzieży, rodziców, 
przyjezdnych gości. Przy-
byli również dziadkowie 

ze swoimi wnukami. W organiza-
cji pomagali pracownicy MGOK, 
strażacy OSP Gąbin, nauczyciele  
i pracownicy ze szkół z Gąbina, 
swój udział miała także policja gą-
bińska. Prowadzącym spotkanie 
„Bezpieczne ferie w Mieście i Gmi-
nie Gąbin” był dyrektor MGOK  
– Cezary Nyckowski. Jedną  
z pierwszych zabaw śniegowych 
był konkurs na najciekawszą rzeź-
bę śniegowo-lodową. Wśród figur 
śniegowych wykonanych przez 
młodych rzeźbiarzy były: żółw, 
smok, czołg, fort otoczony fosą  
i murem oraz bardzo wysoka wie-

Bezpieczne ferie  
w Mieście i Gminie Gąbin

ża. Zespoły dwu, trzy, cztero i pię-
cioosobowe otrzymały symboliczne 
upominki za udział i współzawod-
nictwo. Po pierwszych konkursach 

uczestnicy zgro-
madzili się wokół 

ogniska, gdzie 
każdy mógł 

wypróbować 
swoje zdol-

ności kuli-
nar -

ne, 

piekąc kiełbaski na kijkach przy 
płonącym ognisku. Ognisko spra-
wiło wiele radości, dając możli-
wość także ogrzania się i wysu-
szenia. Po smacznej przekąsce na 
stadion przyjechały zaprzęgi kon-
ne z saniami i zaczęły się kuligi 
trasą w kierunku Koszelówki oraz 
gąbińskiego kompleksu leśnego. 
Konie zaprzęgnięte do sań wozi-
ły wszystkich chętnych. Kulig po 
lesie okazał się bardzo trafnym 
przedsięwzięciem. Dźwięk dzwon-
ków pozwolił odtworzyć minione 
czasy w których zaprzęgi snuły się 
po drogach wiosek i ulicach ma-
łych miasteczek. Brzęk dzwonecz-

ków i szelest śniegu pod kopytami 
koni roznosił się po lesie. Wszędzie 
widać było roześmiane twarze 
młodszych i starszych uczestników 
kuligu. Udział pięciu woźniców, 
trzech par koni i kilkunastu sań 
był możliwy dzięki pomocy dwóch 
osób: Pana Leszka Fortuńskiego 
i Pana Andrzeja Żabki. W trakcie 
spotkania odbył się także konkurs, 
w którym należało jak najszybciej 
z „góry” śniegowej zdobyć flagę  
z herbem Gąbina. Dzieci i mło-
dzież wykazali się dużą odwagą  
i zwinnością. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody. Po wspinaczce uczestni-
cy mogli zakosztować pysznej gro-
chówki przygotowanej przez panie 
kucharki ze Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie. Każdy też mógł się na-
pić gorącej herbaty. W finale impre-

zy miała miejsce jesz-
cze jedna konkurencja  
– przeciąganie liny. 
Zabawa odbyła się  
w głębokim, puszy-
stym śniegu, co przy-
niosło wiele radości 
najmłodszym. Do 
konkurencji przyłą-
czali się również do-

rośli, aby pomóc swoim pociechom,  
do tego stopnia, że lina stała się za 
krótka by wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w jej przeciąganiu. 
„Siłacze” otrzymali w nagrody sło-
dycze – ulubione łakocie każdego. 

Cieszymy się, że na terenie mia-
sta i gminy jest tak wiele osób chcą-
cych realizować wspólne przed-
sięwzięcia. Dzięki ich pomocy  
i wsparciu nie odbyłaby się tak 
udana i bezpieczna zabawa śnie-
gowa! 

Organizatorzy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w spotkaniu dzię-
kują za pomoc. Kulig był wielką 
frajdą, szczególnie dla najmłod-
szych. Dzięki pomocy tych osób 
wszystko odbyło się bezpiecznie.
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W dniach od 02.02.2010r do 11.02.2010 w Szkole 
Podstawowej w Borkach w czasie ferii zimowych 
przy sprzyjającej aurze pogodowej, zorganizowano 
wiele atrakcji dla uczniów. Dyrektor, rada pedago-
giczna, pracownicy szkoły, rodzice wraz ze strażaka-
mi na czele z prezesem OSP w Troszynie Polskim Markiem 
Jasińskim oraz  radnym Miasta i Gminy Gąbin – Markiem 
Wierzbickim, zapewnili uczniom naszej szkoły oraz uczniom 
z okolicznych szkół bezpieczne ferie zimowe z licznymi 
atrakcjami. Główną z nich był kulig po malowniczej, nad-
wiślańskiej okolicy, który trzeba było „niestety” powtórzyć, 
gdyż stał się nie lada atrakcją. Podczas powtórki kuligu 
mieliśmy zaszczyt gościć Pełnomocnika do Spraw Oświa-
ty Anielę Machałę. Szczególną uwagę zwrócono na wyko-
rzystanie niekonwencjonalnej techniki pieczenia kiełbasek 
- patent inż. M. Jasińskiego. Ogromną frajdę sprawiły dzie-
ciom gry i zabawy na śniegu i lodzie, a zwłaszcza szkolne 
lodowisko, gdzie szkolili się przyszli olimpijscy mistrzo-
wie sportów zimowych, wykonując nieodkryte dotąd figu-
ry akrobatyczne. Na uwagę zasługują także artyści, którzy 
wykonali przezabawne rzeźby ze śniegu. Na wszystkich  
w szkole czekała gorąca herbata, a dla tych mniej odpor-
nych na niską temperaturę w cieplutkim kąciku szkoły  
- zajęcia komputerowe, techniczne lub plastyczne. Po wie-
lu trudach uczniowie mogli odpocząć podczas wyjazdu 
do teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl „ Pi-
nokio”. Dla wszystkich miłośników książ-

Zimowe atrakcje  
w Borkach

ki otworem stała biblioteka, w której zaciszu wraz  
z bohaterami bajek i baśni przeżywali niesamowi-
te i niezapomniane przygody. Kończąc urocze ferie  
w szkole uczniowie bawili się na balu  karnawało-
wym, prezentując bajeczne stroje. Do zobaczenia  
za rok.
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25 stycznia 2010 roku uczeń 
Szkoły Podstawowej im. K. Maku-
szyńskiego w Borkach Karol Am-
broziak został zaproszony do Pa-
łacu Prezydenckiego na spotkanie 
„Małych Bohaterów”. W spotkaniu 
wraz z Karolem uczestniczyli tak-
że  pełnomocnik Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin do spraw oświa-
ty pani Aniela Machała, dyrektor 
szkoły w Borkach pani Irena Mofi-
na oraz rodzice Karola. 

Karol otrzymał od Pana Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego i jego 
małżonki upominki oraz dyplom 
z gratulacjami za piękną postawę, 
odwagę i umiejętność szybkiej de-

Karol bohater
cyzji, które przyczyniły się do ura-
towania życia drugiemu człowie-
kowi. Pan Prezydent pogratulował 
dzieciom oraz ich rodzicom i wyra-
ził życzenie aby „w jego kraju było 
jak najwięcej takich obywateli”. 
Wraz z innymi dziećmi - małymi 
bohaterami, Karol zwiedził Pałac 
Prezydencki, w którym najbardziej 
podobała mu się Sala Rycerska, 
gdzie na ścianach wiszą atrybuty 
rycerstwa polskiego.

Cała społeczność jest dumna,  
że wśród dwunastu małych bo-
haterów znalazł się uczeń Szkoły 
Podstawowej w Borkach.
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Tradycyjnie od kilku lat w ostat-
ni weekend listopada na sali wido-
wiskowej OSP w Gąbinie odbył się 
bal andrzejkowy połączony ze spo-
tkaniem dla seniorów.

