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Kończą się prace modernizacyjne 
oczyszczalni ścieków w Gąbinie

W numerze:

Modernizacja oczyszczalni ścieków • 
w Gąbinie
Najważniejsze inwestycje gminne • 
zaplanowane na 2013 r.
Przebudowa targowiska miejskiego• 
Śmieciowy ból głowy• 
Realizacja projektów szkolnych• 
„Cyfrowa Szkoła” w Gąbinie• 
Koncert bożonarodzeniowy  • 
– Gąbin 2012
II „Gala Noworoczna” - Gąbin 2013• 
Zapraszamy do Chóru Miasta  • 
i Gminy Gąbin
Warsztaty muzyczne w Gąbinie• 
Kącik literacki• 
20 lat ZPOG• 
Kalendarz ważniejszych wydarzeń • 
w MiG Gąbin
NGO w Gąbinie• 
Turniej tenisa stołowego• 
MUKS Tenisa Stołowego• 
XXIII Memoriał Szachowy• 
Udany start Judoków z Sakury• 
Podsumowanie sezonu 2012/2013 • 
„Białego Orlika” w Gąbinie

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Zdrowych, spokojnych Świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Niech te święta, dodadzą nam radości, wzajemnej życzliwości 

i pozwolą pokonywać trudności życiowe,
Niech Święta Wielkanocne 

będą dla nas symbolem Odrodzenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zakupił 
nowy specjalny samochód z podnośnikiem 
hydraulicznym SH 16 dla Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrzykowie. Zakup samo-
chodu został dofinansowany w wysokości 
82.500,00 zł ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie (www.
wfosigw.pl) oraz ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego w kwocie 

Nowy samochód  
dla OSP Dobrzyków

Działająca od 1995 roku oczyszczalnia 
ścieków w Gąbinie pracowała dotychczas 
na granicy swojej przepustowości. Jej teo-
retyczna wydajność 400m3/dobę w wy-
niku długoletniej eksploatacji znacznie 
się zmniejszyła do 280-300m3/dobę, co 
spowodowało  konieczność rozbudowy 
i unowocześnienia procesu technologicz-
nego obiektu. Plan modernizacji i rozbu-
dowy podzielony został  na 3 etapy.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  
w czerwcu 2009 roku wystąpił z wnio-
skiem o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Gąbinie”. Po roz-
patrzeniu i uzupełnieniu wniosku została 
podpisana w czerwcu 2010 roku umowa 
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z Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego o przyznaniu pomocy finan-
sowej. Wartość dofinansowania zada-
nia, to 2 257 398,00 zł; a wkład własny 
wynosi 1 595 262,02 zł. Procedura wy-
łonienia wykonawcy inwestycji odbyła 
się w trybie przetargu nieograniczone-
go. Oferty złożyło dziewięć firm, naj-
korzystniejszą przedstawiła firma pn. 
Kompleksowa Realizacja Inwestycji 
Budowlanych Sp. z o. o. z Warszawy. 
W dniu 11 czerwca 2012 roku wyko-
nawca odstąpił od umowy  na realiza-
cję zadania. Mimo odstąpienia KRIB od 
umowy, podwykonawcy kontynuowa-
li roboty budowlane (do zakończenia 
zadania pozostało ok. 5% wartości ro-
bót). W dniu 22.10.2012 r. przed Sądem 
Okręgowym w Warszawie -  Sądem 
Gospodarczym XX Wydział Gospodar-
czy zawarto ugodę mediacyjną rozli-
czającą wykonanie rzeczowe i finanso-
we niezakończonych robót. W następ-
stwie przeprowadzenia procedury za-
mówienia publicznego na kontynuację 
zadania podpisano umowę z nowym 
wykonawcą, tj. Zakładem Projektowo 
- Usługowym NOSAN z Kielc. 

Do chwili obecnej udało się wybu-
dować i uruchomić pierwszy z zapla-
nowanych reaktorów (biobloków). Po 
jego uruchomieniu i nabraniu pełnej 
mocy, zostanie wyłączony do remon-
tu stary reaktor. Celem  kapitalnego 
remontu po 18 latach bezprzerwowej 
pracy jest modernizacja systemu na-
powietrzania oraz zabezpieczenie an-
tykorozyjne.  Przewidziano instalację 
nowych dmuchaw oraz system stero-
wania na podstawie analizy zapotrze-
bowania na tlen. Po wykonaniu tych 
prac reaktor zostanie ponownie włą-
czony w proces technologiczny.

 Przepustowość obu reaktorów za-
projektowana została na ilość ścieków 
535m3/dobę. 

   Oprócz nowoczesnego reaktora 
wybudowany został zbiornik reten-
cyjny o pojemności 300m3 dla ście-
ków wpływających na oczyszczalnię 
systemem kanalizacyjnym z miasta. 
Zbiornik ten zapewni  stabilną pracę 
reaktorów w ciągu doby, gdyż dotych-
czas wpływające ścieki kierowane były 
bezpośrednio na bioblok i w godzinach 
szczytu (popołudnie i wieczór) nastę-
powało przeciążenie reaktora, nato-
miast w nocy do oczyszczalni wpływa-
ła znikoma ilość ścieków. 

Zmodernizowana oczyszczalnia 
została wyposażona w urządzenie au-
tomatycznego, mechanicznego pod-
czyszczania ścieków w postaci sito-pia-
skownika (oddziela on głównie piasek 
i inne stałe frakcje które nie ulegają roz-
puszczeniu). Zgodnie z obowiązujący-
mi normami, została zainstalowania 
kompletna zautomatyzowana stacja 
zlewcza dla obsługi pojazdów aseniza-
cyjnych.

Stacja wyposażona jest w nowo-
czesne urządzenia analityczne, które 
sprawdzają skład, ilość i właściwości 
dostarczanych ścieków. Jej zadaniem 
jest niedopuszczenie do wprowadze-
nia na oczyszczalnię ścieków o wyso-
kim pH, które były długo przetrzymy-
wane w zbiornikach bezodpływowych, 
pochodzące z produkcji przemysłowej 
lub  zawierające inne niebezpieczne 
związki chemiczne. Dostawcy ścieków 
będą identyfikowani na podstawie 
kart magnetycznych, a zainstalowany 
komputer pozwoli prowadzić dokład-
ną ewidencję dotyczącą ilości dostar-
czonych ścieków, a także pozwoli na 
opracowanie raportów i generowanie 
danych statystycznych.

Wytworzony w procesie technolo-
gicznym osad ściekowy zostanie skie-
rowany do nowo wybudowanej stacji 
odwadniania, wyposażonej w prasę 
taśmową oraz urządzenia do jego hi-
gienizacji.

Odwodniony i oczyszczony mate-
riał będzie mógł być wykorzystany np. 
w celach rolniczych lub jako surowiec 
dla kompostowni.

Pierwszy etap przebudowy dobie-
ga końca.

Kolejne etapy rozbudowy związa-
ne będą z potrzebami wynikającymi  
z dalszej rozbudowy aglomeracji. 

Obecnie trwa uruchamianie urzą-
dzeń, programowanie układów au-
tomatyki i dostrajanie parametrów 
eksploatacyjnych oczyszczalni. Cały 
proces technologiczny nadzorowany 
będzie przez specjalistyczne oprogra-
mowanie SCADA. Należy też zazna-
czyć, że równolegle trwa moderniza-
cja istniejących pompowni ścieków 
na terenie miasta. Zmodernizowane 
pompownie wyposażone są w systemy 
wizualizacji i powiadamiania obsługi  
o stanach awaryjnych za pomocą wia-
domości tekstowych SMS.

