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Wybrane inwestycje w budżecie na 2011 r.
Z początkiem wiosny rozpoczy-

nają się prace przy inwestycjach za-
planowanych na rok bieżący. Samo-
rząd Miasta i Gminy Gąbin, mimo 
trudności związanych z likwidacją 
szkód po zeszłorocznej powodzi, za-
planował kwotę 7,5 mln zł na ten cel. 
Znaczną część budżetu po-
chłoną realizowane inwestycje 
kubaturowe, których gmina 
realizuje aż siedem. Na część  
z nich pozyskała środki ze-
wnętrzne z Unii Europejskiej, 
pozostałe realizuje ze środ-
ków własnych, ponieważ cały 
czas trwa procedura rozpatry-
wania złożonych wniosków. 
To właśnie przy nich najwcze-
śniej rozpoczęły się prace bu-
dowlane. 

Gdy tylko pojawią się 
sprzyjające warunki atmos-

Leć, Adam, leć!

Uczniowie gąbińskiej podsta-
wówki włączyli się w akcję CAŁA 
POLSKA NOSI WĄSY, aby poże-
gnać wielkiego mistrza skoków nar-
ciarskich Adama Małysza. 25 marca 
pod nosami dziewczynek i chłopców 
wyrosły wąsy w najrozmaitszych 
kolorach! Najwierniejsi fani ORŁA 
z WISŁY zajadali się tego dnia słyn-
ną „bułką z bananem”, dzięki której 
nasz skoczek latał najdalej na skocz-
niach całego świata!

M.Rz.

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
Obfitych Łask i  Błogosławieństw  

od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokoju, 
radości i nadziei Świąt Wielkanocnych  

z radosnym „Alleluja”
życzą

Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Wybrane inwestycje  
w budżecie na 2011 r.
Ferie zimowe na terenie miasta 
i gminy Gąbin
XX Memoriał Szachowy im. Bł. 
Abpa. A. J. Nowowiejskiego
Koniec kadencji sołtysów
Uroczyste otwarcie ,,Białego 
Orlika”
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy 
Jasełka w szkołach z terenu 
miasta i gminy Gąbin
Koncert bożonarodzeniowy 
,,Śpiewajcie i grajcie Mu”

feryczne, rozpoczną się prace przy 
pozostałych inwestycjach, w więk-
szości będą to modernizacje dróg, 
ulic i chodników. W chwili obecnej 
rozstrzygane są kolejne przetargi na 
projekty przewidziane do realizacji  
w tym roku. 

Remont drogi w Strzemesznie
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Największym zadaniem bę-
dzie „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Gąbinie”. 
Przepustowość i skuteczność obec-
nie istniejącej oczyszczalni ścieków 
w skutek sukcesywnie rosnącej 
liczby podłączonych gospodarstw 
domowych jest niewystarczająca. 
Parametry eksploatacyjne zbliża-
ją się do maksymalnych wartości  
– zaprojektowanych dla tej oczysz-
czalni. 

Jak wiadomo, koszt moderni-
zacji i budowy poszczególnych 
elementów i urządzeń tego typu 
obiektów jest bardzo wysoki. 
Dzięki pozyskaniu środków z UE  
w kwocie 2 257 398,00 zł, w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
PROW na lata 2007-2013, wkład 
własny samorządu będzie wynosił 
1 596 261,00 zł. W zakres prac inwe-
stycyjnych będzie wchodziła bu-
dowa budynku socjalno-technicz-
nego, biologiczna oczyszczalnia 
ścieków, wiata stacji higienizacji  
i magazynowania osadu nadmier-
nego, stacja zlewcza ścieków do-
wożonych, instalacje elektryczne, 
automatyka i sterowanie, roboty 
rozbiórkowe, prace odwodnienio-
we, drogi i chodniki.

Dla mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Gąbin bardzo ważnym przed-
sięwzięciem jest podniesienie 
standardu świadczenia usług me-
dycznych. Samorząd postanowił 
kompleksowo poprawić warunki 
prowadzenia opieki zdrowotnej 
oraz pracy lekarzy poprzez  Prze-
budowę i rozbudowę Przychodni 
Zdrowia w Gąbinie, Przebudowę 
i rozbudowę Przychodni Zdro-
wia w Dobrzykowie oraz Budowę 
Podstacji Pogotowia w Gąbinie. 

Wybudowany, w ciągu jednego 
roku budynek pogotowia, spełnia 
standardy unijne. Bardzo ważny dla 
mieszkańców jest fakt, że zespół ra-
townictwa medycznego funkcjonu-
je przez całą dobę. W obiekcie dzia-
ła ambulatorium, które zapewnia 
nocną i świąteczną pomoc lekarską. 
W podstacji oprócz pomieszczeń 
medycznych i socjalnych wybu-
dowany został przestronny garaż 
dla dwóch ambulansów – który 
zapewnia dostępność i mobilność 
karetce także w okresie zimy. Tak 
ważną inwestycję udało się zreali-
zować dzięki wspólnym staraniom 
samorządu Miasta i Gminy Gąbin 
oraz dyrekcji WSPRiTS. W budowę 

stacji zaangażował się również Sa-
morząd Województwa Mazowiec-
kiego, który sfinansował realizację 
inwestycji.

9 czerwca 2009 roku rozpoczęły 
się prace przy projekcie „Przebu-
dowa budynku Przychodni Zdro-
wia w Gąbinie”. W zakres prac 
wchodziła modernizacja pomiesz-
czeń z dostosowaniem ich dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych, 
wymiana instalacji wewnętrznych 
oraz zmiana konstrukcji dachu.  
W chwili obecnej zakończyły się 
prace w budynku, trwa porząd-
kowanie placu oraz przygotowa-
nia do ogrodzenia obiektu.  Re-
alizacja tego zadania była dość 
skomplikowana, ponieważ w 
budynku trzeba było zapewnić 
ciągłość świadczenia usług me-
dycznych. Pomimo kilku trud-
ności jakie pojawiły się w trakcie 
realizacji, poświęcenie lekarzy  

i personelu oraz wyrozumiałość 
pacjentów zaowocowały powsta-
niem nowoczesnego obiektu. Kom-
pletny remont budynku  przychod-
ni  wynajmowanego od Miasta  
i Gminy Gąbin przez NZOZ Reme-
dium, pozwoli w bardzo dobrych 
warunkach prowadzić podstawo-
wą opiekę zdrowotną oraz realizo-
wać kontrakty z Mazowiecką Kasą 
Chorych w zakresie opieki specja-
listycznej tj.: neurologii, laryngolo-
gii, okulistyki, dermatologii, gine-
kologii. Gruntownie zmodernizo-
wana przychodnia, w skład której 
wchodzą m.in. gabinet zabiegowy, 
gabinet pielęgniarki opieki śro-
dowiskowej, gabinet pielęgniarki 
szkolnej, gabinet położnej, pra-
cownia USG, gabinet szczepień, 
gabinet pielęgniarki opieki długo-
terminowej, archiwum itp. pozwo-
li w znacznym stopniu poprawić 
warunki opieki zdrowotnej. 

Wybrane inwestycje w budżecie na 2011 r.

Przychodnia zdrowia w Gąbinie przed...

... i po modenizacji
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W dniu 15 stycznia 2010 roku 
rozpoczęto rozbudowę i przebudo-
wę przychodni zdrowia przy ulicy 
Słonecznej 24 w Dobrzykowie. 
Zakres prac jest podobny do tych 
przeprowadzonych w Gąbinie. 
Ważnym elementem  projektu jest 
przebudowanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych. Po rozbudo-
wie przychodnię zdrowia będzie 
stanowiło 14 pomieszczeń, 2 nowe 

gabinety lekarskie w tym ginekolo-
giczny. Dzięki niej, w znaczny spo-
sób poprawi się baza lokalowa, co 
pozwoli w bardzo dobrych warun-
kach prowadzić podstawową opie-
kę zdrowotną oraz specjalistyczną, 
zakontraktowaną z NFZ, w ramach 
powstałych gabinetów lekarskich.

Dzięki tym inwestycjom, Sa-
morząd w sposób kompleksowy 
zadbał o jak najlepsze świadczenie 
usług medycznych dla mieszkań-
ców i warunki pracy lekarzy.

Kolejną inwestycją której reali-
zacja zakończy się w bieżącym roku 
jest Rozbudowa i przebudowa 
szkoły i przedszkola w Dobrzyko-
wie. Zadanie obejmuje: rozbudowę 
budynku przedszkola o dodatko-
wą powierzchnię, budowę bloku 
żywieniowego z kuchnią i stołów-
kami oraz przebudowę  konstruk-
cji dachu celem zagospodarowania 
poddasza na funkcje dydaktyczne 
dla szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Nowo utworzone sale, w tym 
jadalnia i nowa kuchnia z pełnym, 
nowoczesnym wyposażeniem będą 
spełniały normy unijne. Koniecz-
na była pilna zmiana konstrukcji 
dachu i poszycia. Dotychczasowy 
pamiętał lata 50-te, wykonany był 
w przestarzałej technologii i solid-
nie przeciekał. Przebudowa dachu 
pozwoli pozyskać nowe pomiesz-
czenia. Modernizacja budynku 
usprawni komunikację pomiędzy 
trzema podmiotami edukacyjny-
mi, zainstalowana zostanie rów-
nież winda. Wykonawcą jest PW 
BUDGOST z Gostynina, koszt in-
westycji ok. 1 700 tys. zł. Prace bu-

dowlane mają zakończyć się późną 
wiosną. Obiekt zostanie udostęp-
niony uczniom i nauczycielom po 
uzyskaniu wszystkich pozwoleń  
i odbiorów technicznych.