Impreza była wspólną inicja-
tywą Burmistrza – Krzysztofa 
Jadczaka, Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich oddział Gąbin przy 
współpracy z księdzem Józefem 
Szczecińskim, Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Gąbinie, Przewodniczą-
cym Rady Miasta i Gminy Gąbin  
– Edwardem Wilgockim.

Uroczystego otwarcia balu do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin. Ksiądz proboszcz Szczeciń-

WIECZÓR ANDRZEJKOWY 
– 28.11.2009 r.

ski odmówił modlitwę, przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Gą-
bin złożył życzenia przybyłym.

Przy dźwiękach orkiestry dętej 
goście spożywali posiłki przygo-
towane przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich. Po bardzo pięk-
nym występnie orkiestry, kapel-
mistrz Tadeusz Zalewski otrzymał 
w podziękowaniu z rąk Burmistrza 
symbolicznego aniołka z herbem 
Gąbina.

Następnie wieczorne spotka-
nie uatrakcyjnił „zespół ludowy  
z Czermna”, który od kilku lat zdo-
bywa nagrody na różnych przeglą-
dach i konkursach. 

Na ręce opiekunki zespołu  
– Marzeny Ledzion, Burmistrz 
przekazał śpiewającego aniołka 
dziękując za piękny występ i kilku-
letnią pracę na rzecz zespołu.

Na scenie pojawił się również 
zespół „Mucha” z DPS Koszelewa, 
którego kierownikiem jest pan An-
drzej Machnicki.

Następnie zespół Gąbiniaki, 
który istnieje już od ponad roku. 
Gościnnie w zespole wystąpił Ja-
kub Ziółkowski (członek orkiestry 
OSP Gąbin). 

Występy wszystkich zespołów 
bardzo cieszyły publiczność, otrzy-
mały one gromkie brawa. Tańce 
andrzejkowe trwały kilka godzin 
w radosnych i promiennych na-
strojach.
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W ostatnią niedzielę adwentu 
20 grudnia 2009 r. w hali sportowej 
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie odbył się dla mieszkań-
ców Gąbina i okolic Koncert Bo-
żonarodzeniowy pt. „Leć kolędo  
do nieba”. 

W pięknej, zimowej, świątecz-
nej scenerii oświetlonych cho-
inek wystąpiły zespoły działające  

w mieście i gminie Gąbin: Orkie-
stra OSP w Gąbinie, Zespół „Ra-
dośni w Panu” z Czermna, Chór 
„MariKon” ze Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie, Zespół „Brzdąc”  
ze Szkoły Podstawowej w Gąbi-
nie, Zespół „Kantata” ze Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnic-
kiej, Zespół „H7”, „Dziewiątka”  
z MGOK w Gąbinie, Zespół Wokal-

ny z MGOK w Gąbinie, Chór „Ura-
nos” z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II, Schola „Promyczki”, a także 
Chór Klubu Seniora „Gąbiniacy”. 

W repertuarze zespołów znala-
zły się nie tylko kolędy, ale i bardzo 
nastrojowe świąteczne piosenki. 
Koncert poprowadziła absolwent-
ka Gimnazjum w Gąbinie – Moni-
ka Schlak. Na uroczystość przybyła 
licznie zgromadzona publiczność. 

Organizatorami koncertu byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak (jego pomysło-
dawca), Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy – Edward Wilgoc-
ki, Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Dyrektor Gimnazjum w Gą-
binie – Zdzisław Fortuna.

Podczas koncertu usłyszeli-
śmy takie utwory jak: „Białe Boże 
Narodzenie”, „Gdy Śliczna Pan-
na”, „Leć kolędo do nieba”, „Ko-
lęda góralska”, „Bosy pastuszek”,  
„O gwiazdo prowadź”, „Przybie-
żeli do Betlejem”, „Świąteczny 
śnieg”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Jest 
taki dzień”, „Jezus malusieńki”, 
„Pada śnieg”, „Modliła się dziew-
czyna”, „Pomódlmy się w noc be-
tlejemską”, „All I Want for Christ-
mas is sou”, „Jakaś światłość nad 

Leć kolędo do nieba
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Leć kolędo do nieba
Betlejem”, „Przystąpmy do szopy”, 
„W Betlejem”, „Modlitwa”, „Świat 
na Ciebie czeka Panie”, „Kolęda 
dwóch serc”, „Z kopyta kulig rwie”, 
„Let it snow”, „Cicha noc”, „Lulajże 
Jezuniu”, „Jingle bells”.

Swoją osobą zaszczycił nas ksiądz 
dziekan Józef Szczeciński, który  
w słowie skierowanym do widowni 

życzył dużo radości, siły 
i entuzjazmu w poko-
nywaniu różnych trud-
ności. Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin złożył 
życzenia wspaniałych, 
niezapomnianych świąt, 
by świąteczny czas był 
rodzinnym czasem do 
wspólnego przeżywa-
nia narodzin Pana Jezu-
sa, czasem odpoczynku 
i radości.

Dzięki uroczysto-
ściom organizowanym 
w mieście i gminie Gą-
bin nasze zespoły mają 
możliwość pokazania 
swoich umiejętności 
wokalnych i muzycz-
nych. Występy były 
bardzo nastrojowe, 
skupiły uwagę całej 
publiczności. Wprowa-
dziły zgromadzonych  
w oczekiwany czas zbli-
żających się świąt Boże-

go Narodzenia.
Jak co roku obsługę techniczną 

koncertu zapewniła firma OPTIS 
Pana Piotra Kunikowskiego.

Koncert został zarejestrowany,  
a płytę DVD z filmem można nabyć 
u autorów: ArtMediaVideo – Panów 
Sławomira i Sebastiana Zasiewskich 
oraz Wideo-Filmowanie Pana Jacka 
Machały.
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10 stycznia 2010 roku po raz  
osiemnasty zagrała w całej Polsce 
Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Po raz  drugi celem zbiórki 
był zakup sprzętu medycz-
nego ratującego życie 
dzieci ze schorzeniami 
onkologicznymi. Gąbin 
tradycyjnie włączył się 
do tej ogólnopolskiej 
akcji. 

Od wczesnych godzin 
porannych 40 wolontariu-
szy ze Szkoły Podstawowej, 
Gimnazjum oraz Zespołu Szkół 
kwestowało przy dźwiękach płyną-
cej z głośników muzyki  w różnych 
punktach miasta. Tegoroczny finał 
odbywał się we współpracy z Ko-
misariatem Policji w Gąbinie, który 
połączył siły z wolontariuszami, aby 
propagować rozpoczętą niedawno 
kampanię „Zebra w paski też ma 
odblaski”, która lansuje modę na 
noszenie odblaskowych elemen-

Sie ma, Gąbin!
tów przez pieszych i rowerzystów.   
W sztabie WOŚP, mieszczącym 
się w świetlicy OSP, pracownicy 
NZOZ „Remedium” dokonywa-

li nieodpłatnych pomia-
rów ciśnienia tętniczego 

oraz poziomu cukru 
we krwi, a wszystko  
w myśl hasła –   „Nie 
daj się cukrzycy!”.

Impreza towarzy-
sząca Finałowi odbyła się 

po raz kolejny na hali spor-
towej Gimnazjum w Gąbinie. 

W myśl akcji WOŚP „ Ratujemy 
i uczymy ratować” strażacy z OSP 
Gąbin oraz pracownicy Pogotowia 
Ratunkowego w Płocku zaprezen-
towali efektowny pokaz ratownic-
twa medycznego, a rolę „poszko-
dowanego”  spełniał zakupiony 
przez Burmistrza fantom, którego 
młodzież natychmiast nazwała Kaj-
tuś.