 Trwają również prace wewnątrz 
pomieszczeń technologicznych i socjal-
nych. Przystosowano pomieszczenie 
do zainstalowania prasy do odwad-
niania osadów ściekowych. Wykona-
no adaptację pomieszczeń w budynku 
socjalnym. Poza inwestycją wykonano 
również centralne ogrzewanie całego 
budynku.

Jeśli tylko pozwolą warunki atmos-
feryczne, prowadzone będą prace zwią-
zane z zagospodarowaniem terenu.

Głównym celem kompleksowej 
modernizacji i rozbudowy jest przy-
stosowanie jej do przyjęcia ścieków 
od ok. 11 000 mieszkańców, zarówno 
tych podłączonych do sieci kanaliza-
cyjnej, jak i posiadających indywidu-
alne szczelne szamba przydomowe. 
Realizacja inwestycji pozwoli ochronić 
środowisko naturalne, spełnić normy 
wynikające z przepisów prawnych, 
a także poprzez właściwą gospodar-
kę ściekami, poprawić jakości życia 
mieszkańców, oraz stworzyć warunki 
do dalszego rozwoju gospodarczego 
Miasta i Gminy Gąbin.

Kazimierz Żuchowicz – Kierownik 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Gąbinie

Kończą się prace modernizacyjne 
oczyszczalni ścieków w Gąbinie
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W uchwalonym w dniu 28 grudnia 
2012 r. budżecie Miasta i Gminy Gąbin 
na 2013 rok, na pierwszy plan nasuwa-
ją się inwestycje wynikające z kontynu-
acji zadań realizowanych w minionym 
2012 roku. Bardzo ważnym przedsię-
wzięciem będzie dokończenie moder-
nizacji i uruchomienie oczyszczalni 
ścieków w Gąbinie. Najważniejsze pra-
ce budowlane są już na ukończeniu, 
pozostało uruchomienie i zagospoda-
rowanie terenu wokół obiektu. Więcej 
informacji o finalizowaniu inwestycji 
można przeczytać na stro-
nie 2. Kolejną kontynuacją 
inwestycji z poprzedniego 
roku będzie przebudowa 
placu targowego w Gąbi-
nie, polegająca na wybudo-
waniu instalacji odwodnie-
niowej, kanalizacyjnej oraz 
oświetleniowej, wytyczeniu 
alejek i utwardzeniu terenu. 
Zadanie realizowane jest w 
ramach programu „MÓJ RY-
NEK”. Na terenie targowiska 
będzie mógł odbywać się co-
tygodniowy handel. Więcej 
o tej inwestycji można prze-
czytać na stronie 4. Nowymi 
inwestycjami w ramach go-
spodarki ściekowej będzie 
budowa sieci kanalizacyjnej 
na dwóch gąbińskich osie-
dlach. Zmodernizowana i 
rozbudowana oczyszczal-
nia ścieków daje możliwość 
podłączania nowych tere-
nów mieszkalnych do sieci 
kanalizacji sanitarnej miasta. 
Urząd miasta i gminy ogło-
sił przetarg na budowę sieci 
kanalizacyjnej na Osiedlu nr 
3 (Kwiatowym), jest to duże 
zadanie z przejściem pod 
drogą wojewódzką oraz od-
cinkami ciśnieniowymi sieci 
wraz z przepompowniami. 
Zadanie będzie współfinan-
sowane ze środków z UE  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. Kolejną inwe-
stycją będzie kontynuowanie rozbu-
dowy sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 
Pisarzy w Gąbinie. Pozostało do wy-
konania około 500 mb sieci, częściowo 
w technologii grawitacyjnej jak i ciśnie-
niowej ze względu na trudne warunki 
terenowe.  Specyficzne ukształtowanie 
terenu powoduje konieczność budowy  
instalacji odwadniających. Tam gdzie 
będzie to możliwe, po wykonaniu od-
wodnienia rozpocznie się podbudowa 
i profilowanie ulic. Najważniejszym 
zadaniem do realizacji w 2013r. w za-
kresie zaopatrzenia w wodę będzie 
przebudowa stacji wodociągowej  

Najważniejsze inwestycje gminne 
zaplanowane na 2013 r.

w Górkach. W ubiegłym roku wybu-
dowano nową studnię. Na moderniza-
cję i przebudowę czeka budynek stacji 
uzdatniania wody wraz z kompletnym 
wyposażeniem. Zakres prac będzie 
zależał od wysokości dotacji pozyska-
nych z WFOŚiGW, do którego gmina 
wystąpiła z wnioskami aplikacyjnymi. 
Samorząd planuje również wybudo-
wanie wodociągu  w ulicy Przydatki 
w Gąbinie, wykonanie spinki wodocią-
gowej dla miejscowości Nowy Kamień, 
Stary Kamień i Kamień-Słubice oraz 

kontynuowanie budowy wodociągu  
w miejscowości Karolew, gdzie po-
wstały osiedla domków jednorodzin-
nych, których właściciele wykonali do-
kumentację techniczną oraz deklarują 
partycypacje w kosztach wykonania 
sieci. 

W zakresie budowy dróg przewi-
duje się inwestycje w miejscowościach 
Gąbin, Strzemeszno, Czermno-Kon-
stantynów, Ludwików, Jordanów, 
Nowe Grabie. Zakres prac w poszcze-
gólnych zadaniach jest różny, obejmu-
je zarówno wykonanie dokumentacji, 
wykonanie podbudowy drogi, rów-
nanie dróg, a także tam gdzie wystar-
czy środków wykonanie nawierzchni 

asfaltowej. Gmina planuje rozpoczęcie 
prac przy budowie ścieżki rowerowej  
w kierunku Kępiny w ciągu drogi po-
wiatowej nr 2983W, a także w ciągu 
dróg wojewódzkich: ścieżkę rowerową 
w kierunku Topólna (droga wojewódz-
ka nr 577), Rogatek Gostynińskich 
(droga wojewódzka nr 577) i Dobrzy-
kowa(droga wojewódzka nr 574). 

W ramach inwestycji oświatowych 
planuje się modernizację Szkoły Pod-
stawowej w Gąbinie polegającą na re-
moncie pierwszej kondygnacji starego 

budynku szkoły. Zakres bę-
dzie obejmował wymianę 
zniszczonego parkietu, od-
nowienie elewacji ścian, wy-
mianę drzwi do klas lekcyj-
nych. Na terenie kompleksu 
szkolnego w Dobrzykowie 
planuje się zagospodarowa-
nie terenu wokół placu za-
baw RADOSNA SZKOŁA i 
budowę parkingu służącego 
funkcjonowaniu szkoły pod-
stawowej, przedszkola, bo-
iska ORLIK i placu zabaw.  
W związku z licznymi sukce-
sami Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie, 
wprowadzeniu innowacyj-
nych rozwiązań i poszerze-
niem zakresu szkolnictwa, 
istnieje potrzeba budowy 
siedziby szkoły. W związku 
z prowadzonymi zabiega-
mi dotyczącymi pozyskania 
środków finansowych na 
budowę obiektu, zarówno 
przez Dyrektora szkoły jak  
i Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin, udało się zdobyć do-
tację z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
na opracowanie dokumen-
tacji technicznej. Lokalizacja 
budynku szkoły muzycznej 
planowana jest na terenie gą-
bińskiego kompleksu szkol-
nego przy hali sportowej. 