W ramach poprawy bezpie-
czeństwa na terenie Miasta i Gmi-
ny Gąbin w bieżącym roku konty-
nuowana będzie Budowa strażnicy 
OSP w Gąbinie. Samorząd Miasta 
i Gminy w październiku 2009 roku 

przejął na siebie realizację inwesty-
cji i nadzór nad pracami budowla-
nymi przy powstającym obiekcie. 

Od tego czasu wykonano drugą 
kondygnację, konstrukcję dachu 
wraz z pokryciem, zamontowano 
wrota garażowe i stolarkę okien-
ną oraz  ocieplono ściany budyn-

ku. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 
1 850 tys. zł. Nowo wybudowana 
strażnica już wkrótce zostanie pod-
łączona do kanalizacji sanitarnej 
oraz wyposażona w ogrzewanie 
gazowe. 

Do wykonania pozostaje kosz-
towne wykończenie wnętrza bu-
dynku. Trzeba wykonać wszystkie 
instalacje wewnętrzne, wyposażyć 
salę, wykonać dekorację,   oświe-

tlenie, podłogę, zamontować win-
dę, itp. Dodatkowo należy również 
wyposażyć kuchnię. Powstająca 

strażnica w Gąbinie jest najwięk-
szą tego typu w powiecie płockim. 
Warunki pracy i funkcjonalność re-
mizy będą podobne jak dla zawo-
dowej straży pożarnej. Dzięki niej, 

... i nowa siedziba Straży Pożarnej w Gąbinie na obecnym etapie robót

Plac budowy...

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
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w znaczny sposób zostaną popra-
wione również warunki przecho-
wywania nowoczesnego sprzętu 
strażackiego.

W zeszłym roku rozpoczęła się 
budowa kanalizacji sanitarnej na 
Osiedlu nr 1 w Gąbinie. Z począt-
kiem wiosny ruszyły prace budow-
lane, w zakres których wchodzi 
m.in. budowa głównej sieci kana-
lizacyjnej wraz z przykanalikami 
i przyłączami, przewodami tłocz-
nymi oraz przepompowniami ście-
ków. Zakończenie prac przewiduje 
się na koniec grudnia 2011 r. Koszt 
zadania przekroczy 530 tys. zł.

Gmina przygotowała wniosek  
o dotację do WFOŚiGW, który zo-
stał pozytywnie rozpatrzony. Dzię-
ki temu ze środków pochodzących 
z opłat środowiskowych powyż-
sze zadanie dofinansowane zosta-
nie kwotą 170 tys. zł. W związku  
z tym, iż na osiedlu Nr 1 jest bar-
dzo trudne ukształtowanie terenu, 
dla prowadzenia tego typu inwe-
stycji, istnieje konieczność zastoso-
wania kosztownych przepompow-
ni i odcinków tłocznych, a także 
skomplikowane odwodnienie osie-
dla. Wykonanie kanalizacji umoż-
liwi realizację kolejnych inwestycji  
w przyszłości, m.in. budowę na-
wierzchni ulic.

Z pewnością wielu mieszkań-
ców zainteresują inwestycje dro-
gowe przewidziane do realizacji 
w 2011 r. Po długiej zimie stan 
techniczny wielu dróg uległ po-
gorszeniu. Można było to zauwa-
żyć na wszystkich kategoriach 

dróg (wojewódzkich, powiato-
wych i gminnych). Tradycyjnie 
zimowe roztopy najbardziej do-
kuczały mieszkańcom na więk-
szości dróg gruntowych, w szcze-
gólności tam gdzie nie do końca 
funkcjonuje system odwodnienia. 
Nieco lepiej wyglądała sytuacja 
w miejscach, gdzie istnieje prze-
pustowość rowów, przepustów  
i innych urządzeń melioracyjnych 
zlokalizowanych w bezpośred-
nim sąsiedztwie działek. Mimo, iż  
w każdym roku samorząd prze-
znacza środki na remonty i budo-
wy nowych dróg, wciąż  do re-
alizacji pozostaje ich tak wiele, co 
może wydać się dziwne, wciąż ich 
przybywa. Związane jest to m.in.  
z rozwojem gminy. Powstają nowe 
osiedla a wraz z nimi drogi do-
jazdowe oraz wewnętrzne, część 
dróg powiatowych jest komunali-

zowana i przejmowana na majątek 
gminy. 

W tegorocznym budżecie za-
planowano do budowy i moder-
nizacji kilka dróg. Rozpoczęły 
się już prace na drodze gminnej 
Czermno – Strzemeszno (do drogi 
wojewódzkiej 575). Zakres stanowi 
834m i obejmuje trudny technicz-
nie odcinek wzniesienia, leżący na 
zboczu pradoliny Wisły. Kolejna 
nawierzchnia bitumiczna zosta-
nie wykonana na drodze w Kon-
stantynowie w kierunku cegielni, 
a także na drodze Nowy Kamień 
– Kamień Słubice. Również nowa 
nawierzchnia powstanie w ul. Sa-
dowej w Dobrzykowie. Pozostałe 
drogi będą remontowane, profi-
lowane i utwardzane w ramach 
zabezpieczonych środków ujętych 
w budżecie, a także wspomagane 
środkami funduszu sołeckiego.

Plan przebudowy przychodni lekarskiej w Dobrzykowie

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt Wielkanocnych
życzy

Agencja Ubezpieczeniowa PZU SA
Krystyna i Anna Stańczak

UBEZPIECZENIA: majątkowe; komunikacyjne OC, NW, zielona karta; fundusz emerytalny

Kępina 9, 09-530 Gąbin, tel. (24) 277 14 10, kom. 600 123 961, 604 664 369
Punkty obsługi klienta:

Starostwo Powiatowe Płock , ul. Bielska 59, godz. 9:00 – 16:00
Gąbin, ul. Warszawska 1, godz. 8:00 – 17:00

Urząd Gminy w Łącku, ul. Gostynińska 2, poniedziałek, godz. 9:00 - 12:00
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4
„Świetlica marzeń”  
w szkole w Borkach

4 października rozpoczęły się w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach 
zajęcia świetlicowe przeznaczone dla dzieci, 
które ucierpiały w tegorocznej powodzi. Projekt 
„Świetlica marzeń” zorganizowany został przez 
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziar-
no” z Grzybowa. Celem projektu było umożli-
wienie dzieciom z terenów poszkodowanych 
przez żywioł godnych warunków do odrabiania 
lekcji. Dzieci przebywały w szkole po zajęciach, 
dzięki czemu rodzice szybciej porządkowali  
i osuszali swoje domostwa, nie narażając zdro-
wia swoich pociech.

W czasie zajęć świetlicowych uczniowie mo-
gli pod okiem swoich wychowawców i nauczy-
cieli odrabiać zadania domowe, powtarzać trud-
niejszy materiał, doskonalić dodatkowe umie-
jętności z takich przedmiotów jak język polski, 
matematyka czy przyroda. Zajęcia miały jednak 
nie tylko charakter edukacyjny, ale również re-
kreacyjny. Odbywały się gry i zabawy ruchowe 
na wolnym powietrzu z wykorzystaniem pla-
cu zabaw ufundowanego wcześniej przez Citi-
bank Handlowy. Odbywały się także ćwiczenia  
w pracowni komputerowej, projekcje filmów, 
zajęcia muzyczne. Ważnym aspektem projektu 
były ponadto zajęcia plastyczne i techniczne. 
Dzieci pod opieką instruktorów związanych ze 
stowarzyszeniem wykonywały jesienne bukiety 
z liści klonu, ozdobne ramki, karmniki dla pta-
ków, dekoracje z masy solnej. Poczuły magię 
świąt Bożego Narodzenia, robiąc świąteczne 
kartki, stroiki i inne ozdoby. Poznały artystycz-
ną technikę monotypii, malowały farbami wyro-
by z gliny, wyrabiały koszyczki z wikliny.

Zajęcia odbywały się popołudniami, ale nikt 
nie był głodny. Dla każdego uczestnika projektu 
przewidziany był ciepły posiłek, słodka bułka 
i herbata, które przygotował dla nich Miejsko 
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbi-
nie.

Była to prawdziwa „Świetlica marzeń”. Ma-
rzeń tych najmłodszych, poszkodowanych przez 
wielką wodę, która niszcząc domostwa, pozba-
wiła ich godnych warunków do uczenia się i od-
rabiania lekcji. Dzięki tej inicjatywie dzieci mo-
gły w atrakcyjny i wartościowy sposób wypełnić 
swój popołudniowy czas. Doskonaliły wiedzę  
i umiejętności. Rozwijały swoje talenty i pasje. 
Pani Irena Mofina - Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Borkach pragnie na ręce pomysłodawców 
i wykonawców projektu złożyć serdeczne po-
dziękowania za trud i zaangażowanie włożo-
ne w pomoc najmłodszym, a w szczególności: 
Pani Ewie Smuk- Stratenwerth, Pani Monice 
Deja oraz nauczycielom i pracownikom szkoły  
w Borkach. 
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Zakończenie kadencji  
SamorządówSołeckich  
i Rad Osiedlowych

31 marca na sali konferencyjnej 
w urzędzie miasta odbyło się ostat-
nie zebranie sołtysów w kadencji 
2007-2011. Podczas spotkania pod-
sumowano działalność samorzą-
dów sołeckich i rad osiedlowych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin. 
Poszczególne sołectwa przed-
stawiały wykonane inwestycje  
i przedsięwzięcia, a także zgłaszały 
najpilniejsze potrzeby do realiza-
cji. Ostatnia kadencja nie należała 
do najłatwiejszych, pomimo ogra-
niczonych środków finansowych 
udało się jednak zrealizować wie-
le ważnych dla lokalnego społe-
czeństwa inwestycji. Ubiegły rok  
i katastrofalna w skutkach powódź 
były prawdziwym wyzwaniem dla 
samorządów sołeckich w naszej 
gminie. Dzięki zaradności i po-
święceniu mieszkańców zarówno 
z terenów objętych powodzią jak 
i pozostałych miejscowości udało 
się pomóc powodzianom, zlikwi-
dować większość zniszczeń i na-
prawić infrastrukturę techniczną.