Orkiestrze towarzyszyły rów-
nież rozgrywki sportowe. Na hali 
odbyły się dwa turnieje: tenisa 
stołowego oraz piłki siatkowej,  
w którym wzięły udział m.in. dru-
żyny Policji, strażaków, Zespo-
łu Szkół, Urzędu Miasta i Gminy 
oraz zespół „Kangury”, a także na-
uczyciele i uczniowie Gimnazjum.  
W przerwach turnieju można było 
też obejrzeć występy buławistek 
z duetu „TeaM”. Dla wszystkich 
uczestników oraz widzów stołów-
ka szkolna zapewniła słodki poczę-
stunek oraz kawę i herbatę.

Po zakończeniu części sporto-
wej odbyła się aukcja charytatyw-
na, której celem było  wsparcie fun-
dacji WOŚP.

Licytowane były m.in.
kubek WOŚP• 
koszulka z logo Orkiestry• 
kalendarzyk WOŚP na 2010 rok• 
podarowane przez burmistrza • 
koszulki oraz czapeczki z logo 
gminy
obrazy pani Ewy Gieras• 
odblaski, plakaty, itp.• 
Imprezę zakończył występ ze-

społu  „Dziewiątka” oraz mocne 
uderzenie zespołu  „DD – Truck”.

Najlepsza drużyna turnieju   
- reprezentanci Zespołu Szkół prze-
kazali  puchar otrzymany z rąk 
burmistrza na aukcję charytatywną 
wspierającą WOŚP, która cały czas 
trwa, chętnych do wzięcia udziału 
prosimy o kontakt ze sztabem.

Sie ma!!!
Milka

Dzięki wspaniałej 
postawie wolontariuszy  
i wielkiej hojności na-
szych mieszkańców ze-
braliśmy ok. 6.000,00 zł. 
W imieniu Jurka Owsia-
ka, organizatorów oraz 
dzieciaków serdecznie 
dziękujemy. 
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17 stycznia 2010 roku w kościele 
parafialnym pod wezwaniem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gą-
binie odbył się piękny wyjątkowy 
koncert Bożonarodzeniowy pt. ,,Hej 
kolęda, kolęda”. Na Mszę Świętą 
tego popołudnia przyszli Mieszkań-
cy Miasta Gąbina  i okolicznych miej-
scowości, aby uczestniczyć także  
w zapowiadanym wcześniej koncer-
cie. Wieczór ten był niezwykle pięk-
ny i dał zapewne słuchaczom wiele 
powodów do refleksji nad życiem  
i tajemnicą Bożego Narodzenia.

Koncert tworzyli następujący ar-
tyści scen polskich:
1. Małgorzata Kubala – sopran  ko-
loraturowy
2. Wojciech Bardowski – baryton
3. Eugeniusz Majchrzak – piano
4. Wojciech Gąssowski – prowadzenie

Za organizację odpowiedzialni byli Alicja 
Lodzińska  i  ks. Jarosław Szumański. 

Koncert nie byłby możliwy bez finansowe-
go zaangażowania naszych sponsorów.

Byli nimi:
1. Ks. proboszcz Józef Szczeciński
2.  Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin -  Krzysztof 
     Jadczak 
3.  Nauczyciele z  Zespołu Szkół im. Stanisława 
     Staszica w Gąbinie

Dziękujemy wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób zaangażo-
wali się,  aby ten koncert mógł się 
odbyć.

Ks. Jarosław Szumański

Hej





 







 

kolęda
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Uroczystość przygo-
towały dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klasy 
pierwszej pod kierun-

Dzien Babci i Dziadka
,

kiem wychowawczyń B. Drzymały 
i  M.Łyzińskiej.

Babcie wraz z dziadkami wysłu-
chali ciekawego programu słowno 
– muzycznego a następnie zostali 
wciągnięci w wir wspólnych za-
baw pod kierunkiem wodzireja 
pani M. Znamienieckiej prowadzą-
cej rytmikę w szkole.

Trochę zmęczeni, ale szczęśli-
wi NESTORZY RODÓW mogli od-
począć przy stołach zastawionych 
łakociami i herbatą. 

Po wielu godzinach wspólnej 
zabawy z wnukami , z upominka-
mi w ręku , dziadkowie rozeszli się 
do domów.

21 stycznia 2010 r. w Szkole Podstawowej w No-
wym Grabiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. 

Życzenia te składali uczniowie  Szkoły Podstawowej, mieszkań-
com Nowego i Polskiego Grabia dnia 16. lutego 2010 r. w ostatni 
dzień karnawału.

Wesoły, kolorowy korowód przebierańców  odwiedzał miesz-
kańców w ich domach. Przedstawiono w nich również krótki pro-
gram artystyczny.

Na drogach zatrzymywali się kierowcy i podziwiali wygląd 
przebierańców.

Gospodarze, chociaż byli zaskoczeni to dzięko-
wali, że szkoła dba o staropolskie tradycje, zwyczaje  
i obrzędy, a niektórzy wsparli datkiem na cukierki.

Ostatki w szk  le
BY WAM WSZYSTKO PASOWAŁO,  
BY KŁOPOTÓW BYŁO MAŁO,  
BYŚCIE ZAWSZE BYLI ZDROWI,  
BY PROBLEMY NIKŁY Z GŁOWY,  
BY SIĘ WIODŁO ZNAKOMICIE,  
BY WESOŁE BYŁO ŻYCIE
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28 stycznia w przedszkolu sa-
morządowym im. Króla Maciusia 
Pierwszego odbył się „Wielki Bal 
księżniczek i innych postaci z bajek 
Disneya”. Dziękujemy Pani Mał-
gorzacie Ziemińskiej za wykonanie 
zdjęć z Jasełki i Balu.

Bal 
przedszkolaków
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Czarownice i rycerze, 
prosimy do tanca!

,
Jak co roku w szkole podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Czermnie 

odbył się bal karnawałowo-ostatkowy. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby 
nie pomysłowość dzieci, które zaskakują co roku nowymi i coraz bardziej oryginalnymi 
kreacjami. Zaskoczeni byli nawet sami nauczyciele. Podziwiali uczniów, których czasem 
nie mogli rozpoznać. Na balu były bardzo różnorodne postacie nie zabrakło rycerza, czer-
wonego kapturka, karateki, robota, czarodzieja, bociana, bałwanka, strażaka i wielu  in-
nych ciekawych, a nawet „strasznych” postaci. W czasie balu wyłoniono najciekawsze 
stroje, których autorzy zostali nagrodzeni. Nie był to łatwy wybór. Choć organizatorkami 
były nauczycielki z klas 0-3, to na balu bawiła się cała szkoła, nawet osoby z najstarszych 
klas.

Na balu panowała bardzo radosna atmosfera, a na każdej twarzy gościł uśmiech. 
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Czeka na nich Broadway!
W Gąbinie odrodził się ruch teatralny, a wszystko za sprawą uczniów z Koła 

Teatralnego CHOCHLIK, które od września 2009 roku działa w szkole podstawowej.

Na premierowy spektakl  8 marca 2010 roku przy-
były tłumy. Przedstawienie grane było nazajutrz jesz-
cze 2 razy, aby mogli je obejrzeć uczniowie okolicz-
nych szkół oraz przedszkolaki. 

W sali gimnastycznej, która tego wieczoru zamie-
niła się w pałac, co i rusz wybuchały salwy śmiechu, 
młodzi aktorzy debiutujący na wielkiej scenie przery-
wali akcję, czekając aż umilkną brawa. Miłośnicy te-
atru i dobrej zabawy już nie mogą się doczekać kolej-
nej premiery. 