W zakresie turystyki już realizo-
wane i planowane do realizacji są na-
stępujące inwestycje: „Budowa  syste-
mu informacji turystycznej – etap I”, 
„Wzbogacenie i promocja sektora tu-
rystycznego na terenie miasta i gminy 
Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej 
wycieczki po Ziemi Gąbińskiej”, „Po-
pularyzacja dziedzictwa kulturowego 
Ziemi Gąbińskiej poprzez odtworzenie 
typowych dla regionu strojów ludo-
wych i zwyczajów”.

Ze szczegółowym budżetem Mia-
sta i Gminy Gąbin można zapoznać się 
na stronie BIP pod adresem: http://
bip.gabin.pl/lista/rok-2012-2.
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Pod koniec roku 2012 rozpoczęły się 
prace budowlane przy modernizacji 
placu targowego w Gąbinie.

4 lipca 2012 r. Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak pod-
pisał umowę z Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego – Adamem Struzi-
kiem na dofinansowanie inwestycji ze 
środków unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” w ramach ogólnopol-
skiego programu „MÓJ RYNEK”. Tar-
gowisko miejskie w Gąbinie zajmuje 1,6 
ha powierzchni i jest jednym z najwięk-
szych, na które uzyskano dofinansowa-
nie. W sumie umowy podpisało 27 gmin 

Przebudowa  
targowiska miejskiego 

i miast z województwa mazowieckiego. 
W wyniku przetargu nieograniczo-

nego na realizację zadania przebudowy 
targowiska w Gąbinie złożonych zo-
stało 18 ofert. Najkorzystniejszą przy-
gotowała firma ZWK Józef Siekierski  
z Sochaczewa, wartość oferty  wynio-
sła 1 629 961,87 zł.

Targowisko w Gąbinie zostanie wy-
posażone w oświetlenie, wybudowane 
zostaną drogi wewnętrzne i utwardzo-
na nawierzchnia pomiędzy drogami 
stanowiąca podłoże pod stanowiska 
handlowe. Wykonane zostaną również 
parkingi, kanalizacja deszczowa, sa-
nitariat. Realizacja zadania potrwa do 
stycznia 2014 r.

Nowy samochód  
dla OSP Dobrzyków

Dokończenie ze str. 1

dotacji 40.000,00 zł. Po rozstrzygnięciu 
przetargu dostawcą zamówienia zo-
stała firma PPUH Elekrto-Instal Anna 
Kosteczko z Rybnika, wartość wybranej 
oferty 330.000,00 zł.

Pod koniec kwietnia 2012 r. 
(25.04.2012 r.) Samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin wystąpił z wnioskiem o przy-
znanie pomocy finansowej ze środków 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego na doposażenie Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrzykowie. Decyzją 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego, w dniu 25 czerwca 2012 roku 
przyznano pomoc finansową w formie 
dotacji celowej, z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zakupu samochodu 
dla OSP Dobrzyków.

Zakupiony pojazd będzie wyko-
rzystywany do prowadzenia działań 
ratowniczych na budynkach i blokach 
mieszkalnych, do działań bojowych na 
wysokości, przy usuwaniu skutków hu-
raganów, wichur, a także do zapobiega-
nia i usuwania skutków powodzi.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin wy-
chodzi naprzeciw priorytetom stra-
tegii „Europa 2020” i Inicjatywy Fla-
gowej Unia Innowacji. Zakładają one 
m.in. wzrost inteligentny (ang. smart 
growth), czyli rozwój oparty na wiedzy 
i innowacjach oraz  wzrost zrównowa-
żony (ang. sustainable growth), czyli 
transformacja w kierunku gospodarki 
niskoemisyjnej, efektywnie korzystają-
cej z zasobów i konkurencyjnej. Miasto 
i Gmina realizuje projektu pn. „Al-
ternatywne źródło energii w mieście  
i gminie Gąbin – edukacja i ekonomia” 
dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej PROW na lata 2007-2013 
w ramach działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”. Projekt zakłada wykorzystanie 
energii odnawialnej, a dokładnie ener-
gii słonecznej w zasilaniu dwóch sys-
temów, tj. oświetleniowego i produkcji 
ciepła.  

Na początku roku został ogłoszony 
przetarg na realizację zadania obejmu-

Początek ekologicznej rewolucji  
w Gąbinie!
Alternatywne źródła energii

jącego zakup i montaż oświetlenia hy-
brydowego wykorzystującego oprócz 
energii słonecznej siłę wiatru. Wartość 
wybranej oferty wynosi 79 460,08 zł, 
zadanie wykona firma DOPELTECH 
Sp. z o.o. z Warszawy. Latarnie z hy-
brydowym systemem oświetlenia  
w ilości 5 szt. zostaną zainstalowane 
przy boisku ORLIK w Gąbinie. 

Drugim elementem zadania służą-
cym także edukacji i ekonomicznego 
wykorzystania zasobów jest zakup  
i montaż kolektorów słonecznych do 
produkcji ciepła. Najkorzystniejszą 
ofertę na realizacją zadania złożyła 
firma ANTINUS sp. z o.o. ze Skiernie-
wic o wartości 290 390,00 zł. Przedmiot 
zamówienia będzie zamontowany  
w następujących obiektach: Szkole 
Podstawowej w Gąbinie, Dobrzyko-
wie, Nowym Grabiu, Nowym Kamie-
niu, Czermnie, Borkach oraz obiektach 
NZOZ w Gąbinie i NZOZ w Dobrzy-
kowie.

Z przyjemnością informujemy Państwa, 
że nasza gmina otrzymała tytuł Mazo-
wieckiej Gminy na 5! w rankingu badań 
samorządów przeprowadzonych przez 
Studenckie Koło Naukowe Przedsiębior-
czości i Analiz Regionalnych, działające 
przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kole-
gium Nauk o Przedsiębiorczości Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie.

Tak wysoka ocena została przyznana 
za jakość obsługi klienta –przedsiębiorcy 
z wykorzystaniem elektronicznych na-
rzędzi komunikacji.

Badanie składało się z dwóch części: 
audytu stron internetowych oraz oceny 
kontaktu elektronicznego z gminami 
metodą tajemniczego klienta.

Link do wyników: http://www.sgh.
waw.pl/instytuty/ip/SKN_PAR/Gmi-
na_na_5_2012.pdf 

Gmina Gąbin  
na 5!
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Miasto i Gmina Gąbin bierze udział  
w projekcie partnerskim, pn. „Budowanie 
kompetencji do współpracy międzysamorzą-
dowej i międzysektorowej jako narzędzi roz-
woju lokalnego i regionalnego”, współfi-
nansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego EOG 2009-2014. Program 
zakłada pozyskanie środków na opraco-
wanie wszelkich strategii, analiz, opra-
cowań i dokumentacji technicznych. 
Celem programu jest podniesienie jako-
ści życia mieszkańców regionu objętego 
partnerstwem, poprzez zwiększenie 
ich motywacji opartej na edukacji, do 
zdrowego stylu życia oraz stworzenie 
warunków do aktywności fizycznej  
i rehabilitacji na bazie bezpiecznej in-

Partnerstwo samorządowe 
skupione wokół Miasta  
i Gminy Gąbin

5 marca br. w warszawskim Studio 
ATM odbyła się uroczysta gala, na któ-
rej wręczono nagrody prestiżowego 
konkursu - Gazele Biznesu 2012. To już 
13 edycja rankingu którego autorem 
jest dziennik Puls Biznesu, a wywia-
downia gospodarcza Coface Poland 
weryfikuje dane  finansowe  nomino-
wanych przedsiębiorstw. Pośród 4323 
najdynamiczniej rozwijających się firm 
z całej Polski laureatem została firma 
Fructoplant Sp z o.o. z siedzibą w Gą-
binie. Nagrodę na ręce zarządu spółki 
przekazała Patricia Deyna - prezes za-
rządu Bonnier Bussines Polska. 