Ważnym wydarzeniem dla rad 
sołeckich było wprowadzenie usta-
wy o funduszu sołeckim. To rada 
gminy jako organ stanowiący, re-

prezentujący mieszkańców z tere-
nu całej gminy, decyduje o utwo-
rzeniu takiego funduszu na swo-
im terenie. Mimo, iż jest to pewne 
nowum radni wraz z burmistrzem 
uznali za słuszne utworzenie fun-
duszu sołeckiego w Mieście i Gmi-
nie Gąbin. Na terenie powiatu płoc-
kiego na taki krok zdecydowało się 
tylko 5 gmin. Korzyścią dla gminy 
i mieszkańców jest możliwość po-
zyskania dodatkowych pieniędzy 
z budżetu państwa, które w przy-
padku nie utworzenia funduszu 
nie będą przysługiwać. Dodatkowe 
środki będą odpowiednio wynosić 
10, 20 i 30 % wykonanych wydat-
ków. Najwyższe dofinansowanie 
będą otrzymywać gminy o najniż-
szych dochodach, zaś najmniejsze 
– gminy najbogatsze. Ilość pienię-
dzy dla sołectwa jest uzależniona 
od zamożności gminy. W ustawie o 
funduszu sołeckim zawarto wzór, 
za pomocą którego oblicza się wy-
sokość środków przypadających na 
dane sołectwo. W bieżącym roku 
budżetowym wysokość funduszu 
sołeckiego łącznie dla wszystkich 
sołectw z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin wynosi 274.684  zł (w tym 

159.604 wydatki bieżące i 115.080 
wydatki majątkowe). W terminie 
od 4 do 18 kwietnia 2011 roku, na 
podstawie § 6 Ordynacji Wybor-
czej dla wyboru Sołtysa i Rady 
Sołeckiej w Gminie Gąbin, zarzą-
dzeniem Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin zostały przeprowadzone 
wybory nowych sołtysów i rad so-
łeckich. Dokładny wykaz sołtysów 
i składów osobowych rad sołeckich 
przedstawimy w następnym nu-
merze ECHA GĄBINA.            A.Ś.

 - 132 gminy nie podjęły żad-
nej uchwały

 - 121 gmin podjęło uchwałę 
o utworzeniu funduszu so-
łeckiego

 - 61 gmin podjęło uchwałę  
o nieutworzeniu funduszu 
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SKŁADY OSOBOWE 
RAD SOŁECKICH W GMINIE GĄBIN 2007-2011

Lp. Sołectwo
Sołtys – 

Przewodniczący 
Rady   Sołeckiej

Członkowie Rady Sołeckiej

1. Dobrzyków –  
Góry Małe

WILGOCKA  
HENRYKA

Wichrowski  Stanisław, Młodziejewska  Maria, Dubielak  
Tadeusz, Olszewski Marek

2. Górki SZYMBORSKI  
HENRYK

Petrykowska Iwona, Machała Jarosław, Rek Jerzy, Walczak 
Mariola

3. Jordanów BANASIAK  
ZBIGNIEW Chojnacki Tomasz, Sosnowska Halina

4. Potrzebna STRZELECKI 
PAWEŁ Śluborski  Tadeusz, Myzia Henryka, Dubiela Tomasz

5. Karolew PACZKOWSKA  
BARBARA

Rutkowski  Ignacy, Bedyk Roman, Ziółkowski Jan, Paczkowski 
Roman

6. Ludwików MICHALSKA  
JADWIGA

Salawerski Wiesław, Ostrowski  Czesław, Kieszkowska 
Mirosława, Cichocka Zofia

7. Nowe Grabie BARANOWSKA  
TERESA

Gontarek  Grzegorz, Sawczyńska Jadwiga, Lewandowska 
Genowefa, Stobnicki Kazimierz

8. Grabie Polskie KOŚĆ  JOLANTA  
IWONA Nowicki Janusz, Kicińska Henryka, Forkiewicz Wanda

9. Koszelew ŻUROWSKI  PAWEŁ Kowalski  Włodzimierz, Lewandowski  Zbigniew, Stachurski 
Tadeusz, Pietrzak Stanisław

10. Guzew CICHOMSKI  
FRANCISZEK

Skonieczny  Grzegorz, Olejniczak  Sylwester, Sikorski  
Aleksander

11. Stary Kamień WOJTALEWICZ  
GRAŻYNA

Szewczyk  Roman, Nodzak Sławomir, Lewandowski Józef, 
Modliborski Kazimierz

12. Kamień 
Słubice ROJEK  TERESA Marciniak  Marek, Dębski Dariusz, Kacprzak  Edward

13. Nowy Kamień CHRZĄSZCZEWSKI 
KAZIMIERZ

Sobański  Stanisław, Dubiela Marian, Chrząszewski Rajmund, 
Szóstak Hanna

14. Lipińskie GĘSIARZ  BOGDAN Kopeć Stanisław, Jabłoński Krzysztof, Cieślak Marek, Gontarek 
Adam

15. Jadwigów WYPYSIŃSKI  
HENRYK Sosnowski Marek, Tarka  Grzegorz

16. Topólno – 
Konstantynów

SALAMANDRA  
HENRYK Kiełbasa Janusz, Chrząszczewski  Grzegorz, Przybysz Justyna

17. Czermno DOBACZEWSKI  
STANISŁAW

Dylik  Sławomir, Ledzion  Andrzej, Nowicki  Adam, Olczyk  
Stanisław, Sobiecki  Czesław

18. Kępina – 
Plebanka

WIŚNIEWSKA  
TERESA

Wierzbicka  Krystyna, Dobrzyńska Krystyna, Wernik  
Bogusława, Chojnacka Grażyna

19. Strzemeszno KOŁODZIEJCZYK  
ANATOLA Dutkiewicz  Włodzimierz, Janiszewski  Jan

20. Okolusz RZEPECKA  HANNA Wyrwich  Teresa, Bińkowska  Wioletta, Ciastek Leszek, 
Rzepecka Alina

21. Rumunki – 
Piaski

WIERZBICKI  JAN  
MAREK Szczepaniak  Jolanta, Nitecka  Marzena, Wasilewski  Andrzej

22.

Nowa 
Korzeniówka

Stara 
Korzeniówka

WAWRZYŃSKA  
MAŁGORZATA Wierzbicka Wanda, Obidowski Leszek

23. Borki – 
Troszyn Polski

MALISZEWSKA  
ELŻBIETA

Szkopek  Wiesław, Gorczyca Tomasz, Nowicki Marian, Kuncicka 
Anna

24. Nowe 
Wymyśle

MACIEJEWSKA  
WANDA Komadowska Wanda, Tomasik Edward, Wasiak Henryka

25. Przemysłów GOŚCINIAK  
KLEMENS Ryfa  Henryk, Perka  Stanisław

26. Nowy Troszyn SZTANDUR  
ANDRZEJ

Macek Stanisław, Ronczka Grzegorz, Misiak  Zbigniew, 
Czernecka Joanna
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Lp. Osiedle
Przewodniczący 

Zarządów 
Osiedlowych

Członkowie Rady i Zarządu Osiedli

1. Osiedle 
nr 1

Cybart

Marian

Zarząd: Milczarski Dariusz, Matuszewska Teresa, Żuchowicz 
Kazimierz, Cybart Marian, Sikorski Marek
Rada: Brzezińska Stanisława, Cybart Emilia, Milczarski 
Przemysław 
Milczarski Dariusz, Milczarski Ryszard, Cybart Marian, Garstka 
Marek, Sikorski Marek, Kamińska Elżbieta, Matuszewska Teresa, 
Durka Bogdan, Cybart Agnieszka, Milczarska Anna, Żuchowicz 
Kazimierz, Wasiak Waldemar

2. Osiedle 
nr 2

Sikorska

Alicja

Zarząd:, Sikorska Alicja, Jankowski Adam, Wojdowski 
Krzysztof, Więckiewicz Mirosław, Czajka Barbara
Rada:, Wojdowska Anna, Zalewski Tadeusz, Jankowska Izabela, 
Guziak Tomasz, Sikorska Alicja, Jędrzejkiewicz Katarzyna, 
Jędrzejkiewicz Jerzy, Guziak Krystyna, Jankowski Adam, 
Wojdowski Krzysztof, Więckiewicz Mirosław, Czajka Barbara, 
Ryfa Anna, Chodorowska Danuta, Sikorski Stanisław