Kopciuszek- Oliwia Bedyk
Macocha – Maciej Markowski
Haneczka – Natalia Kiełbasa
Kasieńka – Zuzia Balcerzak
Książę – Patryk Kopeć
Wróżka – Angelika Fus
Król – Kuba Chojnacki
Królowa – Jade Głowacki
Błazen – Mateusz Zgondek
Narratorzy – Patrycja Frątczak, Iwona Cetlińska
Ochmistrzowie – Karolina Kowalska, Wiktoria Kiełbasa
Herold – Weronika Rzepecka
Damy dworu – Ola Kowalska, Ola Kwiatkowska, Klau-
dia Dollmann, Paulina Ziółkowska, Zuzia Bogdzińska, Iza 
Urbańska, Ola Wilkiewicz, Magda Gałecka
Kurtyna – Damian Figaszewski, Piotr Turek
Obsługa techniczna – Kuba Chojnacki, Patryk Łopiński
Reżyseria: Monika Rzepecka
Oprawa muzyczna: Renata Nosarzewska
Chór MARIKON z wokalistkami: Aleksandrą Dubie-
lak, Izabelą Jabłońską, Magdaleną Gałecką
Scenografia: Ewa Motylewska-Kwiatkowska

Obsada:
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Dnia 11 marca 2010 roku w siedzibie MGOK  
w Gąbinie odbyły się gminne eliminacje do VI Po-
wiatowego Konkursu Piosenki Ekologicznej pod 
hasłem „Różnorodność w nas – bioróżnorodność 
wokół nas”. W eliminacjach 
wzięły udział zespoły wokal-
ne ze szkół podstawowych 
terenu Miasta i Gminy Gąbin 
oraz zespoły działające przy 
MGOK. Jury w składzie: Ta-
deusz Zalewski, Łukasz Ste-
fański, Grzegorz Biniewicz, 
po wysłuchaniu prezentacji 
wyłoniło zwycięzców eli-
minacji, którzy reprezentować będą gminę Gąbin  
w konkursie szczebla powiatowego w Płocku w dniu 
9 kwietnia. Będą to: zespół wokalny ze Szkoły Pod-
stawowej w Czermnie /opiekun – Iwona Zielińska/ 
oraz zespół „Muzyczny Gang” z Ośrodka Kultury 

w Gąbinie /opiekun – Ewa Gieras/. Wyróżnienie 
przyznano zespołowi „Kantata” ze Szkoły Podsta-
wowej w Gąbinie. Dyplomy za udział w eliminacjach 
otrzymały: zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej  

w Nowym Grabiu, zespół 
„Brzdąc” ze Szkoły Podsta-
wowej w Gąbinie oraz zespół 
„Babeczki z rodzynkiem” ze 
Szkoły Podstawowej w Bor-
kach. Przewodniczący jury  
– Tadeusz Zalewski przeka-
zał opiekunom i członkom 
zespołów uwagi na temat 

wykonania utworów, do-
tyczące dykcji, intonacji, swobody na scenie, itp. 
Wszystkim wykonawcom i opiekunom dziękujemy 
za wspólną zabawę i rywalizację, a laureatom życzy-
my zwycięstwa w rywalizacji na szczeblu powiato-
wym.
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To właśnie WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ była 
głównym mottem koncertu który odbył się  24 marca 
2010 r. w zakładzie karnym w Płocku. Zespół Rado-
śni w Panu oprócz muzyki ewangelizacyjnej, nawią-
zywał właśnie to tych wartości.

Koncert rozpoczęto krótkim słowem oraz wezwa-
niem Ducha Świętego.

Przyjęto nas bardzo dobrze, osadzeni w Płockim 
zakładzie karnym przygotowali nawet napis z na-
zwą naszego zespołu. Były gromkie brawa i przede 
wszystkim wspólna modlitwa. Mamy nadzieję,  

,,Radośni” w więzieniu!!!
że ziarno rozsypane przez nas wyda choć jeden plon, 
to będzie dla nas sukces. Zespół podarował osa-
dzonym oraz kadrze kilka swoich płyt, aby w taki 
sposób pozostać „w murach” na dłużej. Po koncer-
cie były gratulację, autografy a nawet wywiady, bo 
na koncercie nie zabrakło mediów.  – Wszyscy człon-
kowie zespołu czuli tremę, bo samo miejsce było dziwne.  
W Płockim zakładzie karnym byliśmy tylko kilka godzin 
i atmosfera była bardzo miła, to mimo to poczuliśmy ulgę 
gdy otworzyła się przed nami brama do „wolności”

„Niech WIARA 
zagości, 

NADZIEJA 
zagości, 

niech MIŁOŚĆ 
zagości dziś  

w nas”
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Dni Gąbina to święto Miasta i Gminy Gąbin i jego 

mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich kilku lat sta-
raliśmy się uatrakcyjnić obchody zapraszając artystów  
i zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne. Wy-
stąpili u nas m.in. Patrycja Markowska, Łzy, Ira, Czer-
wone Gitary, Grupa Operacyjna, Jan Wojdak i Wawele, 
Krzysztof Krawczyk, Trubadurzy, Andrzej Rybiński, 

Stan Tutaj, Harlem, Farben Lehre, Don Vasyl & Roma, 
Lombard, Masovia, Redlin, Orkiestra Dni Naszych, Al-
fabet Morse’a, Kobranocka, Babylon, An-Dreo&Karina. 
Oprócz występów gwiazd, na scenie prezentują się 
nasze lokalne zespoły, które reprezentują bardzo 
różnorodny, ciekawy repertuar, począwszy od mu-
zyki chrześcijańskiej, tanecznej czy rockowej i wielu 
innych. Przedstawiają dorobek kulturalny ziemi Gą-
bińskiej. Dzięki strojom, obyczajom, muzyce, śpiewie 
i tańcom z minionych lat prezentowane są tradycje na-
szych przodków. 

Dni Gąbina 
2010

Dni Gąbina to również wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in. wystawy okolicznościowe, kiermasze, lote-
rie, stoiska regionalne, przeglądy i festiwale muzycz-
ne, atrakcje dla dzieci i młodzieży, wesołe miasteczka.

Z roku na rok, cieszą się coraz większą popularno-
ścią turnieje i zawody sportowe odbywające się pod-
czas trzydniowej imprezy. Powstające nowe obiekty 

sportowe pozwalają przeprowadzić zma-
gania z różnych dziedzin sportu. Dzię-
ki dużemu zainteresowaniu możemy 
realizować wiele takich przedsięwzięć. 
Przykładem może być od wielu lat odby-
wający się bieg uliczny o puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin, który obecnie 
przerodził się w cały cykl biegów ulicz-
nych i przełajowych o otwartej formule 
dla wszystkich chętnych. Cieszymy się, 
że na linii startu przybywa zawodników 
również tych starszych. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc  
w tworzeniu dobrej atmosfery podczas święta wszyst-
kich mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. 

Dzięki zaangażowaniu i pomocy ze strony wie-
lu osób, stowarzyszeń i grup młodzieżowych dzia-
łających na terenie gminy możemy uatrakcyjniać to 
święto.