Nie byłoby tego sukcesu gdyby nie 
doskonały zespół Fructoplant, któremu 
nagroda została dedykowana. 

Cieszymy się, że firma z naszego re-
gionu została doceniona i dołączyła do 
Elitarnego Klubu Biznesu – grona naj-
dynamiczniej rozwijających się firm.

GRATULUJEMY!

frastruktury zdrowotnej, rekreacyjnej  
i rehabilitacyjnej. 

W partnerstwie, w którym liderem 
jest Miasto i Gmina Gąbin bierze udział 
Województwo Mazowieckie, Powiat 
Płocki, Miasto i Gmina Gąbin, Woje-
wództwo Mazowieckie, Powiat Płocki, 
Gmina - Miasto Płock, Miasto i Gmina 
Drobin, Gmina i Miasto Wyszogród, 
Gmina Bielsk, Gmina Bodzanów, Gmi-
na Brudzeń Duży, Gmina Gostynin, 
Gmina Łąck, Gmina Nowy Duninów, 
Gmina Mała Wieś, Gmina Sanniki, 
Gmina Słupno, Gmina Stara Biała, Gmi-
na Radzanowo, Związek Gmin Regionu 
Płockiego, Fundacja Aktywni Razem, 
Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 

Pojezierza Gostynińskiego, Stowa-
rzyszenie Ekologiczno – Kulturalne 
„Ziarno”, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Płocku, Szkoła Wyższa 
im. Pawła Włodkowica w Płocku, Izba 
Gospodarcza Regionu Płockiego.

Głównym założeniem projektu jest 
niwelacja wspólnie zidentyfikowanych 
problemów na obszarze partnerstwa 
oraz rozwój obszaru funkcjonalne-
go skupionego wokół Miasta Płocka.  
W ww. programie z Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego istnieje możliwość 
pozyskania nawet 550 tys. euro. Nabór 
wniosków zaplanowano do 19 kwietnia 
2013 r.

Magdalena Osipowicz

nagrodzony 
Gazelą Biznesu 
2012

Ta nagroda to wielki zaszczyt a zarazem uhonoro-
wanie naszej dotychczasowej aktywności związanej  
z produkcją i dystrybucją materiału szkółkarskiego  
w Polsce i zagranicą. Dodatkowo jest dla nas moty-
wacją do dalszego rozwoju naszej firmy - komentowali 
Przemysław Żabka oraz Piotr Buła. 
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach z dnia 
1 stycznia 2012 nałożyła na gminy 
obowiązek odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych wytwa-
rzanych przez mieszkańców. Wielu  
z nich ma obawy, jak będzie wygląda-
ła nowa „śmieciowa” rzeczywistość. 
Urząd Miasta i Gminy dokłada starań, 
aby wątpliwości te możliwie wyczer-
pująco wyjaśniać.

Jaki jest cel zmian?
Podstawową ideą zmian jest, abyśmy 
mieli czyste lasy, parki, czy przydroż-
ne rowy. Nie jest tajemnicą, że wielu 
nieuczciwych właścicieli nieruchomo-
ści zmniejsza koszty wyrzucając wor-
ki ze śmieciami w takich miejscach, 
przerzucając koszty ich zagospoda-
rowania na całą wspólnotę i niszcząc 
środowisko. Wszyscy mieszkańcy 
produkują odpady komunalne, wszy-
scy więc powinni płacić za ich usuwa-
nie i utylizację. 

Jak zmiany dotykają  
każdego z nas?
Zgodnie z ustawą każdy właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do 
dostarczenia wypełnionej deklaracji 
do odpowiedniej komórki zajmującej 
się gospodarką odpadami. W naszym 
przypadku jest to Związek Gmin Re-
gionu Płockiego. 
Przez właściciela nieruchomości nale-
ży rozumieć także wieczystego użyt-
kownika, osobę wynajmującą, współ-
właściciela i zarządcę nieruchomości. 
Szczególnie skomplikowana jest sy-
tuacja współwłasności. Właściwe wy-
pełnienie deklaracji wymaga ustalenia 

Smieciowy  ból głowy

Nowe zasady odbioru i zagospodarowania  
odpadów komunalnych

Temat dotyczy wszystkich, nic dziwnego, że jest „gorący” – jednych niepokoi, innych 
bulwersuje. Dziennikarze mediów ogólnopolskich rzecz traktują powierzchownie, 
więc zamiast ją wyjaśnić, wprowadzają dodatkowe zamieszanie. Temat dokładnie  
i wyczerpująco omawia inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej  
w UMiG Gąbin, Urszula Lemanowicz.

szeregu informacji – czy współwła-
ściciele zamieszkują razem, w jakim 
procencie posiadają nieruchomość,  
w jaki sposób ją użytkują itp. W takiej 
sytuacji najlepiej pofatygować się do 
urzędu i ustalić szczegóły zależnie od 
konkretnego przypadku.

Skąd wziąć deklarację?
Aby pomóc naszym mieszkańcom, 
Urząd Miasta i Gminy zorganizował 
zarówno dystrybucję blankietów de-
klaracji jak i pomoc w ich składaniu. 
Pracownicy urzędu będą roznosili de-
klaracje mieszkańcom miasta. Miesz-
kańcy sołectw mają trudniej – praw-
dopodobnie będą musieli osobiście 
zgłosić się po druki do Ratusza, choć 
jego pracownicy starają się przekonać 
sołtysów do pomocy w dystrybucji 
druków.
Forma składania deklaracji przypo-
mina zatem tę znaną każdemu z roz-
liczania podatku dochodowego, z tą 
różnicą, że składa się ją raz. Oczywi-
ście, jeśli zajdą zmiany w stosunku do 
danych zadeklarowanych (np. posze-
rzenie rodziny, trwały wyjazd itp.), 
należy złożyć korektę deklaracji w cią-
gu 14 dni od zaistnienia tych zmian.

Gdzie i kiedy  
składać deklaracje?
Deklaracje należy składać do siedziby 
Związku Gmin Regionu Płockiego (ul. 
Zglenickiego 42, budynek S w Płoc-
ku) do 30 kwietnia – osobiście lub za 
pośrednictwem listu poleconego.  Ci, 
którzy chcieliby skorzystać z pośred-
nictwa Urzędu Miasta i Gminy Gąbin 
i zaoszczędzić w ten sposób na bilecie 
lub znaczku pocztowym, muszą jed-

nak pamiętać, aby deklaracje dostar-
czyć do gąbińskiego Ratusza odpo-
wiednio wcześniej – urzędnicy będą 
potrzebowali czasu, aby je do Płocka 
zawieźć!
Osoby, które nie złożą deklaracji  
w terminie czeka postępowanie admi-
nistracyjne. W takim wypadku wyso-
kość opłaty zostanie ustalona odpo-
wiednią decyzją administracyjną. 

A co z mieszkańcami 
bloków?
Zarządca nieruchomości wielolokalo-
wej składa jedną deklarację za każdą 
z nich. Mieszkańcy takich budynków 
powinni pytać swoich administrato-
rów (zarządy spółdzielni lub wspól-
not), czy dopełnili tego obowiązku, 
sami są od niego zwolnieni. Mogą też 
na zarządcach wymóc, aby na danej 
nieruchomości było możliwe sortowa-
nie odpadów, bo wtedy będzie taniej.