3. Osiedle 
nr 3 Czajkowska Dorota

Zarząd:, Błaszkiewicz Sylwester, Czajkowska Dorota, Kurpias 
Sylwester, Lemanowicz Andrzej, Kwiatkowski Piotr, Olszewska 
Anna
Rada:, Kaźmierczak Mirosław, Błaszkiewicz Sylwester, Pięta 
Marek, Michalak Jerzy, Czajkowska Dorota, Kurpias Sylwester, 
Zajączkowski Wiesław, Smolarczyk Magdalena, Lemanowicz 
Urszula, Lemanowicz Andrzej, Turowski Artur, Kunar Artur, 
Kwiatkowski Piotr, Borkowska Anna, Olszewska Anna

SKŁADY OSOBOWE 
RAD i ZARZĄDÓW OSIEDLOWYCH W GĄBINIE 2007-2011

Wczesną wiosną ubiegłego roku 
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
zgłosił udział w tworzonym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
pilotażowym programie budowy 
lodowisk „Biały Orlik”. Gdy tyl-
ko uruchomiono program gmina 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
realizacji inwestycji pn. „Budowa 
lodowiska składanego w ramach 
pilotażowego programu BIAŁY 
ORLIK”.  Udało się! W grudniu 
podpisano umowę finansową   
i zakupiono nowoczesne lodowisko 
sezonowe wraz z agregatem chłod-
niczym. Umieszczono je na terenie 
kompleksu boisk sportowych OR-
LIK 2012, za halą sportową gimna-
zjum w Gąbinie (był to jeden z wy-
mogów programu), dzięki takiej 
lokalizacji możliwe było urucho-
mienie zaplecza technicznego oraz 
oświetlenie obiektu. Lodowisko 
ma powierzchnię ok. 600 m2. Jest to 
konstrukcja, wykonana w techno-

UROCZYSTE OTWARCIE BIAŁEGO ORLIKA  
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logii paneli aluminiowych. Wokół 
lodowiska zamontowano bandy,  
a w ciągach komunikacyjnych poło-
żono gumowe maty antypoślizgo-
we. Dodatkowo zagospodarowano 
szatnię, wypożyczalnię łyżew oraz 
TOI TOI. 

Uroczyste otwarcie lodowiska 
odbyło się 26 stycznia (do dys-
pozycji mieszkańców obiekt był 
dostępny już od 29 grudnia 2010). 
W uroczystości udział wzięli m.in. 
przedstawiciele wielu instytu-
cji rządowych i samorządowych, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele, 
uczniowie. Obecny był również 
Wojewoda Mazowiecki – Jacek 
Kozłowski (reprezentował Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki), który 
wraz z Burmistrzem Krzysztofem 
Jadczakiem oraz Przewodniczą-
cym Rady Miasta i Gminy Gąbin 
Edwardem Wilgockim dokonał 
symbolicznego przecięcia wstęgi. 
Lodowisko poświęcił Ks. Kanonik 
Józef Szczeciński - proboszcz Pa-
rafii Gąbin. Uroczystość uświet-
nił pokaz sportowy w wykonaniu 
uczniów z Gimnazjum w Gąbinie 
przygotowany przez animatorów 
sportu. 

Lodowisko w Gąbinie jest 
pierwszym „Białym Orlikiem”  
w powiecie płockim, jednym  
z pierwszych na Mazowszu i jed-
nocześnie pierwszym sztucznym 
lodowiskiem na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to ok. 650 tys. zł. 
Dofinansowanie z budżetu pań-
stwa (Ministerstwo Sportu i Tury-
styki) wyniosło 300 tys. zł. 
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Skończył się czas dwutygo-
dniowej „laby” dla uczniów szkół. 
Każdy wypoczywał i zbierał siły 
do dalszego zmagania się z nauką. 
Wiele dzieci i młodzieży skorzy-
stało z oferty spędzenia wolnego 
czasu przygotowanej przez Miasto 
i Gminę Gąbin. Jedną z atrakcyj-
niejszych propozycji były zajęcia 
na nowym sztucznym lodowisku 
„BIAŁY ORLIK” zlokalizowanym 
przy gimnazjum w Gąbinie. Dzięki 
zorganizowaniu bezpłatnych do-
wozów, włączeniu się nauczycieli, 
opiekunów i dyrekcji, z lodowiska 
mogły korzystać również dzieci ze 
wszystkich gminnych szkół. Po-

nadto w szkołach organizowano 
różnego rodzaju zajęcia, m.in. gry 
w piłkę nożną, ręczną, siatkową, 
turnieje tenisa stołowego, zajęcia 
świetlicowe, naukę tańca i śpie-
wu, zajęcia plastyczne, karaoke, 
itp. W karnawale nie zabrakło 
fantastycznych zabaw karnawa-
łowych z niesamowitymi kostiu-
mami i przebraniami, świetną 

Ferie, ferie… i po feriach

muzyką i konkursami. Część szkół 
zorganizowała również wspólne 
wyjazdy do kina i teatru dla swo-
ich podopiecznych.

Najszerszą ofertę spędzenia 
wolnego czasu i odpoczynku od 
zajęć szkolnych przygotował Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie. W świetlicy ośrodka 
odbywały się zajęcia plastyczne, 
nauka tańca i śpiewu, nauka gry 
na instrumentach muzycznych, 
projekcje filmów, konkursy zręcz-
nościowe, wokalne i plastyczne. 
Dużym powodzeniem cieszyły się 
gry wideo, piłkarzyki stołowe, oraz 
zabawa w karaoke. Wiele nowych 
pomysłów urozmaicających zaba-
wę wnosili sami uczestnicy zajęć 
– budując chociażby domki miesz-
kalne z dostępnych w MGOK „ma-
teriałów budowlanych”.

W okresie ferii w ośrodku 
wystawione zostały spektakle 
teatralne. „O dwóch, co ukra-
dli księżyc” – muzyczne przed-
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stawienie oparte na powieści Kornela Maku-
szyńskiego, które stworzyło atmosferę nauki  
i rozrywki z mnóstwem wrażeń artystycznych. 
Spektakl z pewnością sprzyjał rozwojowi twór-
czej wrażliwości i dziecięcej wyobraźni. Był tez 
okazją do zobaczenia masek zwierząt i udzia-
łu dzieci w spektaklu u boku aktorów. Kolejny 
spektakl, „Jaś i drzewo fasolowe” – widowi-
sko zrealizowane na podstawie angielskiej ba-
śni, gdzie mały Jaś postanawia wspiąć się ku 
chmurom po ogromnej fasoli, która wyrosła  
z zaczarowanych ziaren. Oba spektakle wysta-
wione zostały przez aktorów krakowskiego Stu-
dia Małych Form Teatralnych Art-Re. Sala na 
spektaklach zawsze wypełniona była do ostat-
niego miejsca.

Dla miłośników dobrej muzyki rockowej 
miłym wydarzeniem był z pewnością koncert 
zespołów muzycznych. Zagrały lokalne gru-
py, „Error” i „Czarna Pantera”, oraz zaproszeni 
goście „Klatka błaznów”. Tu również publicz-
ność nie zawiodła. Słuchano, tańczono, a nawet 
śpiewano wspólnie utwory wykonywane przez 
młodych muzyków. Atmosfera koncertowego 
wieczoru była bardzo gorąca, a bisom i owacjom 
nie było końca. Ferie zimowe w MGOK można 
śmiało uznać za udane, na kolejną akcję zimowe-
go wypoczynku zapraszamy za rok.

Więcej zdjęć na stronie www.mgok.gabin.pl
C.N.
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Na ferie uczniowie zawsze 
czekają z niecierpliwością. Jesz-
cze ostatnie oceny, prace domo-
we i wreszcie można odpocząć.  
W czasie tegorocznych ferii dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Borkach 
miały możliwość atrakcyjnego spę-
dzenia czasu wolnego.

W dniach 07-11.02.2011  ucznio-
wie wraz z Radą Pedagogiczną 
zostali zaproszeni przez „Caritas” 
Diecezji Płockiej do spędzenia 
kilku dni w malowniczym ośrod-
ku charytatywno-szkoleniowym 
„Caritas” w Popowie – letnisku 
położonym w rezerwacie Pusz-

Odpoczynek w Popowie  
i Białym Dunajcu

czy Białej. Podczas pobytu nauka 
przeplatała się z zabawą. Dzieci 
zdobywały wiadomości w ramach 
„zielonej szkoły” oraz podczas zor-
ganizowanych dla nich wyjazdów. 
W wietrzny, zimowy dzień wspól-
nie z przewodnikiem przemasze-
rowały ulicami Warszawy, podzi-
wiając wiele zabytków, a później 
przeniosły się w trójwymiarowy 
świat podczas projekcji bajki w ki-
nie 3D. Na pewno na długo w pa-
mięci dzieci pozostanie także wi-
zyta w Domu Polonii w Pułtusku,  
w czasie której odbyła się w pięknej 
pałacowej sali lekcja savoir vivre. 
Elegancko ubrany pan opowiadał, 

jak zachować dobre maniery przy 
stole. Sprawdzianem nabytych 
umiejętności był wykwintny obiad 
w pięknej restauracji w Domu Po-
lonii składający się z czterech dań 
serwowanych przez kelnerów.  
W Pułtusku uczniowie obejrzeli 
także Bazylikę Pułtuską i poznali 
jej historię. Dzieci również spędziły 
miło czas podczas zabawy na base-
nie oraz pieszej wycieczki po oko-
licy. W czasie wyjazdu nie zabra-
kło oczywiście dyskoteki, ogniska  
z pieczonymi kiełbaskami, konkur-
su piosenki i innych atrakcji. Na 
zakończenie wyjazdu odbyła się 
Msza Święta w intencji wszystkich, 
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którzy pomogli dzieciom poszko-
dowanym w wiosennej powodzi. 