Serdecznie zapraszam na Dni Gąbina 2010.
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

Krzysztof Jadczak

data uroczystość miejsce

14 kwiecień Pokaz filmu o zbrodni katyńskiej w gimnazjum w Gąbinie •	 Gimnazjum w Gąbinie

15 kwiecień Uroczystości katyńskie •	
(17:00 msza św. + otwarcie wystawy)

Kościół parafialny w Gąbinie  
i Muzeum Ziemi Gąbińskiej

18 kwiecień Międzynarodowy Turniej Judo (godz. 12.00)•	 Hala sportowa przy gimnazjum  
w Dobrzykowie

21 kwiecień Uroczyste otwarcie ORLIKA (godz. 12:00)•	 Boisko ORLIK – Aleja Jana Pawła II 
23 kwiecień Dzień Ziemi w Nowym Grabiu•	 Szk.P w Nowym Grabiu
1maj Zawody Miejsko-Gminne OSP•	 Stadion Miejski w Gąbinie
2 maj Msza św. w intencji strażaków (godz. 10:00)•	 Kościół parafialny w Gąbinie

3 maja Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji (godz. 12:00)•	 Kościół parafialny w Gąbinie  
i Pomnik Józefa Piłsudzkiego

16 maj Przekazanie samochodu OSP Czermno (14:00 – rozpoczęcie)•	 Remiza OSP Czermno

12 maja Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego•	 Pomnik Józefa Piłsudzkiego – 
starówka w Gąbinie 

maj Polska Biega - sztafeta•	 Starówka w Gąbinie
maj Polska Biega - bieg•	 Starówka w Gąbinie
26 maja Święto rodziny w Nowym Grabiu•	 Szk.P w Nowym Grabiu
28 maja Bieg uliczny o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin•	 Starówka w Gąbinie
28 maja Wieczór Kultury Chrześcijańskiej•	 Starówka w Gąbinie
29 maja Turniej piłki siatkowej•	 Boisko ORLIK – Aleja Jana Pawła II
29 maja Turniej piłki nożnej•	 Boisko ORLIK – Aleja Jana Pawła II
29– 30 maja Dni Gąbina•	 Starówka w Gąbinie

1 czerwiec Dzień Dziecka w Nowym Grabiu •	 Szk.P w Nowym Grabiu  
i Koszelówka

czerwiec Wieczór Chwały•	 Starówka w Gąbinie
12 czerwiec I Memoriał Szachowy im. Sławoja Felicjana Składkowskiego•	 Hala sportowa gimnazjum w Gąbinie

Kalendarz ważniejszych wydarzeń
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Piłkarki ręczne repre-
zentacji Gimnazjum im. 
Jana Pawła II po pewnych 
zwycięstwach zapewni-
ły sobie awans do dalszej 
części turnieju. Na szcze-
blu powiatowym poko-
nały w poniedziałek (22 
marca) kolejno Bulkowo, 
Proboszczewice, Łęg i Słu-
bice, kończąc rozgrywki 
na pierwszym miejscu. 
Następne dwa miejsca na 
podium zajęły drużyny 
Słubic i Bulkowa. 

Do odbywającej się  
w gąbińskiego hali sporto-
wej zawodów przystąpiło 
sześć drużyn, podzielo-
nych na dwie grupy. Pierwsza grupa to: Bulkowo, Gąbin  
i Proboszczewice, druga: Łęg, Słupno i Słubice. Rywalizacja 
w grupach odbywała się na zasadzie „każdy z każdym”, na-
stępnie rozegrano półfinały, finał, mały finał (mecz o III miej-
sce) oraz spotkanie, które zadecydowało o tym, kto uplasuje 
się na V miejscu. Spotkania rozgrywano w formie dwa razy 
po osiem minut.

Na inauguracji na boisku pojawiły się drużyny Łęgu  
i Słupna. I trochę zawiodły. Mecz był co prawda wyrówna-
ny, ale stał na słabym poziomie, oba zespoły popełniły sporo 
błędów. Trenerzy zmuszeni byli prosić o czas (Łęg w 2 mi-
nucie, Słupno zaś w 14). Odnotowano także dwie minutowe 
kary, a mecz zakończył się ostatecznie remisem 4-4. 

Chwilę po zakończeniu spotkania z grupy II, na par-
kiecie przygotowane były już zespoły Bulkowa i Gąbina.  
W pierwszej połowie nasze reprezentantki zagrały bardzo 
dobre spotkanie, schodząc na przerwę z wynikiem 1:5. Dru-
ga połowa wyglądała jednak ciut inaczej, aczkolwiek dziew-
częta wygrały 5:8 (po trzy trafienia Patrycji Gieras i Arlety 
Komorowskiej). Mecz momentami był zacięty, a trener na-
szych zawodniczek, pan Rafał Maciaszek prosił o czas dwu-
krotnie – w 6 i 16 minucie spotkania. 

Tymczasem na boisku pojawiły się ekipy ze Słubic  
i Słupna. Dziewczyny ze Słubic pewnie pokonały dziewczę-
ta zza Płocka aż 10:1 (5:0 do przerwy)! To jeden z wyższych 
wyników jaki padł na poniedziałkowych zawodach. W na-
stępnym meczu zaś padło kolejne znaczne zwycięstwo- Bul-
kowo okazało się lepsze od Proboszczewic 8:2. Co ciekawe, 
aż siedem bramek dla Bulkowa padło już w pierwszej części 
gry. W drugiej natomiast, częściej byliśmy świadkami walki 
niż wyciągania piłki z siatki przez bramkarza, o czym świad-
czą chociażby trzy minutowe wykluczenia – dwukrotnie dla 
Proboszczewic i raz dla Bulkowa. Proboszczewicom nie po-
mógł nawet czas, wzięty przez trenera w 4 minucie gry. 

W kolejnej rywalizacji w grupie drugiej Słubice odniosły 
kolejne zwycięstwo, pokonując tym razem Łęg 6:4 (4:2). Spo-
tkanie było niezwykle zacięte, nie obyło się bez minutowych 
wykluczeń, upomnień żółtymi kartkami oraz proszeniem 
trenerów o czas w celu przekazania zawodniczkom uwag 
odnośnie gry. 

W ostatniej rywalizacji grupowej Gąbin zmierzył się  
z Proboszczewicami. Nasze zawodniczki były bezlitosne  
i Proboszczewice kolejny raz musiały pogodzić się z wysoką 
przegraną. Tym razem była ona niezwykle bolesna, bo po 16 
minutach gry na tablicy świetlnej widniał wynik 14:1. Prym 
w ataku wiodły oczywiście niezawodne Patrycja Gieras  
i Arleta Komorowska, które miały także wsparcie ze strony 
Wiktorii Dyszkiewicz i Marty Pietrzak. Nie obeszło się tak-
że bez kontuzji – po meczu na kontuzję nadgarstka skarżyła 
się jedna z dziewcząt z Proboszczewic, Wiktoria Dyszkie-
wicz zaś na uraz pleców. 

Kolejny wielki sukces naszych gimnazjalistek! 
Po zsumowaniu punk-

tów wyznaczono pary 
półfinałowe – w pierw-
szym zmierzyły się Słu-
bice z Bulkowem, w dru-
gim zaś Gąbin z Łęgiem. 
Pierwszy z tych meczów 
przypominał prawdziwy 
dreszczowiec. Gra toczy-
ła się szybko, punkt za 
punkt. Nikt nie był w sta-
nie przewidzieć ostatecz-
nego wyniku. Bulkowo 
tymczasem prowadziło 
do przerwy 2:3, aby osta-
tecznie przegrać 8:7. Kie-
dy wszystkim wydawało 
już się, że spotkanie za-
kończy się remisem i po-

trzebna będzie dogrywka, piłka znalazła się w rękach Emilii 
Rzepeckiej, która na pięć sekund przed końcem spotkania 
trafiła do bramki Bulkowa z drugiej linii. 

Mecz naszych dziewcząt nie przypominał w niczym 
pierwszego półfinału. Gąbin gładko pokonał Łęg 10:1  
(7:1 do przerwy). Przeciwniczkom nie pomógł nawet czas 
brany przez ich trenera dwukrotnie – w 4 i 12 minucie. Tak 
więc zapowiadał się finał dwóch zaprzyjaźnionych drużyn 
i pewien problem… Co zrobić z dwustronnym transparen-
tem, który wykonany przez zawodniczki był co mecz prze-
klejany z jednej strony na drugą przez stolik sędziowski?  
Po jednej stronie brystolu widniał bowiem napis „GĄBIN”, 
po drugiej zaś „SŁUBICE”. 