Jak wypełniać  
deklaracje?
Deklaracje są bardzo dokładnie i ja-
sno opisane, zawierają obszerne wy-
jaśnienia. Poza tym dołączana jest do 
nich broszura, która powinna rozwiać 
wszelkie wątpliwości. Tych, którzy 
mimo to będą mieli jakiekolwiek py-
tania, zapraszamy do Urzędu Miasta 
i Gminy, gdzie uzyskają potrzebną 
pomoc. 

Będzie drożej?
Niestety, będzie drożej, ale cena bę-
dzie zależała od tego, czy zdecyduje-
my się śmieci segregować, czy też nie. 
Pierwszym powodem są większe 
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opłaty środowiskowe związane z ma-
gazynowaniem śmieci. Pozostawienie 
tony odpadów na wysypisku będzie 
kosztowało kilkakrotnie więcej, niż do 
tej pory. Drugim – podział Polski na 
tzw. rejony odpadowe. W jego wyni-
ku obszar mazowiecki płocki obsługu-
ją tylko dwa zakłady utylizacji odpa-
dów komunalnych (wysypiska). Ten  
w Kobiernikach jest wyeksploatowany  
w takim stopniu, że będzie przyjmo-
wał wyłącznie śmieci z terenu Płocka. 
Gąbinowi pozostaje tylko transport 
śmieci do Dalanówka koło Płońska. 
To 78 kilometrów od Gąbina, co pod-
nosi koszty usuwania odpadów.
Śmieci wysortowane (czyli na przy-
kład szkło, plastik lub makulatura) na 
wysypisko nie trafią, zostaną podda-
ne utylizacji lub recyklingowi, czyli 
ponownemu wykorzystaniu. Stąd 
biorą się dwie ceny – niższa dla śmieci 
sortowanych i wyższa dla niesortowa-
nych. 

Drożej, czyli ile?
Stawka za śmieci będzie naliczana od 
każdego, kogo zgłosimy w deklaracji 
jako osobę zamieszkującą daną nieru-
chomość. Zamieszkującą, a nie zamel-
dowaną! Miesięczna stawka wynosić 
będzie 7 zł od osoby dla śmieci sorto-
wanych i 16 zł od osoby dla odpadów 
komunalnych zmieszanych.
Deklaracje są podzielone na poszcze-
gólne miesiące, pozwala to uwzględ-
nić planowane wyjazdy w delegację, 
na studia itp. 

Kto o tym decydował?
„Kupą mości Panowie” – wołał już 
pułkownik Wołodyjowski próbując 
odbić Oleńkę Billewiczównę z rąk 
Kmicica… Rada Miasta i Gminy pod-
jęła decyzję o przekazaniu obowiązku 
odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych Związkowi Gmin 
Regionu Płockiego. 
Ma to swoje dobre strony – koszty 
systemu (odbiór, transport, zagospo-
darowanie odpadów i obsługa ad-
ministracyjna) są znacznie mniejsze. 
System zbiórki i zagospodarowania 
odpadów ma się – zgodnie z usta-
wą – samofinansować, nie można do 
niego dopłacać, ani czerpać z niego 
zysków. Symulacja przeprowadzona  
w naszej gminie wykazała, że w obsłu-
gę administracyjną systemu należało-
by zaangażować siedmiu – dziesięciu 
urzędników. Tymczasem Związek 
Gmin zatrudni dziewięć osób do ob-
sługi trzynastu gmin, co, oczywiście, 
obniża koszty. 
Z drugiej jednak strony Miasto i Gmi-
na Gąbin nie ustala cen za zbiórkę 
odpadów, są one określone właśnie 
przez Związek Gmin. 

A jeśli ktoś nie zapłaci?
W odróżnieniu od dotychczasowe-

go prawa, nowa ustawa przewiduje 
sankcje karne. Kto nie płaci, otrzyma 
upomnienie. Jeśli to nie poskutkuje, 
sprawa trafi do komornika. 
System będzie szczelny. Obejmie 
więc nieruchomości zamieszkałe  
i niezamieszkałe (placówki handlowe 
i usługowe, szkoły, straż pożarna itp.),  
a także tereny rekreacyjne. Niektórzy 
właściciele tego ostatniego typu nie-
ruchomości podrzucali dotychczas 
odpady do gąbińskich śmietników lub 
parków, zrzucając koszty ich zagospo-
darowania na mieszkańców miasta. 
Teraz oni także muszą złożyć deklara-
cję, w której określą, kiedy ze swoich 
nieruchomości będą korzystać. Płacić 
będą jednak nie od mieszkańca, a od 
zadeklarowanej ilości pojemników.
Ci, którzy uważają, że i tak uda im się 
unikać opłat za śmieci, muszą pamię-
tać, że celem ustawy jest także zmniej-
szenie ilości odpadów na składowi-
skach. Oznacza to, że gminy, które nie 
zmniejszą ilości zbieranych odpadów 
niesortowanych, będą płaciły karę. 
Jest więc w ich interesie pilnowanie 
opłat i karanie tych, którzy śmiecą.

Sortować czy nie?
Każdy mieszkaniec miasta i gminy 
musi zadeklarować, czy będzie odda-
wał śmieci w postaci posortowanej, 
czy nie. W pierwszym wypadku (opcja 
tańsza) ze wszystkich naszych śmieci 
musimy wydzielić (wysortować) te, 
które należą do określonych frakcji 
(plastik, szkło, makulaturę, puszki). 
Podzielimy więc śmieci na kilka grup, 
z których jedną są tzw. odpady zmie-
szane (ogół wytwarzanych przez nas 
śmieci), pozbawione wysortowanych 
frakcji, a pozostałymi – te wysortowa-
ne frakcje. W drugim wypadku (opcja 
droższa) oddamy wszystkie śmieci 
łącznie jako odpady zmieszane.
Zanim zadeklarujemy jedną z tych 
dwóch możliwości, powinniśmy to 
dobrze przemyśleć. Firma, która wy-
gra przetarg będzie kontrolowała 
worki i pojemniki, aby sprawdzić, 
czy odpowiednio sortujemy śmieci.  
W przypadku pojedynczych pomyłek, 
które przecież na początku mogą się 
zdarzać, właściciele będą informowa-
ni i ostrzegani. Wobec recydywistów 
będą wszczynane postępowania ad-
ministracyjne i nakładane kary, a za 
śmieci będą im naliczane opłaty jak za 
niesortowane.
Warto przy okazji podkreślić, że we-
dług nowej ustawy wszystkie śmieci 
od momentu wytworzenia stają się 
własnością gminy. 

A jeśli tak, to jak?
Kto zdecyduje się na sortowanie 
śmieci, musi podzielić je na pięć grup 
(frakcji). 
W pierwszym pojemniku („niebieska” 
frakcja) znajdzie się papier, tworzywa 
sztuczne, metale i opakowania wielo-
materiałowe.

W drugim (frakcja „brązowa”) – 
szkło.
W trzecim pojemniku (frakcja „zielo-
na”) znajdą się odpady zielone.
W czwartym pojemniku (frakcja „czar-
na”) frakcja odpadów zmieszanych - 
znajdą się wszystkie inne odpady.
W poszczególnych pojemnikach mogą 
być WYŁĄCZNIE odpowiednie frak-
cje.
Wysortowane odpady powinny być 
czyste, czyli pozbawione zawartości. 
W pojemnikach po jogurcie nie po-
winno być jogurtu, a w plastikowych 
butelkach – napojów. Co należy, a cze-
go nie należy wrzucać do poszczegól-
nych pojemników, można sprawdzić 
na załączonym wykresie i na stronie 
internetowej urzędu. 
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
popiół z paleniska nie został zaliczony 
do odpadów komunalnych. Związek 
Gmin wciąż stara się o zmianę tego 
zapisu.