W drugim tygodniu ferii dzieci 
wyjechały na kolonie do Białego 
Dunajca. Bezpłatny wypoczynek 
w górach dla dzieci dotkniętych 
skutkami powodzi został zorgani-
zowany przez „Caritas” Archidie-
cezji Warszawskiej. Dzieci miały 
możliwość zabawy i rekreacji na 
świeżym powietrzu, odbywały 
się zimowe konkursy, podchody  
i harce na śniegu. Uczniowie jeź-
dzili na łyżwach, zjeżdżali na 
ślizgach i sankach. Prawdziwą 
atrakcją był pobyt w Termach Pod-
halańskich, gdzie po mroźnych 
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zabawach można było popływać 
w geotermalnych wodach. Odbyły 
się także wycieczki do Zakopane-
go, spacer po Krupówkach i zwie-
dzanie „domu na dachu”. Nieza-
pomnianych wrażeń dostarczył 
również prawdziwy góralski kulig 
i pieczenie kiełbasek przy ognisku. 
Uczestnicy zimowiska serdecznie 
dziękują organizatorom za moż-
liwość spędzenia sympatycznych 
chwili w Białym Dunajcu. Szcze-
gólne podziękowania kierują pod 
adresem Pani Elżbiety Jackiewicz  
– organizatora zimowiska oraz Pani 
Danuty Bieńko – kierownika kolo-
nii. Dziękują także Pani Wiesławie 
Szyszce – pielęgniarce, która tak 
dzielnie walczyła ze wszystkimi 
dolegliwościami wczasowiczów.
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Pod koniec marca Zespół Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie 
odwiedzili saperzy z 5 Ośrodka 
Przechowywania Sprzętu w No-
wym Dworze Mazowieckim. Żoł-
nierze przeprowadzili szkolenie 
dotyczące postępowania w przy-
padku odnalezienia niebezpiecz-
nych materiałów pochodzących  
z czasów II wojny światowej. Odby-
ła się projekcja filmu edukacyjnego 
pt. „Pokonać zardzewiałą śmierć”. 
Młodzież mogła dowiedzieć się, 
jakie czynności należy podjąć, 
kogo bezpośrednio zawiadomić, 
jakich zachowań unikać. Ucznio-
wie obejrzeli także prezentację 
multimedialną dotyczącą zadań 
podejmowanych przez saperów  
z patroli rozminowania, opatrzo-
ną profesjonalnym i zajmującym 
komentarzem st. sierż. Tomasza 
Zdzieraka. 

Dodatkową atrakcją dla naszej 
młodzieży była możliwość obej-
rzenia specjalistycznego sprzętu 
wojskowego – wykrywaczy me-
talu, kamizelek i kombinezonów. 
Tego dnia saperem mógł być każ-

Patrol saperski  
w szkole w Gąbinie

dy. Uczniowie mieli możliwość 
przymierzenia saperskiej odzieży. 
Wszyscy, którzy się na to zdecydo-
wali, odczuli na własnej skórze, jak 
niełatwe jest to zadanie. Młodzież 
mogła także obejrzeć wojskowe 
samochody należące do 18 patrolu 
rozminowania. 

Pokaz saperski został zorgani-
zowany dzięki uprzejmości ppłk. 
mgr. inż. Ryszarda Wiśniewskiego 
– dowódcy 5 Ośrodka Przechowy-
wania Sprzętu w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Szczególne podzię-
kowania kierujemy pod adresem 
żołnierzy – st. sierż. Tomasza Zdzie-
raka, st. szer. Rafała Drozdowskie-
go, st. szer. Andrzeja Urbańczyka, 
st. szer. Arkadiusza Bochenka, 
st. szer. Macieja Jaskólskiego, st. 
szer. Przemysława Nowosielskie-
go, którzy odwiedzili naszą szkołę  
i dzielnie prezentowali nam zada-
nia stawiane przed współczesnymi 
saperami. Doceniamy trud i zaan-
gażowanie włożone w przygoto-
wanie tego projektu, dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego realizacji.                                  

Małgorzata Mofina
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Jak co roku w całej Polsce za-
grała Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Tym razem już po 
raz dziewiętnasty. Ta największa  
w kraju akcja charytatywna nie 
ominęła również Gąbina. Na uli-
cach miasta tradycyjnie pojawili się 
wolontariusze - uczniowie Szkoły 
Podstawowej, Gimnazjum oraz 
Zespołu Szkół w Gąbinie z czer-
wonymi serduszkami i charakte-
rystycznymi puszkami do których 
mieszkańcy miasta i okolic chętnie 
wrzucali pieniądze. 
W tym roku przezna-
czone zostaną one na 
pomoc w leczeniu 
dzieci ze schorzenia-
mi urologicznymi i 
nefrologicznymi. W 
sztabie nadal trwa li-
czenie pieniędzy ale 
już dziś wiadomo, ze 
udało się zebrać oko-
ło 7.800,00 zł

Po raz kolejny w ramach Or-
kiestry na hali sportowej Gim-
nazjum odbyły się zawody spor-
towe. W tym roku dzięki zaan-
gażowaniu Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz zespołów: 
„W sam raz”, „Shredlust”, oraz 
„Czarna Pantera” wszyscy gąbi-
nianie spragnieni dobrej rokowej 
muzyki mogli się bawić na kon-
cercie, który odbył się na Rynku 
„Pod Altanką”. Tam również 
miała miejsce licytacja gadżetów 

WOŚP

osób, które poświęciły swój czas 
pomagając w Sztabie WOŚP który 
jak zwykle znajdował się w świe-
tlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąbinie. Byli to uczniowie i na-
uczyciele gąbińskich szkół, którzy 
zajmowali się liczeniem pieniędzy 

i opieką nad wolon-
tariuszami.

Tegorocz-
ną akcję za-
kończyło o go-
dzinie 20 tra-
dycyjne „Świa-
tełko do nieba” 
w postaci małe-
go pokazu ogni 
sztucznych.

O r g a n i z a -
torzy składają 
serdeczne po-
dziękowania dla 
Pana Piotra Kuni-
kowskiego i firmy 
OPTIS za zapew-
nienie niezbędnej 
techniki przy or-
ganizacji koncertu. 
Wielkie podzię-
kowania należą 
się również Kubie 
Czajkowskiemu, 
który skrzyknął 
swoich przyjaciół – 
muzyków na „fina-
łowy” koncert. Już 
dziś zapraszamy 
na XX finał WOŚP 
za rok.

Paulina 
Kaczmarczyk

szefowa sztabu 
WOŚP

WOŚP oraz przedmiotów przeka-
zanych przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin oraz Senatora RP 
pana Eryka Smulewicza podczas 
której uzbierano kwotę 473,00 zł.

Jak zwykle nie zawiedli rów-
nież sponsorzy. Piekarnia Pana Ja-
sińskiego przekazała chleb dla wo-
lontariuszy a Szkoła Podstawowa  
w Kamieniu zadbała o to, żeby każ-
dy mógł spróbować pysznego żur-
ku, który rozdawany był na Rynku 
od godziny 16 tej. Nie zabrakło też 
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HAKA NA RAKA

Młodzież gąbińska szuka

Program MAM HAKA NA 
RAKA to ogólnopolska kampa-
nia skierowana do młodzieży, 
która organizowana jest od 2007 
roku przez Polską Grupę Onko-
logii. Tegoroczna IV edycja Pro-
gramu dotyczy profilaktyki raka 
płuc. Głównym celem kampanii 
jest budowanie świadomego 
zdrowotnie społeczeństwa po-
przez odpowiednią edukację. 
Program ma kreować młodzie-
żowych liderów, którzy będą się 
starać realnie wpłynąć na zacho-
wania ich rówieśników i osób 
dorosłych. Działania uczniów 
mają zachęcać Polaków do ba-
dań profilaktycznych. W tym 
roku w Programie bierze udział 
niemal 700 zespołów z całej Pol-
ski. Także uczniowie Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica  
w Gąbinie postanowili zmierzyć 
się wyzwaniem i poszukać swo-
jego „haka na raka”. 

Młodzież przeprowadziła 
szereg lekcji dla swoich kole-
gów, które dotyczyły szkodliwe-
go wpływu dymu tytoniowego 
na zdrowie i urodę, w tym celu 
została przygotowana specjalna 
prezentacja multimedialna i ma-
teriały edukacyjne. Lekcje odby-

ły się w Zespole Szkół, a także  
w okolicznych szkołach pod-
stawowych i gimnazjach, m.in.  
w Dobrzykowie, Borkach i Iło-
wie. 4 lutego odbył się Dzień 
Hakowicza – happening zorga-
nizowany w środowisku lokal-
nym. W tym dniu została prze-
prowadzona zbiórka maskotek 
dla dzieci chorych na raka, zbie-
rano podpisy poparcia dla akcji, 
odbył się również marsz zachę-
cający do dbania o swoje zdro-
wie. Młodzi ludzie odwiedzili 
m.in. Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Urząd 
Miasta i Gminy Gąbin, gdzie zo-
stawili edukacyjne ulotki i plaka-
ty dotyczące zgubnego wpływu 
palenia papierosów.