Końcowe, decydujące mecze zaczęliśmy od końca me-
czem o piąte miejsce. Zmierzyły się w nim ekipy ze Słup-
na i Proboszczewic. Lepsze okazały się dziewczęta grające 
początkowo w grupie pierwszej, czyli Proboszczewice, które 
pokonały swoje przeciwniczki 3:1. Zaznaczmy, że ten mecz 
jako jedyny odbywał się w troszeczkę innej formie – zamiast 
8 minut, jedna połowa trwała sześć. 

Przyszedł czas na ostatnie dwa mecze, które miały 
wszystko rozstrzygnąć. W małym finale przegranych zmie-
rzyły się drużyny Łęgu i Bulkowa. Ponownie okazało się, że 
grupa pierwsza zgromadziła silniejsze zespoły – Bulkowo 
zwyciężyło 7:4. 

Chwilę później na boisku były już ekipy Gąbina i Słu-
bic, które zaraz miały rozegrać wielki finał, stoczyć walkę 
o pierwsze miejsce w powiatowym turnieju. Już piłka była 
na środku, już miały zaczynać, ale pojawił się jeszcze je-
den element – wspólne pamiątkowe zdjęcie przed meczem. 
Pierwsza połowa spotkania to chyba najgorsza gra naszych 
reprezentantek w tym sezonie. Na szczęście druga część gry 
przebiegła już znacznie lepiej i dziewczęta z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie zakończyły mecz z wygraną 10-8! 

To kolejny ogromny sukces na koncie naszych gimnazja-
listek. Kolejny mogą osiągnąć już w piątek (26 marca). Wte-
dy bowiem w Sierpcu zagrają mecze na kolejnym szczeblu 
rozgrywek. Jeszcze raz pogratulujmy wygranych i trzymaj-
my wszyscy kciuki w piątek! 

tekst: Michalina Chabowska
zdjęcia: Zdzisław Fortuna

Reprezentacja Gimnazjum im. Jana Pawła II 
 w Gąbinie w piłce ręcznej dziewcząt: 

Marta Pietrzak, Ewa Nowak, Małgorzata Dollmann, 
Marta Wojciechowska, Patrycja Gieras, Wiktoria Dy-
szkiewicz, Justyna Okieńczyc, Martyna Bedyk, Arleta 
Komorowska. 
Trener: Rafał Maciaszek 
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X Jubileuszowy Turniej Judo 
został uroczyście otwarty przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztofa Jadczaka. Ksiądz kano-
nik Zygmunt Karp udzielił błogo-
sławieństwa dla zawodników na 
czas zmagań sportowych.

W zawodach uczestniczyło 45 
judoków m.in. z SP w Dobrzyko-
wie, SP w Płocku – Borowiczkach, 

08 grudnia 2009 r. w hali sportowej Gimnazjum w Do-
brzykowie odbył się X Jubileuszowy Turniej Judo o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 

Impreza sportowa została przygotowana przez Szkołę 
Podstawową im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r., Gimna-
zjum w Dobrzykowie, Urząd Miasta i Gminy Gąbin oraz 
AZS PWSZ JUTRZENKA Sekcja Judo z Płocka. 

X Jubileuszowy 
Turniej Judo

ZOK Profesor, oraz SP w Zwoleniu, 
którzy rozegrali walki w różnych 
kategoriach wagowych. Zawodni-
cy, w tym znaczna grupa dziew-
cząt, reprezentowali kilkanaście 
szkół z terenu powiatu płockiego, 
gostynińskiego oraz miasta Płocka. 
Sportowcy na turniej przybyli wraz 
ze swoimi trenerami: Wojciechem 
Pudlikiem, Rafałem Wróblewskim, 
Andrzejem Szwachem. 

Turniejowe zmagania podzi-
wiali zgromadzeni dyrektorzy 
szkół (Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Dobrzykowie), rodzice  

i sympatycy judo, a także zapro-
szeni goście.

W organizację zawodów oprócz 
dyrektorów szkoły podstawowej  
i gimnazjum zaangażowali się rów-
nież nauczyciele, rada rodziców 
oraz Zbigniew Jakubowski radny 
Rady Miasta i Gminy Gąbin. Zawo-

dy przebiegały w miłej atmosferze, 
dając okazję do wielu sportowych 
przeżyć. Rywalizacja przebiegała 
w zdrowym sportowym duchu.

Opiekę lekarską nad zawodni-
kami sprawowała Pani Doktor Ma-
ria Rybicka.

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
dyplomy oraz medale, natomiast 
przedstawiciele poszczególnych 
szkół puchary ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztofa Jadczaka. Podczas tur-
nieju odwiedził uczestników „Św. 
Mikołaj”, w prezencie przyniósł 
nowe maty – tatami.

Sponsorami turnieju byli m. in.: 
Energa, Orlen Gaz, Plus GSM, AZS 
PWSZ JUTRZENKA Płock, Miasto 
i Gmina Gąbin. Sekretarzem zawo-
dów był Pan Andrzej Berner. Za-
wody trwały 2 godziny.

Po zakończeniu zawodów 
wszyscy uczestnicy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie, 
Miasto i Gminę Gąbin.

Cieszymy się że coraz więcej 
młodych ludzi w mieście i gmi-
nie Gąbin czynnie uprawia sport,  
a JUDO staje się popularniejszą 
dyscypliną, która pozwala wyćwi-
czyć efektywne współdziałanie 
ciała i umysłu w imię zasady ustę-
pować, aby zwyciężyć.
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16 lutego w gąbińskim gim-
nazjum im. Jana Pawła II, dzię-
ki nawiązanej przez pana Jacka 
Klarzyńskiego w roku szkolnym 
2003/2004 współpracy z Płoc-
kim Towarzystwem Wioślar-
skim, odbył się pierwszy etap  
XVIII Płockich Ergowioseł 
2010. Były to już szóste Mi-
strzostwa Gimnazjum w naszej 
szkole. Po zaciętej rywalizacji 
wyłoniliśmy sześciu uczniów 
(trzech chłopców i trzy dziew-
częta), którzy reprezentowa-
li Gąbin w odbywającej się  
w piątek (5 marca 2010) imprezie 
głównej. Możemy być dumni, bo 
duże sukcesy na własnym tere-
nie, jeszcze większe na wyjaz-
dach odnieśli nasi uczniowie. 

W etapie szkolnym udział 
wzięło 63 chłopców i 14 dziew-
cząt. Najlepsi w kategorii męskiej 
okazali się Arkadiusz Olczyk 
(1,39,2), Damian Cybulski (1,40,6) 
oraz Sebastian Żabka (1,43,9).  
W rywalizacji dziewcząt góro-
wały natomiast Patrycja Gieras 
(2,00,4), Małgorzata Dollmann 
(2,02,1) i Karolina Dyszkiewicz 
(2,02,5). Ta szóstka szczęśliw-

Mistrzostwa Gimnazjum  
i XVIII Płockie Ergowiosła 2010

ców, którzy za niespełna trzy 
tygodnie reprezentowała nasze 
Gimnazjum w Płocku. 

Organizatorem płockiej im-
prezy głównej było Płockie To-
warzystwo Wioślarskie przy 
współudziale Dyrekcji Zespołu 
Szkół Technicznych w Płocku. 
Do udziału zaproszone były re-
prezentacje szkół gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych, wyższych 
uczelni, zawodników wyczyno-
wych, weteranów wioślarstwa, 
UKS-ów, dziennikarzy płockich 
masmediów, reprezentacje firm 
sponsorujących zawody i PTW, 
a także służb mundurowych, 
VIP-ów w osobach przedstawi-
cieli władz, dyrektorów uczelni, 
szkół, firm oraz nauczyciele. 