Dlaczego z gąbińskich 
ulic poznikały niektóre 
pojemniki na sortowane 
śmieci?
Nowy system wchodzi w życie 1 lip-
ca 2013 roku, jednak już od marca 
zabrano komunalne pojemniki do 
segregacji z rejonów zabudowy jed-
norodzinnej. Ma to na celu przygoto-
wanie mieszkańców do nowego syste-
mu, danie im czasu na oswojenie się  
z nim. Nie znaczy to, że gmina z dnia 
na dzień pozostawiła mieszkańców 
z ich odpadami – nadal prowadzimy 
bezpłatną zbiórkę odpadów segrego-
wanych, ale już „u źródła”. Chodzi  
o to, żeby mieszkańcy przyzwyczaili 
się do odpowiedzialności za wytwa-
rzane odpady. W określonych ter-
minach posegregowane śmieci będą 
odbierane (po sprawdzeniu zawar-
tości) sprzed nieruchomości. Harmo-
nogramy tych zbiórek objazdowych 
są dostępne na stronie internetowej 
Miasta i Gminy (www.gabin.pl), na 
słupach ogłoszeniowych w mieście  
i u sołtysów. W wyznaczonych dniach 
mieszkańcy mogą wystawiać przed 
nieruchomość worki z segregowany-
mi odpadami i zostaną one odebrane.

Co z pozostałymi  
wątpliwościami? 
W bieżącym roku Urząd Miasta  
i Gminy zorganizował kilka spotkań 
z mieszkańcami – zarówno w Gąbi-
nie, jak i poza miastem. Czekają nas 
jeszcze kolejne – wystarczy śledzić 
obwieszczenia na słupach ogłoszenio-
wych. Wszystkich, którzy mają jakie-
kolwiek pytania, proszę o kontakt te-
lefoniczny lub zapraszam osobiście do 
gąbińskiego Ratusza, gdzie uzyskają 
potrzebną pomoc. 

(AKL)
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Urząd Miasta i Gminy Gąbin uprzejmie 
informuje o zbliżających się zmianach 
w gospodarce odpadami. Z począt-
kiem roku nastąpiła zmiana systemu 
zbiórki odpadów segregowanych na 
terenie Związku Gmin Regionu Płoc-
kiego a tym samym w Mieście i Gminie 
Gąbin. Selektywna zbiórka odpadów 
we wskazanych miejscach publicz-
nych została zastąpiona zbiórką odpa-
dów selektywnych metodą „u źródła”.  
W związku z powyższym wycofywa-
nych zostanie część pojemników do 

UWAGA zmiany w gospodarce odpadami !!!
selektywnej zbiórki a wprowadzony 
zostanie system odbierania odpa-
dów bezpośrednio od mieszkańców.  
W celu wdrożenia systemu Urząd Miasta  
i Gminy Gąbin wspólnie ze Związkiem 
Gmin Regionu Płockiego przygotował 
BEZPŁATNĄ zbiórkę odpadów se-
lektywnych metodą „u źródła”, która 
będzie prowadzona na terenie miasta 
i gminy Gąbin w terminie od lutego 
do czerwca 2013r.. Od dnia 1 lipca bę-
dzie natomiast obowiązywała ustawa 
o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Obowiązki w zakresie 
zbiórki i zagospodarowania odpadów 
na terenie miasta i gminy realizować bę-
dzie ZGRP. O procedurze w wdrażania 
systemu gospodarki odpadami poinfor-
mujemy oddzielnymi komunikatami. 
Odpady w terminach określonych  
w załączonym harmonogramie będzie 
odbierać wyłoniona w procedurze 
przetargowej przeprowadzonej przez 
ZGRP firma: Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe PETROTEX sp. j. Oddział  
w Nowym Miszewie. 

Szanowni Państwo,

PRZYGOTOWANIE ODPADÓW DO ODBIORU
Posegregowane odpady opakowaniowe należy wkładać do 2 worków w następujący sposób:

WOREK 1: 
tworzywa sztuczne (butelki po napojach typu PET, opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach, reklamówki, torby 
i worki foliowe), makulatura (gazety, kartki, torebki papierowe itp. kartony, tektura, przekładki, pojemniki po żywności 
płynnej, kartony po mleku, napojach)

WOREK 2:
opakowania ze szkła, w tym butelki bezbarwne, butelki kolorowe, inne szkło opakowaniowe np. słoiki, opakowania metalo-
we, puszki po konserwach, piwie i napojach.
Przygotowane worki zawierające ww. odpady należy wystawić przed teren posesji do godziny 8:00 w dniach określonych  
w załączonym harmonogramie.
Nadmieniamy również, iż mieszkańcy chętni do oddania opadów opakowaniowych powinni zaopatrzyć się w worki we 
własnym zakresie. W okresie od lutego do czerwca 2013r worki te mogą być w dowolnym kolorze i rozmiarze.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować do:
1. Biura Związku Gmin Regionu Płockiego: tel./faks 24 366-03-02, adres e-mail: gospodarka.odpadami@zgrp.pl
2. Urzędu Miasta i Gminy Gąbin: tel. 24 267-41-65,adres e-mail: u.lemanowicz@gabin.pl
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Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminie nakłada na 
samorządy konieczność wypracowania 
nowych rozwiązań w gospodarce odpa-
dami i określa główne zasady odbioru 
odpadów od właścicieli nieruchomości. 
Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 
roku, na jej całkowite wdrożenie samo-
rządy i przedsiębiorstwa mają czas do 
połowy 2013 r. Oznacza to, iż najpóźniej 
od 1 lipca 2013 r. Rada Miasta i Gminy 
Gąbin obowiązek odbierania odpadów 
od swoich mieszkańców oraz ich zago-
spodarowania przekazała Związkowi 
Gmin Regionu Płockiego. Systemem 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi zostaną objęci wszyscy właściciele 
nieruchomości na których zamieszkują 
mieszkańcy jak również nieruchomości 
niezamieszkałe. 

Właściciele nieruchomości nie pod-
pisują indywidualnych umów na odbie-
ranie odpadów komunalnych z podmio-
tami prowadzącymi działalność w tym 
zakresie, ponieważ obowiązek ten prze-
chodzi na Związek. Obowiązek ponosze-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ciąży na właścicielach nie-
ruchomości wpłaty należy dokonywać 
na konto Związku. Opłata za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi jest 
przeznaczona na pokrycie przez Związek 
kosztów funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi, ta-
kich jak: odbieranie, transport, zbieranie, 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych, tworzenie i utrzymanie 
punktów selektywnego zbierania oraz 
obsługę administracyjna tego systemu. 