Teraz przed uczniami Ze-
społu Szkół następne zadania. 
Najważniejszym z nich jest przy-
gotowanie ogólnopolskiej kam-
panii społecznej, która będzie 
promowała zdrowy tryb życia 
i zachęcała Polaków do badań 
profilaktycznych. Szczegółowe 
informacje dotyczące aktywno-
ści uczniów można znaleźć na 
stronie Programu www.mamha-
kanaraka.pl  

Małgorzata Mofina
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W ramach Ogólnopolskiego 
Programu „Mam Haka na Raka” 
młodzież z Zespołu Szkół im. Sta-
nisława Staszica w Gąbinie zbie-
rała maskotki dla chorych dzieci. 
Zbiórka odbywała się na terenie 
gąbińskiej szkoły, gdzie udało się 
uzbierać imponującą liczbę plusza-
ków. Gąbińscy uczniowie chętnie 
oddawali swoje ukochane misie, 
również dyrekcja i nauczyciele 
Zespołu Szkół aktywnie zaangażo-
wali się w przeprowadzenie akcji. 
Szkolni liderzy – Justyna Skomiał, 
Monika Różycka, Małgosia Izydor-
czyk, Piotr Żurek i Mateusz Cha-
bowski, którzy odpowiedzialni 
byli za przeprowadzenie zbiórki, 
dziękują tym wszystkim, którym 
idea pomocy chorym dzieciom nie 
jest obojętna. Szczególne podzię-
kowania składają na ręce księdza 
proboszcza Marka Mizerskiego 
oraz księdza proboszcza Stanisła-
wa Kruszewskiego, którzy zaan-
gażowali się w organizację zbiór-
ki. Młodzież dziękuje również 
pani Irenie Mofina - Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Borkach oraz 
panu Janowi P. Kraśniewskiemu - 
Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Iłowie, za przekazane 
maskotki.

Organizacja akcji wymagała 
wiele trudu i zaangażowania, ale 
młodzi wolontariusze zgodnie po-
wtarzają, że było warto. Uśmiechy 
na twarzach dzieci pozostaną w ich 
pamięci na długo.
                                                                                                                       

Małgorzata Mofina

dla chorych i opuszczonych dzieci
Zebrane w ramach akcji maskotki i zabawki trafi-
ły do małych pacjentów Oddziału Dziecięcego 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marka 
Kacprzaka w Płocku, część z nich została prze-
kazana do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego  
w Płocku. W ramach Programu na terenie Zespo-
łu Szkół młodzież przeprowadziła dodatkowo 
akcję „Pchli Targ”, za zebrane pieniądze kupiono 
słodycze, które trafiły do dzieci z placówki 
wychowawczej. 

Maskotki
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Kiedy dzisiaj rano wstałam, to ten wierszyk napisałam
A z pamięcią to już gorzej, to ta kartka mi pomoże
A nam dzisiaj słonko świeci, przyszli starsi, przyszły dzieci 
Dyrektor pani Ewa przywitała nas jak trzeba
Bo sołtysi, dzieci, szkoła zrobili nam Dzień Seniora
Te z Kamienia gospodynie, ja ich tutaj nie ominę
One się tu narobiły i gościnę wystawiły
My się tutaj wszyscy znamy, lecz burmistrza tu nie mamy
Ale się tym nie martwimy, bo skarbnika tu gościmy
Chociaż to czas kolędowania, nie zabrakło tu kapłana
Proboszcz wesprze nas duchowo, może nawet finansowo?
Emeryta też tu mamy i serdecznie go witamy
Służył nam tu latek wiele na parafii i w kościele
Za to wszystko dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy
Tańce, wiersze i swawole to zasługa pani w szkole
Czy to polski, matematyka, geografia czy fizyka
Apel może dyskoteka? Szkoła zawsze na was czeka
Ja wam radę taką dam, wy słuchajcie swoich pań
W biednych stronach jest ta szkoła i nie mamy tu sponsora,
Więc po dychu złóżmy datek dla tych dzieci na herbatę
Tak się tutaj rozgadałam, że o babciach zapomniałam
Zdrowia, zdrowia moi mili, by nam renty podwyższyli
Byśmy zawsze zdrowi byli, do apteki nie chodzili
Swoje wnuki wciąż kochali i za rok się tu spotkali

21 stycznia 2011 roku w Szkole 
Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu odbyła 
się bardzo miła uroczystość – Dzień 
Seniora. Organizatorem imprezy 
było Koło Gospodyń Wiejskich na 
czele z  Radną Miasta i Gminy Gą-
bin, przewodniczącą  Koła Gospo-
dyń Wiejskich p. Teresą Rojek oraz 
nauczycielami i uczniami ze szkoły  

Jedna z babć uczennicy p. Wanda Urbańska z miej-
scowości Rybie ułożyła z tej okazji wiersz:

w Nowym Kamieniu. Uczniowie 
pod kierunkiem nauczycieli przy-
gotowali dekorację i część arty-
styczną. Były wiersze, piosenki   
i życzenia dla babć i dziadków. 
Najstarsi seniorzy z Nowego Ka-
mienia, Starego Kamienia, Kamie-
nia Słubic, Rybia, Radyczy, Guze-
wa i Lipińskich otrzymali słodkie 
upominki wręczone przez zapro-

Dzień
Seniora

szonych gości. Nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku, przygotowa-
nego przez członkinie Koła Gospo-
dyń Wiejskich. Były wspólne tańce.  
Tego typu imprezy są wspaniałą 
okazją do integrowania lokalnych 
społeczności. Stwarzają możliwość  
miłego spędzenia czasu, zagospo-
darowania czasu dzieciom,  a róż-
nica pokoleń w tym wypadku zu-
pełnie traci znaczenie.
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          piątek, 21 stycznia 2011 r. 
w naszej szkole odbyła się uroczy-
stość środowiskowa z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, na która zostało 
zaproszone szerokie grono Senio-
rów. Uroczystość przygotowali 
uczniowie klas 0-III pod kierun-
kiem swoich wychowawców: Te-
resy Rzepeckiej, Barbary Brzózki, 
Hanny Olejniczak, Marii Trenki. 
Na uroczystość przybyło dużo 
Babć i Dziadków, którym wdzięcz-
ni wnukowie śpiewali piosenki, 
recytowali wiersze, przedstawia-
li wesołe skecze i zaprezentowali 
baśń „ O Dwunastu Miesiącach”. 
Uroczystości towarzyszył wesoły 
nastrój. Na koniec wnuczęta wrę-
czyły swoim ukochanym Babciom 
i Dziadkom przygotowane wła-
snoręcznie upominki i zaprosili 
wszystkich na słodki poczęstunek.

  Nauczyciele klas 0-III

Święto Babci i Dziadka
w Czermnie

W

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie informuje, że zakupiono dwa lekkie samochody operacyjne marki 
Nissan Nawara dla jednostek będących w systemie ratowniczo-gaśniczym, tzn. dla jednostek 
OSP Gąbin oraz OSP Dobrzyków.
Nowe samochody wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin z uwzględnieniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ratownictwa wodnego.
Zakup samochodów specjalistycznych dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl
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Tegoroczne jasełka były nieco 
uwspółcześnioną wersją historii 
Narodzenia Pańskiego. Trzej kró-
lowie rywalizowali z pasterzami 
– tajnymi agentami w wyścigu do 
stajenki, na szczęście wyścig ten 
zakończył się pojednaniem. Jagna 
ostrzegła Maryję i Józefa przed 
złym hetmanem- mordercą, który 
na zlecenie Heroda 
miał zamordować 
Dziecię. Całości 
dopełniały zwie-
rzęta…tym razem 
egzotyczne, po 
scenie przecha-
dzały się bowiem 
dzikie kotki. 
N a j w a ż n i e j s z e 
jednak, że znów 
triumfowały mi-
łość i dobro!

Jasełka
w Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin

„A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś 
wśród plemion judzkich!

Z ciebie mi wyjdzie Ten,  
który będzie władał w Izraelu, 

(Mi 5, 1-4a).”

Reżyserem przedstawienia była 
p. Dorota Machała, o oprawę mu-
zyczną zadbały zespoły Brzdąc 
(p. Iwona Majewska, p. Dorota 
Urbańska) oraz Kantata (p. Renata 
Nosarzewska). Aktorzy zasłużenie 
zostali nagrodzeni gromkimi bra-
wami. 

M.Rz.
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21.12.2010 r. w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta  
w Czermnie odbyły się Jasełka, przygotowane przez uczniów  
i wychowawców klas 0- III. Uczniowie prezentowali swoje umie-
jętności słowno-muzyczne przed licznie zgromadzonym au-
dytorium: Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin, zaproszonymi 
gośćmi, rodzicami, nauczycielami i starszymi kolegami. Był to 
czas „zatrzymania się na chwilę”, refleksji nad tajemnicą naro-
dzenia i radosnego kolędowania. „Role” odgrywane przez dzieci 
były bogate w treści religijne i ekologiczne. Wraz z aniołami, pa-
sterzami królami do żłóbka przywędrowały zwierzęta z darami  
i skargą na ludzi, którzy zabijają je i niszczą ich miejsca zamieszka-
nia. Prosiły, aby Boże Dzieciątko sprzeciwiło się i ludzie zrozumieli, 
że one także czują ból, tęsknotę i lęk. Młodzi aktorzy zakończyli swój 
występ przepiękną pastorałką „Uboga stajenka”. Następnie wszy-
scy zgromadzeni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. 

W dniu święta Trzech Króli czyli 6.01.2011r.  jasełka prezento-
wane były w Kościele Parafialnym w Czermnie.  

T. Rzepecka, B Brzózka, H. Olejniczak, M. Trenka

„Dzisiaj w mieście Dawidowym zrodził się zbawiciel,

On jest Mesjasz Pan i Chrystus,

Świata Odkupiciel.