W swojej kategorii, w rywa-
lizacji drużynowej chłopcy z na-
szego gimnazjum zajęli  II miej-
sce (na 11 drużyn) – lepsi okazali 
się tylko reprezentanci Radza-
nowa. Natomiast w zawodach 
indywidualnych Arkadiusz 
Olczyk zajął pierwsze miejsce, 
uzyskując czas 1,33,3 i tym sa-
mym zdobywając złoty medal. 
Jest to naprawdę wielki sukces 
i naszym chłopcom, jak i opie-
kunowi zawodników, panu Mi-
chałowi Zalewskiemu należą się 
wielkie brawa. Dziewczęta rów-
nież dzielnie walczyły, jednak-
że tym razem konkurencja była 
zbyt silna (10 drużyn). Mimo to 
również serdecznie gratulujemy 
i trzymamy kciuki za rok! 

tekst Michalina Chabowska
zdjęcia Zdzisław Fortuna
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Dnia 25.02.2010 r. w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbył się kolejny już 
Turniej Tenisa Stołowego.

Nauczyciele i mieszkańcy gmi-
ny stanęli w waleczne szranki  
z paletką.

Rozegrano mecze w dwóch ka-
tegoriach: MĘŻCZYZN I KOBIET.

Po konkursowych zmaganiach   
wręczono  dyplomy i puchary.

Uczestnicy  turnieju długo dys-
kutowali o sportowych możliwo-
ściach zawodników.

Gospodarz szkoły – B. Artio-
mow – oraz organizatorzy pogra-
tulowali wszystkim zawodnikom 
turnieju i zaprosili na następny 
rok.

Turniej tenisa stołowego

Zwycięzcy w kategorii kobiet:

Zwycięzcy w kategorii mężczyzn:
I miejsce  – Beata Malesa

II miejsce – Eugenia Ziółkowska 

III miejsce – Joanna Artiomow

I miejsce – Grzegorz Brochocki

II miejsce  - Mariusz Robak

II miejsce – Bogdan Wojtalewicz
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Gąbin znów najlepszy! 

Dziewczęta z drużyny Repre-
zentacji Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie ponownie najlepsze. 
Chłopcy tym razem drudzy, wy-
przedzeni przez Nowy Duninów. 
A na odbywającym się w miniony 
poniedziałek (1 marca) turnieju pił-
ki ręcznej na etapie rejonów konku-
rencja była nie mała. W hali gąbiń-
skiego gimnazjum stawiły się trzy 
zespoły dziewcząt (Gąbin, Słubice  
i Nowy Duninów) oraz o jeden wię-
cej chłopców (Gąbin, Słubice, Nowy 
Duninów i Łąck). Przypomnijmy, 
że nasze piłkarki awansowały, wy-
grywając 24:5 na własnym terenie 
z Dobrzykowem. 

Na inaugurację rozgrywek na 
parkiecie pojawiły się „siódemki” 
chłopców z Nowego Duninowa 
i Gąbina, który promocję do tego 
szczebla rozgrywek miał zapew-
nioną automatycznie. Mimo kiep-
skiej pierwszej połowy spotkania, 
ostatecznie nasi reprezentanci ule-
gli niestety jedną bramką, prze-
grywając 8:7. Kolejny mecz i kolej-
ne męskie zespoły: Słubice-Łąck. 
Drużyna Słubic, która dała nam się 
niejednokrotnie poznać z bardzo 
dobrej strony nie sprostała jednak 
przeciwnikowi. Łąck wygrał czte-
roma bramkami i zapewnił sobie 
chwilowe liderowanie w grupie. 

Tymczasem na parkiecie uj-
rzeliśmy już kolejne dwie ekipy. 
Reprezentację Nowego Dunino-
wa i gospodarzy turnieju, Gąbina. 
Pierwsze minuty były nerwowe dla 
obu zespołów. Po kilku dobrych 
kontratakach w wykonaniu Patry-
cji Gieras i Wiktorii Dyszkiewicz  
już po pierwszych dziesięciu minu-
tach nasze dziewczęta mogły być  
i z siebie, i z wyniku zadowolone. 
Po przerwie dołożyły jeszcze kilka 
trafień, wygrywając 12:4. 

Kolejne dwa mecze to walczą-
cy o wszystko chłopcy ze Słubic  

– rejonowy turniej 
piłki ręcznej

i Nowy Duninów oraz Gąbin-Łąck. 
O tym jak bardzo walczyli słubi-
czanie świadczyć mogą minutowe 
kary, których zaliczyli dwie. Duni-
nów nie był im dłużny. Pod koniec 
pierwszej połowy mieliśmy obu-
stronne wykluczenie – numer 11  
z Duninowa oraz numer 9 ze Słubic. 
Po przerwie karę odsiedział także 
słubicki numer 10. Reprezentacja 
Gąbina natomiast po nerwowym, 
ale dobrym spotkaniu pokonała 
Łąck 8:7, dzięki rzuconej w ostat-
nich sekundach gry bramce Mate-
usza Bisiorka. Wyróżnić należy za 
cały mecz także Bartka Nowickiego, 
a za kilka ładnych rzutów z drugiej 
linii również Sebastiana Żabkę. 

Nadszedł czas „świętą wojnę” 
dziewcząt, czyli mecz, który nie-
jednokrotnie nadawał turniejom 
specjalnego smaczku. Gąbin-Słu-
bice to często zacięte i wyrównane 
widowiska. Jednak nie tym razem. 
Reprezentantki nie tylko naszego 
gimnazjum, ale także gminy wy-
grały 12:5, zapewniając sobie awans 
i pierwsze miejsce w grupie. Chłop-
cy nie chcąc być gorsi również wy-
szli z tej potyczki zwycięsko poko-
nując Słubice 11:5. Śmiało możemy 
stwierdzić, że słubiczanie pogrą-
żyli się po części sami, otrzymując 
w całych dwudziestu minutach aż 
cztery minutowe kary (numer 10, 
5 i dwukrotnie 2), podczas gdy po 
stronie uczniów naszego gimna-
zjum była tylko jedna (numer 8, 
Damian Cybulski). 

Chwilę później rozpoczął się 
mecz o drugie miejsce i awans  
z grupy dziewcząt. Słubice podej-
mowały Duninów. Zapowiadała 
się zacięta walka, jednak Słubi-

Reprezentacja Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie  
w piłce ręcznej dziewcząt: 
Marta Pietrzak, Ewa Nowak, 

Małgorzata Dollmann, Marta 
Wojciechowska, Michalina Cha-
bowska, Patrycja Gieras, Wikto-
ria Dyszkiewicz, Justyna Okień-
czyc, Martyna Bedyk, Arleta 
Komorowska

Reprezentacja Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie  

w piłce ręcznej chłopców:
Mateusz Bisiorek, Sebastian 

Żabka, Arek Olczyk, Bartek No-
wicki, Damian Cybulski, Bar-
tosz Olczak, Tomek Pietrzak, 
Bartek Jasiński,

WYNIKI DZIEWCZĄT
Gąbin 12-5 Nowy Duninów
Gąbin 12-5 Słubice
Słubice 11-5 Nowy Duninów
Gąbin - awans
Słubice - awans
Nowy Duninów

WYNIKI CHŁOPCÓW
Nowy Duninów 8-7 Gąbin
Słubice 5-9 Łąck
Słubice 5-9 Nowy Duninów 
(Kary: Słubice – 2 minuty, Du-
ninów – 1 minuta)
Gąbin 8-7 Łąck
Gąbin 11-5 Słubice  (Kary: Gą-
bin – 1 minuta, Słubice – 4 mi-
nuty)
Nowy Duninów 5-4 Łąck (Kary: 
Łąck – 1 minuta)

ce wygrały gładko 11:5, 
po kilku ładnych trafie-
niach Agnieszki Kujawy. 
Na koniec rozgrywek na 
boisko wyszły chłopięce 
ekipy Nowego Duninowa  
i Łącka. Po dość nerwowym 
i wyrównanym spotkaniu 
Duninów wygrał 5:4, poko-
nując grających przez minu-
tę w osłabieniu kolegów. 

tekst  
- Michalina Chabowska

zdjęcia  
- Zdzisław Fortuna
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W zakres prac wchodziło: bu-
dowa boiska do piłki nożnej, bu-
dowa boiska wielofunkcyjnego 
do koszykówki i piłki siatkowej, 
wykonanie podbudowy pod na-
wierzchnię, spełniającą kryteria 
parametrów z Handbook of Test 
Methods for Football Turf (do-
stępnych na FIFA.com), wykona-
nie ogrodzenia boisk oraz całego 
kompleksu, oświetlenia, zaplecza 
sanitarno – szatniowego, przyłą-
czy infrastruktury technicznej.