Ustawa pozwoliła na wybranie jed-
nego z trzech wariantów naliczania opła-
ty za odpady tj. od mieszkańca, zużytej 

wody lub m2 lokalu. Wobec powyższego 
jedyną metodą dla Miasta i Gminy Gąbin 
zasadną dla całości  to opłata od miesz-
kańców zamieszkujących daną nierucho-
mość oraz od pojemnika dla terenów nie-
zamieszkałych (jedyna zgodna z ustawą 
możliwość)
1. stawkę opłaty za gospodarowanie od-

padami komunalnymi, odbieranymi 
od mieszkańców w sposób nieselek-
tywny, w wysokości 16,00 zł /dwana-
ście/ miesięcznie od osoby 

2. niższą stawkę opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi, jeżeli od-
pady komunalne są zbierane i  odbiera-
ne w  sposób selektywny, w wysokości 
7,00 zł /siedem i 0/100/ miesięcznie 
od osoby 

Opłata za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi uiszczana będzie prze-
lewem na wskazany rachunek bankowy 
Związku Gmin Regionu Płockiego.

W zamian za uiszczoną przez właści-
ciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie nimi. ustalono, iż: 

1)  od właściciela nieruchomości od-
bierana będzie każda zebrana przez wła-
ściciela nieruchomości ilość odpadów 
komunalnych, 

2)  odbieranie odpadów komunal-
nych od właściciela nieruchomości bę-
dzie prowadzone nie rzadziej niż raz na 
miesiąc. 

Każdy właściciel nieruchomości, 
musi złożyć deklarację o wysokości 
miesięcznej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W praktyce 
oznacza to, iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących nieruchomość i stawki 
za gospodarowanie odpadami (w sposób 
selektywny lub nieselektywny) dla tere-

nów zamieszkałych oraz iloczyn ilości 
pojemników  i stawki za pojemnik. 

Jeżeli jednak wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta w naszym wypadku  Za-
rząd Związku Gmin Regionu Płockiego 
ma wątpliwości co do danych zawartych 
w deklaracji złożonej przez właściciela 
nieruchomości, wtedy w drodze decyzji 
sam określi wysokość opłaty. Podobnie 
się dzieje, gdy deklaracja nie zostanie 
złożona przez właściciela nieruchomości, 
na której powstają odpady komunalne. 
Gdy właściciel nieruchomości nie wnie-
sie opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, albo uiści ją w kwocie 
niższej od należnej, wówczas wójt, bur-
mistrz, prezydent miasta w przypadku 
Gminy Gąbin będzie to Zarząd Związku 
Gmin określa w drodze decyzji wysokość 
zaległości z tytułu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

Obecnie obowiązujące przepisy usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach stanowią, że umowy na od-
biór śmieci będą zawierać samorządy tj. 
Związek z firmami, które zostaną wyło-
nione w drodze przetargów publicznych. 
Po wyłonieniu takiej firmy tylko ona bę-
dzie zajmować się odbieraniem odpadów 
na danym terenie. 

Proszę również o zwrócenie uwagi 
na zawarte umowy z odbiorcami śmie-
ci. Umowy należy rozwiązać z dniem 
30 czerwca 2013 r. Należy zwrócić uwa-
gę, żeby wypowiedzieć umowę we wła-
ściwym terminie. Chodzi o uniknięcie 
sytuacji, w której przez brak zachowa-
nia odpowiedniego terminu powstanie 
obowiązek płacenia za wywóz śmieci  
i Związkowi i przedsiębiorcy, z którym 
ma się umowę. 

PLASTIK PAPIER SZKŁO BIOODPADY
Tu wrzucam:

butelki po napojach • 
(zgniecione)
butelki po płynach do • 
mycia
plastikowe zakrętki• 
plastikowe torebki, worki, • 
reklamówki
plastikowe koszyczki po • 
owocach bez resztek za-
wartości

Tu wrzucam:
gazety i czasopisma• 
katalogi i prospekty• 
książki w miękkich okład-• 
kach lub z usuniętymi 
twardymi okładkami
torebki papierowe• 
pudełka kartonowe lub • 
tekturowe
tekturę• 

Tu wrzucam:
butelki i słoiki szklane po • 
napojach i żywności
butelki po napojach alko-• 
holowych
szklane opakowania po • 
kosmetykach bez resztek 
zawartości

Tu wrzucam:
obierki i resztki warzyw  • 
i owoców
fusy po kawie i herbacie• 
skorupki jajek i łupiny • 
orzechów
resztki jedzenia pocho-• 
dzenia roślinnego
części roślinne (kwiaty • 
doniczkowe, kwiaty cięte)
ścięta trawa• 
liście• 
gałęzie drzew i krzewów • 
(połamane)

Tu NIE wrzucam: Tu NIE wrzucam: Tu NIE wrzucam: Tu NIE wrzucam:
butelek i pojemników z • 
resztkami zawartości
butelek i pojemników po • 
olejach (spożywczych, 
chłodniczych, silniko-
wych)
opakowań po lekach• 
zabawek• 
sprzętu AGD• 
styropianu• 
pojemników po wyrobach • 
garmażeryjnych

zabrudzonego i tłustego • 
papieru
papieru z folią• 
papieru termicznego i • 
faksowego
kartonów po mleku i na-• 
pojach
pieluch jednorazowych• 
podpasek, artykułów • 
higienicznych
worków po cemencie• 
tapet• 

szkła stołowego• 
fajansu, porcelany i cera-• 
miki
luster• 
szkła okiennego• 
żarówek• 
lamp neonowych, fluore-• 
scencyjnych i rtęciowych
reflektorów• 
szkła żaroodpornego• 
doniczek• 
szkła okularowego• 
ekranów i lamp telewizyj-• 
nych
szyb samochodowych• 

resztek jedzenia pocho-• 
dzenia nie roślinnego
resztek mięsa, kości• 
odchodów zwierzęcych• 
popiołu z pieca, kominka, • 
papierosów i ich niedo-
pałków, tytoniu
roślin zaatakowanych • 
chorobami
piasku i sorbentów dla • 
kotów, zanieczyszczonych 
trocin po zwierzętach
pełnych papierowych • 
worków z odkurzacza
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Harmonogram zbiórki ODPADÓW SEGREGOWANYCH w Mieście i Gminie Gąbin 
Miesiąc LUTY – CZERWIEC 2013r. 

 
Aktualizacja z dnia 15.02.2013r. 

 
1 dzień zbiórki 
Lp. Nazwa miejscowości Data zbiórki 

1 Borki 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
2 Czermno 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
3 Dobrzyków 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
4 Górki 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
5 Małe Góry 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
6 Grabie Polskie 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
7 Jordanów 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
8 Karolew 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
9 Ludwików 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 

10 Nowa Korzeniówka 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
11 Nowe Grabie 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
12 Nowe Wymyśle 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
13 Nowy Troszyn 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
14 Okolusz 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
15 Piaski 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
16 Plebanka 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
17 Potrzebna 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
18 Przemysłów 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
19 Rumunki 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
20 Stara Korzeniówka 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
21 Strzemeszno 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 
22 Troszyn Polski 14.02.2013 14.03.2013 26.04.2013 24.05.2013 24.06.2013 

 
 
2 dzień zbiórki 
Lp. Nazwa miejscowości Data zbiórki 

1 Gąbin 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
2 Guzew 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
3 Jadwigów 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
4 Kamień-Słubice 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
5 Kępina 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
6 Konstantynów 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
7 Koszelew 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
8 Lipińskie 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
9 Nowy Kamień 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 

10 Stary Kamień 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
11 Topólno 15.02.2013 15.03.2013 27.04.2013 25.05.2013 25.06.2013 
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SP w Gąbinie znalazła się w nielicznym 
gronie szczęśliwców, którym udało się 
zakwalifikować do rządowego progra-
mu „Cyfrowa Szkoła”. Wprowadzenie 
do szkół technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych łączy się z nadzieją, że 
technologie te poprawią proces naucza-
nia i uczenia. Konstrukcja programu 
oparta jest na międzynarodowych do-
świadczeniach rozwoju efektywnych 
systemów edukacyjnych, bowiem do-
bre nauczanie powinno służyć rozwija-
niu kompetencji kluczowych uczniów, 
niezbędnych do funkcjonowania we 
współczesnym świecie.  Dzięki zaan-
gażowaniu i wysiłkowi dyrektorów, 
nauczycieli i przedstawicieli organów 
prowadzących, zakwalifikowane szko-
ły osiągnęły gotowość do realizacji za-
dań merytorycznych (zakup sprzętu, 
instalacja urządzeń). Równolegle od-
bywają się działania w ramach kompo-
nentu „E-nauczyciel”, przygotowujące 
kadrę nauczającą do wykorzystywania 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w zajęciach z uczniami w ra-
mach wszystkich przedmiotów. 