A ta gwiazda, co się świeci- znakiem sama a sobie. 

Znajdziesz szopę, a w niej dziecię owinięte w żłobie”
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Już drugi raz uczniowie klas I-VI  
SP im. Marszałka J. Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu zorganizowali 
barwny korowód przebierańców. 
Dzieci pod opieką swych wycho-
wawców odwiedzili mieszkańców 
Grabia  Polskiego i Nowego Grabia  
z okazji ,,Ostatków’’. W tym ostat-
nim dniu karnawałowym składali-
śmy mieszkańcom życzenia, recyto-
waliśmy wiersze, było dużo śmie-
chu, radości i miłych słów. Życzliwi 
i przychylni nam gospodarze witali 
nas z uśmiechem,  częstowali cu-
kierkami, pączkami, a nawet ofia-
rowali datki pieniężne. Dziękujemy 
bardzo wszystkim za miłe przyjęcie. 
Jesteśmy szczęśliwy, że możemy 
kultywować tradycje staropolskie  
i że mieszkańcy to ułatwiają.

Styczeń to miesiąc karnawału, 
miesiąc zabaw, bali i studnió-
wek. Ale to również czas  wy-
stawiania jasełek.

Na przedstawienie jasełko-
we, jak co roku, zaprosili nas 
również uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Grabiu.

Teatrzyk szkolny „Lustro” 
prowadzony przez D. Czajkow-
ską, przy współpracy B. Malesy, 
zaprezentował swoje umiejętno-
ści, najpierw w szkole podczas 
wigilii, a w dniu 16.01 w koście-
le parafialnym w Dobrzykowie.

W ten sposób uczniowie z kl. 
II, III, IV i kl. VI zaprezentowali 
swoje umiejętności wśród spo-
łeczności szkolnej i lokalnej.

Wszystkim rodzicom oraz 
osobom zaangażowanym ser-
decznie dziękujemy za pomoc 
w przygotowaniu. Brawa dla 
małych artystów.

Korowód 
przebierańców
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„Śpiewajcie i grajcie Mu”
Koncert bożonarodzeniowy

W czwartą niedzielę adwentu, 
19 grudnia 2010r. odbył się ko-
lejny koncert bożonarodzeniowy 
pod tytułem „Śpiewajcie i grajcie 
Mu”. Zorganizowany został przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie i Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie. W świątecz-
ny nastrój wprowadził nas pięknie 
zaśpiewany przez Monikę i Wero-
nikę utwór liryczny pt. „Jeśli uwie-
rzysz” (słowa E. Gieras) wykonany 
wspólnie z zespołem „Dziewiątka” 
z MGOK w Gąbinie, w którym 
gościnnie wystąpił Witold Figur-
ski. Zespół w tym roku zaśpiewał 
również dwa utwory a-capella: 
„Oj Maluśki” i „Dzwoneczki”. Po 
występie „Dziewiątki” przybyłych 
gości przywitali organizatorzy 
Koncertu. Następnie dzieci i mło-
dzież, pod kierunkiem pani Ewy 
Gieras przygotowały niezwykle 
widowiskowy pokaz pod tytułem 
„Kartka Świąteczna”. Podczas jego 
realizacji wykorzystano elemen-
ty fluorescencyjne przy budowie 
dekoracji, wykonaniu rekwizytów 
i strojów oraz specjalne ultrafiole-
towe oświetlenie. Schola parafial-
na „Promyczki” wykonała cztery 
utwory świąteczne: „Duch Święty 
niech zjednoczy nas”, „A ja cze-
kam na Ciebie mój Panie”, „Jezuś 
Malusieńki”, „Gore Gwiazda”. Na 
scenie pojawił się zespół H7,który 
wykonał utwory „Lulajże Jezuniu”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Anioł 
Pasterzom mówił”. Chór „Uranos” 
z Gimnazjum w Gąbinie zaśpiewał 

utwory: „Świat cały lśni” i „Kto 
wie” a zespół „Muzyczny Gang”  
z MGOK w Gąbinie „Mędrcy świa-
ta” i „Kłopoty ze śniegiem”. Po 
występie młodzieży chór „Gąbi-
niacy” działający przy Klubie Se-
niora pod kierunkiem ks. Pawła 
Stanios wykonał kolędy „Gwiazda 
Betlejemska”, „Z narodzenia Pana” 
oraz „Wśród nocnej ciszy”. Zespół 
taneczny „SZYK”, zaprezentował 
układ choreograficzny pt. „Zima”. 
Specjalne oświetlenie pokazu dało 
wspaniały, bajkowy efekt. Występ 
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kilkunastu dziewcząt w śnieżno-
białych strojach przykuł uwagę 
całej widowni. W tym roku po 
raz pierwszy na scenie mogliśmy 
zobaczyć uczniów z Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica w 
Gąbinie. Uczennice zaśpiewały 
trzy bożonarodzeniowe utwory: 
„Kolęda dla nieobecnych”, „Za-
śnij Jezuniu”, „Lulaj Go Matko”. 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gąbinie wykonała 
kolędy i utwory o tematyce świą-
tecznej: „Lulajże Jezuniu”, „Białe 

Organizatorzy dziękują wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie 
koncertu, a szczególnie Panu Pio-
trowi Kunikowskiemu i wszystkim 
pracownikom OPTIS za fachową 
obsługę techniczną.

Boże Narodzenie”, „Cicha noc”, 
„Do szopy hej pasterze”, „Jingle 
Bells”. Na zakończenie koncertu 
bożonarodzeniowego usłyszeli-
śmy zespół „Radośni w Panu”, 
który w autorskich aranżacjach 
przedstawił cztery świąteczne 
utwory: „Cicha noc”, „Przybie-
żeli do Betlejem”, „Pada śnieg”, 
„Gdy się Chrystus rodzi”.

Wszystkie występy zostały 
nagrodzone gromkimi brawami. 
Podczas koncertu prowadzona 

była przez członków Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich oraz 
wolontariuszy akcja pn. „Zo-
stań Świętym Mikołajem”. Do-
chód ze sprzedaży ciast, herbaty  
i różnych smakołyków przygo-
towanych przez Stowarzyszenie 
przeznaczony będzie na paczki 
dla dzieci z rodzin wielodziet-
nych i potrzebujących. Kon-
cert prowadziła Monika Schlak  
– była uczennica gimnazjum  
w Gąbinie.
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Rok Chopinowski już za nami …

Pani Grażyna Głowacka – rad-
na powiatu poznańskiego or-
ganizowała dla rodaków na Li-
twie zbiórkę książek, które mia-
ły wzbogacić polską bibliotekę  
w Kownie w dzieła naszej współ-
czesnej literatury. Akcja czytelni-
ków „Głosu Wielkopolskiego” oka-
zała się wielkim sukcesem. Zebra-
no ponad trzy tysiące woluminów. 
Cześć książek, która nie trafiła do 
Kowna, została przekazana, jako 
dar dla powodzian z gminy Gą-
bin.  Woluminy zostały przywie-
zione przez straż OSP Golęczewo. 
Książki, wśród których znalazła się 
klasyka, a także słowniki, poradni-
ki, literatura młodzieżowa, zasilą 
bibliotekę w Szkole Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w 
Borkach, część z nich trafi do do-
mowych biblioteczek uczniów. 

Fryderyk Chopin był tak wybit-
ną postacią, że warto było zatrzymać 
się nad jego geniuszem kolejny raz. 
Uczniowie z koła teatralnego przygo-
towani przez polonistki: A. Wichrow-
ską i K. Osipowicz zaprezentowali 
program artystyczny poświęcony ży-
ciu i twórczości tego wybitnego kom-
pozytora, na który zaprosili swoich 
rodziców.

Miało to miejsce 3 marca 2011 r. w 
Gimnazjum w Gąbinie. Zaproszeni go-
ście mieli okazję poznać fakty z życia 
Chopina i posłuchać kilku utworów 
wykonanych przez jednego z uczniów 
gimnazjum. Wieczór, romantyczna 
sceneria i muzyka „poety fortepianu” 
pozwoliły oderwać się od rzeczywi-
stości i sprzyjały wzruszeniom.

Agnieszka Wichrowska

Mickiewicz i Słowacki

      
     t

rafiaja pod strzechy
Mimo iż od katakli-

zmu powodzi minę-
ło sporo czasu, Ludzie 
Wielkich Serc nadal 
troszczą się o mieszkań-
ców terenów poszkodo-
wanych przez żywioł. 
Powodzianie otrzymują 
ciepłe ubrania, słodycze, 
a także coś dla ducha… 

Powodzianie z gminy Gąbin 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania akcji. 
Szczególne podziękowania składa-
ją na ręce Pani Urszuli Ćwiertni, 
która troszczy się o mieszkańców 
poszkodowanych terenów od po-
czątku powodzi, dziękują za jej 
zaangażowanie i ciepło, którym ich 
obdarza. 