W ramach dodatkowych prac 
została wykonana przebudowa 
drogi wewnętrznej umożliwiają-
cej bezpośredni dojazd do obiek-
tu oraz przyłącza kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej.

Głównym celem zrealizowa-
nego zadania było udostępnie-
nie dzieciom i młodzieży nowo-
czesnej infrastruktury sportowej  
w celu aktywnego uprawiania 
sportu i rozwoju fizycznego, pod-
niesienie poziomu wiedzy i umie-
jętności sportowych oraz wskaź-
nika zdrowotności mieszkańców. 
Wybudowany obiekt będzie ogól-
nodostępny. Na obiekcie prowa-
dzone będą zajęcia przez wykwa-
lifikowanego trenera – animatora 
sportu.

Największy wkład finansowy 
w realizację zadania pochodził 

Z początkiem wiosny ruszył 
Orlik 2012 w Gąbinie

Dokończenie ze str. 1

z budżetu Miasta i Gminy Gą-
bin (452.000,00 zł), przy udziale 
środków Ministra Sportu i Tu-
rystyki (333.000,00 zł) i budżetu 
Województwa Mazowieckiego 
(333.000,00 zł). Konieczne było 
również wykonanie dodatkowych 
prac nieobjętych projektem. 

21 kwietnia zostało zaplanowa-
ne uroczyste otwarcie kompleksu 
boisk sportowych w ramach któ-
rego odbędą się turnieje i zawody 
sportowe.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy.
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Zakład 
Piekarniczo-Cukierniczy

Wiesław Jasiński
09-530 Gąbin, ul. Kilińskiego 50

Tel. 24 277-10-20

Zakład Masarski
DANKO
Danuta Puternicka
09-530 Gąbin, ul. Wspólna 12a
Tel. 24 277-12-44

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
w Płocku

 tel. 024/ 366 54 00, 366 54 01 www.pwszplock.pl 
REKRUTACJA 2010/2011

INSTYTUT NAUK 
EKONOMICZNYCH
Kierunek: ekonomia
Specjalności:

Ekonomia integracji rolnej i regionalnej  1. 
w Unii Europejskiej 
Ekonomika i organizacja turystyki 2. 
Ekonomika rolnictwa3. 
Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw 4. 
Finanse publiczne i administracja 5. 
Handel zagraniczny6. 
Zarządzanie i  marketing  7. 
w agrobiznesie

INSTYTUT NEOFILOLOGII
Kierunek: filologia
Specjalności:

Filologia angielska 1. 
Filologia angielska  2. 
z technologią informacyjną
Filologia germańska 3. 
Filologia germańska  4. 
z technologią informacyjną
Filologia rosyjska 5. 
Filologia rosyjska  6. 
z językiem angielskim/niemieckim
Filologia rosyjska  7. 
z technologią informacyjną
Filologia romańska8. 

Planowane kierunki*  
(po uzyskaniu zgody MNiSW, KRASM)

Informatyka*•	
Pielęgniarstwo*•	
Fizjoterapia*•	

INSTYTUT PEDAGOGIKI
Kierunek: pedagogika
Specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/ 1. 
niemieckim 
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem 2. 
przedszkolnym 
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną 3. 
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z muzyką / 4. 
plastyką 
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią5. 
Pedagogika osób starszych6. 

INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI
Kierunek: matematyka
Specjalności:

Matematyka z informatyką 1. 
Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa 2. 
Matematyka w ekonomii3. 

DZIEŃ OTWARTY
14 kwietnia 2010 r. godz. 11.00 
Plac Dąbrowskiego 2, aula 107

Studia podyplomowe i kursy
tel. 24 366 54 00 wew. 222



sobotę 13 marca odbył się 
XIX Ogólnopolski Turniej Szacho-
wy Memoriał Bł. Bpa A. J. Nowo-
wiejskiego, w którym wzięło udział 
64 zawodników, począwszy od za-
czynających przygodę z szachami 
przedszkolaków, przez amatorów-
wielbicieli Królewskiej Gry, silnych 
graczy klubowych, dwóch doświad-
czonych mistrzów FIDE, dwóch mi-
strzów międzynarodowych aż po 
dwóch arcymistrzów szachowych. 
Wraz z zawodnikami przybyli też 
opiekunowie, trenerzy, rodzice, ki-
bice, w sumie około 100 osób. Sę-
dzią głównym turnieju był Tomasz 
Zbrzezny, od wielu lat związany  
z turniejami szachowymi. 

Turniej odbył się z inicjatywy, 
wieloletniego miłośnika gry w sza-
chy, ks. Dziekana Józefa Szczeciń-
skiego z pomocą Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztofa Jadcza-
ka oraz  Dyrektora Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie – Zdzisła-
wa Fortuny. Patronat honorowy 
nad zawodami objął Jego Ekscelen-
cja ks. Biskup Piotr Libera, który jest 
piątym następcą Bł. Bpa. A. J. No-
wowiejskiego w 
Diecezji Płockiej. 

Miasto Gąbin 
dzięki rozgrywa-
nym tu turnie-
jom posiada już 
rangę sportową, 

XIX Ogólnopolski Turniej Szachowy
 – Memoriał Bł. Bpa A. J. Nowowiejskiego

przez co młodzi szachiści mają kontakt  
z doświadczonymi arcymistrzami, mogą 
zobaczyć jak oni rozgrywają partie, zdobyć 
doświadczenie i wiele się nauczyć. Sza-
chy to sport bardzo wymagający, dla osób  
o otwartym umyśle. Wyrabia on w ludziach 
niezwykłe cechy charakteru, odpowie-
dzialność, pracowitość, rozwagę. Szachy 
uczą cierpliwości, wytrwałości, inteligencji 
i sprytu.  

Pierwszą nagrodę zdobył Michał Ol-
szewski pokonał on przeciwników, stano-
wił wzór koncentracji, spokoju i samokon-
troli. Bardzo dobrze spisali się także nasi 
gąbińscy juniorzy. 

Na zakończenie 
turnieju, organizator  
ks. Józef Szczeciński 
podziękował wszyst-
kim zaangażowanym  
w przygotowanie tur-
nieju. Jego Ekscelencji 
ks. Biskupowi Piotro-
wi Liberze za wsparcie 
turnieju i ufundowanie 

głównej nagrody, współorganizato-
rom – Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Gąbin, Dyrektorowi gimnazjum, kate-
chetce Ewie Szewczyk za opiekę nad 
dziećmi i młodzieżą, sponsorom na-
gród: burmistrzowi, Caritas Diecezji 
Płockiej, strażakom, Panu Krzysztofo-
wi Chlewińskiemu. Kończąc zaprosił 
obecnych graczy i wszystkich chęt-
nych do udziału w I Turnieju Szacho-
wym im. Sławoja Składkowskiego, 
który odbędzie się 12 czerwca 2010 r.  

W