Rok Chopinowski już za nami …
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja” 
życzy

Katarzyna Stańczak

7 kwietnia 2011 r.  
w Szkole Podstawo-
wej  w Czermnie od-
była się uroczystość 
z okazji Dnia Ziemi. 
Część artystyczna 
została przedstawio-
na rodzicom i Ra-
dzie Pedagogicznej. 
8 kwietnia przygoto-
waną część artystycz-
ną zobaczyli wszy-
scy uczniowie naszej 

szkoły. Występowali uczniowie klas IV - VI oraz 
przedszkolaki. Przedstawiliśmy scenki dotyczą-
ce zanieczyszczania środowiska i treści zachęca-
jące do porządkowania terenów. Ze względu na 
rok lasu postanowiliśmy przeprowadzić akcję 
sadzenia drzew. Kupiliśmy 100 sadzonek świer-
ku. Każdy rodzic otrzymał w prezencie jedną 
sadzonkę,  rozdaliśmy prawie 50 sztuk. Przed 
zebraniem dzieci miały możliwość zakupienia 
sadzonek – sprzedano około 50 roślin. Tak więc 
nasza wieś wzbogaciła się o 100 sadzonek. Część 
artystyczną i dekorację wykonała Barbara Dylik 
oraz  Teresa Rzepecka.

STO  ŚWIERKÓW WIĘCEJ W CZERMNIE



29

www.gabin.pl

11.03.2011 r. w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu odbył się kolejny już Turniej Tenisa 
Stołowego. Mieszkańcy gminy stanęli do ry-
walizacji o Puchar Przechodni Pani Dyrektor 
Barbary Artiomow. Rozegrano mecz w kate-
gorii mężczyzn. 

Po konkursowych zmaganiach wręczono 
dyplomy i puchar. Organizator imprezy – Łu-
kasz Zawadzki wraz z komisją sędziowską po-
gratulowali wszystkim zawodnikom turnieju  
i zaprosili do udziału w następnym roku.

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

Zwycięzcami zostali :
I miejsce – Mieczysław Żerowski
II miejsce – Tomasz Król
III miejsce (egzekwo)  
– Robert Cierpikowski   
– Grzegorz Lewandowski
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W sobotę 5 marca odbył się XX Memoriał Sza-
chowy im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego. Or-
ganizatorami turnieju byli: ks. Dziekan Józef 
Szczeciński, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – 
Krzysztof Jadczak oraz Dyrektor Gimnazjum 
w Gąbinie – Zdzisław Fortuna. Memoriał 
został zapoczątkowany w 1991r. w niż-
szym seminarium duchownym za-
łożonym przez Abpa Nowowiej-
skiego i odbywa się corocznie. W 
tym roku diecezja płocka obcho-
dzi okrągłą 70-tą rocznicę tragicz-
nej śmierci w obozie koncentracyjnym 
w Działdowie patrona turnieju - Bł. Abpa A. 
J. Nowowiejskiego.

Tegoroczny turniej rozpoczął się o godzinie 9:00 na 
hali sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. 
W zawodach udział wzięło 75 zawodników w tym wielu utytułowanych 

XX MeMoriaŁ SzachoWy 
im. Bł. Abpa A. J. Nowowiejskiego

m.in. z nr 1 na liście arcymistrz  
z Ukrainy Malaniuk Włodzimir, 
a także arcymistrz Mirosław Gra-
barczyk, wicemistrz Polski – Bog-
dan Grabarczyk. Turniej został ro-
zegrany systemem szwajcarskim 
(7 rund, 30 minut na rozegranie 
partii). Mimo tylu „mocnych” za-
wodników poziom turnieju był 
bardzo zróżnicowany, ponieważ 
uczestniczyły w nim również dzie-
ci i młodzież ucząca się dopiero 
gry w szachy, w części jeszcze nie-
sklasyfikowana. Turniej tradycyj-
nie sędziował Tomasz Zbrzezny. 
Pierwsze miejsce zdobył Malaniuk 
Włodzimir z Ukrainy, drugie Pa-
weł Kukuła z Grudziądza, trzecie 
Krystian Jędryczka.
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Nagrody zwycięzcom wręczali 
m.in. Joanna Banasiak – Dyrektor 
Kuratorium Oświaty w Warsza-
wie Delegatura w Płocku oraz Jego 
Ekscelencja ksiądz Biskup Piotr Li-
bera, który w swojej wypowiedzi 
podkreślił jak wyjątkową grą są 
szachy: „(…) jest to gra która inte-
gruje, nie dobrym zjawiskiem, jak 
to mówią socjologowie, jest atomi-
zacja polskiego społeczeństwa (…) 

jesteśmy stworzeni jako ludzie by 
być razem, by stanowić społecz-
ność, wspólnotę i właśnie taka im-
preza jak dzisiejsza jest ze wszech 
miar godna poparcia i uznania, po-
nieważ gromadzi społeczeństwo 
wielopokoleniowe. Dziś jest często 
przepaść między starszym pokole-
niem a młodszym, a podczas gry 
szachowej te pokolenia spotykają 
się razem (…)” Zwycięzcy turnieju 

w swoich wypowiedziach podkre-
ślali, że turniej szachowy w Gąbinie 
stoi na wysokim poziomie i spełnia 
wszystkie wymagania profesjonal-
nych rozgrywek, cechuje go wspa-
niała organizacja, zachęcające na-
grody oraz przestronna i wygodna 
sala gry.

Już dziś zapraszamy na kolejne 
turnieje szachowe do Gąbina.
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TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR/
PARTNERZY

15 kwietnia 71 rocznica zbrodni katyńskiej•	
22 kwiecień Dzień Ziemi•	
23 kwiecień Święto książki•	

7 kwiecień Konkurs recytatorski „Pięknie być •	
człowiekiem”

8 maj Gminne Zawody OSP•	 Stadion w Gąbinie Burmistrz/Zarząd Gminny OSP
3 maja Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków

7 maja Dzień Patrona w Szkole Podstawowej w •	
Czermnie Czermno

9 maja Regionalny Przegląd Piosenki Ludowej•	 Czermno

12 maja Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego•	 Szkoła podstawowa 
w Nowym Grabiu Zw. Piłsudczyków

13 maj godz. 11:00 Polska Biega - bieg•	 Burmistrz/MGOK

15 maja Rocznica odsłonięcia pomnika •	
powstańców styczniowych w Dobrzykowie

26 maja Święto rodziny (dzień Matki)•	
27 maja Wieczór Kultury Chrześcijańskiej•	 Starówka w Gąbinie  Burmistrz/ SRK

maj
Obchody TYGODNIA KSIĄŻKI oraz Dnia •	
Bibliotekarza
Kiermasz książki w trakcie Dni Gąbina •	
(wystawa prac p. Symołon)

Biblioteka

28– 29 maja Dni Gąbina•	 Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK, Szkoły, OSP, TMZG
1 czerwiec Dzień dziecka•	
15 czerwiec 70 rocznica 10-ciu rozstrzelanych•	
26 czerwiec IV rajd rowerowy•	 Burmistrz/MGOK

czerwiec
Cykl spotkań dla dzieci z terenu MiG •	
Gąbin „Cała Polska czyta dzieciom” 
-zaproszenie osób znanych

Biblioteka

Lipiec/sierpień Muzyczne spotkania na Starówce•	 Altanka na Starówce Burmistrz/MGOK

Lipiec/sierpień Letnie spotkania z nowościami literackimi •	
(cykl gazetek i wystawek) Biblioteka

15 sierpnia Obchody Święta Wojska Polskiego•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
28 sierpień V wakacyjny rajd rowerowy•	 Burmistrz/MGOK
sierpień Dożynki parafialne•	 Parafia

1 wrzesień
Rocznica wybuchu II wojny•	
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego •	
2011/2012

Burmistrz/Zw.Piłsudczyków

 10 Wrzesień Pożegnanie Lata•	 Stadion w Gąbinie Burmistrz/MGOK
12 wrzesień Rocznica bitwy dobrzykowskiej•	 Burmistrz/SP w Dobrzykowie

wrzesień Piknik stanisławowski w Nowym Kamieniu•	 Szkoła podstawowa 
w Nowym Kamieniu Szkoła/ksiądz proboszcz

25 wrzesień Dożynki Parafialne w Czermnie•	 Czermno SP w Czermnie

18 wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka•	 Szkoła podstawowa 
w Nowym Grabiu SP w Nowym Grabiu

19 wrzesień Festiwal Piosenki Turystyczno-Harcerskiej•	 Szkoła podstawowa 
w Nowym Grabiu Szkoła podstawowa w Nowym Grabiu

wrzesień TURNIEJ JUDO w Gąbinie•	 Burmistrz/Gimnazjum
październik Pasowanie na ucznia klas I•	 Szkoły podstawowe
14 października Dzień edukacji narodowej•	
16 października Dzień Papieski•	 Parafia/Burmistrz
Październik/listopad 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego•	 OSP Gąbin Burmistrz /Urząd Stanu Cywilnego
Październik Turniej Szachowy•	 Hala sportowa Burmistrz/Gimnazjum w Gąbinie/Parafia

Listopad
Obchody Święta Niepodległości•	
Bieg Niepodległości•	
Akademia•	

Hala sportowa
Sala OSP Gąbin

Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
Burmistrz/Szkoły
Gimnazjum w Gąbinie/

Listopad Andrzejki Seniorów•	 SRK/ Burmistrz
listopad Gminny festiwal pieśni patriotycznej•	 Szkoła podstawowa w Nowym Grabiu
18 grudnia Koncert Bożonarodzeniowy•	 Hala sportowa Burmistrz/MGOK/Szkoły

grudzień Jasełka bożonarodzeniowe w szkołach Szkoły podstawowe, przedszkola, 
gimnazja

grudzień TURNIEJ JUDO Burmistrz/Gimnazjum i SP w Dobrzykowie/
Klub JUTRZENKA

Kalendarz ważniejszych wydarzeń 
w Mieście i Gminie Gąbin na rok 2011