Podstawowym celem projektu jest 
realizacja podstawy programowej przy 
wykorzystaniu TIK jako narzędzi po-

Cyfrowa Szkoła  
– nowa jakość w SP  w Gąbinie

zwalających na wzbogacenie i  uroz-
maicenie procesu nauczania  w klasach 
IV-VI. Aby uatrakcyjnić zajęcia, zwięk-
szyć aktywność uczniów, prowadzimy 
lekcje (w tym otwarte) przy użyciu 
TIK, przedstawiając zagadnienia w for-
mie prezentacji prowadzonych przez 
nauczyciela z wykorzystaniem notebo-
oka, projektora, tablicy interaktywnej. 
Z urządzeń korzystają uczniowie – 
pracują z laptopami, rozwiązując przy 
ich pomocy testy, zadania, wykonując 
prezentacje. 

Zakupiony sprzęt, warsztaty i 
szkolenia pozwalają nam tworzyć ory-
ginalne projekty edukacyjne w zakre-
sie budowania kompetencji twórczych 
uczniów oraz ich kompetencji społecz-
nych. Zaplanowaliśmy wiele działań, 
pozwalających poszerzać wiedzę, do-
skonalić umiejętności i rozwijać zainte-
resowania. Realizowane projekty:

Koło Ekologiczne – „Dbam o środo-• 
wisko, w którym mieszkam”
Koło Historyczne – „Miejsca, które • 
warto zobaczyć w naszej okolicy  
i naszym regionie”
Biblioteka Szkolna – „Redagujemy • 
gazetkę szkolną”
Informatyka – „Jestem bezpieczny • 
w sieci”

Język angielski – „Nasi rówieśnicy  • 
z krajów UE”
Samorząd Uczniowski – „Nawiązu-• 
jemy kontakty z kolegami z innych 
szkół”

Najlepszą oceną naszych działań  
i zasadności stosowania TIK niech będą 
wypowiedzi uczniów:

Od niedawna w naszej szkole prowa-
dzone są niezwykłe lekcje. Używamy lapto-
pów, tablic interaktywnych, dzięki czemu 
jesteśmy bardziej zainteresowani przed-
miotem. (Marysia Czajkowska, VIb)

Prace domowe z języka angielskiego od-
rabiamy przez Internet i to bardzo się nam 
podoba. (Kasia Michalik, VIb)

Przedsięwzięcie „Cyfrowa Szkoła” bar-
dzo się wszystkim przydaje, lekcje są cie-
kawe.  Do tej pory najbardziej podobała mi 
się lekcja języka polskiego, podczas której 
poznawaliśmy historię światowego kina, 
oglądając m.in. najstarsze filmy z końca 
XIXw. (Ola Rucka, VIb)

Opracowała: 
Monika Rzepecka

koordynator projektu 
„Cyfrowa Szkoła”
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Dzięki możliwości pozyskania środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
przy Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego powstał 
Punkt Przedszkolny przystosowany 
do wczesnej edukacji dzieci. Utworzo-
no dwie grupy przedszkolne 3-4 i 5-lat-
ków, podział umożliwia dostosowanie 
form edukacyjnych do wieku i roz-
woju każdego dziecka indywidualnie. 
Punkt Przedszkolny oferuje dzieciom 
oprócz zajęć z podstawy programowej 
prowadzących przez wyspecjalizowa-
ną kadrę nauczycielską zajęcia: z jęz. 
angielskiego, logopedyczne, rytmikę, 
opiekę psychologiczno-pedagogiczną  
i medyczną oraz atrakcyjne wycieczki  
i imprezy okolicznościowe. 

W realizację działań projektu włą-
czani są również rodzice dzieci przed-
szkolnych, którzy mają możliwość 
korzystania z porad psychologicznych  
i medycznych. 

Harmonogram realizacji projektu 
m. in. przewiduje:

przygotowanie przedszkola do 
prowadzenia zajęć (adaptacja pomiesz-
czeń, zakup mebli, wyposażenia i po-
mocy dydaktycznych) - zrealizowano

remont łazienek z dostosowaniem • 
do wieku dzieci - zrealizowano
zajęcia przedszkolne w latach szkol-• 
nych 2012-2013 i 2013-2014 dla 
dwóch grup wiekowych: 
zapewnienie całodniowego wyży-• 
wienia dzieci – śniadanie, obiad, 
podwieczorek
zajęcia dodatkowe (język angielski, • 
zajęcia logopedyczne, rytmika, spo-
tkania z pielęgniarką i psycholo-
giem),
wycieczki i uroczystości okoliczno-• 
ściowe.

Działania w zakresie realizacji projektu  

„AKADEMIA SMYKA”

Zbadaj się w mammobusie
Od kilku lat na terenie miasta i gmi-
ny Gąbin organizowane są bezpłatne 
badania mammograficzne w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi refundo-
wane przez NFZ przeznaczone dla 
wszystkich Pań w wieku 50-69 lat, 
które w przeciągu ostatnich 24 mie-
sięcy nie miały wykonywanej mam-
mografii.

W przypadku, gdy w rodzinie 
I STOPNIA (mama, siostra, córka) 
wystąpił rak piersi, badanie mammo-
graficzne należą się co roku. Mammo-
grafia, czyli rentgenowskie badanie 
piersi, to najbardziej skuteczna meto-

da w diagnostyce wczesnych objawów 
raka piersi. Wczesne wykrycie tego 
nowotworu gwarantuje niemal 100% 
pewności na wyleczenie choroby, dla-
tego warto się badać. Co więcej, mam-
mografia jest badaniem bezpiecznym  
i wykonywanym przy użyciu minimal-
nej dawki promieniowania rentgenow-
skiego.

Badania przeprowadzone są  
w mammobusach stacjonujących przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

W dniu 31 stycznia 2013 r. zostało 
przeprowadzone pierwsze w tym roku 
badanie mammograficzne, z których 
skorzystało 35 Pań. Następne odby-

ło się 19 marca 2013 roku. Kolejne 
stacjonowanie mammobusu będzie  
w dniu 6 i 7 maja 2013 roku. Zapisy 
pod numerem telefonu: 42 254 64 10 
lub 517 544 004.

Panie nie objęte programem pro-
filaktycznym mogą wykonać również 
badanie odpłatne – na podstawie za-
świadczenia lekarskiego.

Powyższa Akcja jest kolejną tego 
typu, prowadzoną przez Centrum 
Nowoczesnej Diagnostyki „Medica” 
z Łodzi oraz Urzędem Miasta i Gmi-
ny w Gąbinie i cieszy się dużym za-
interesowaniem mieszkanek Miasta  
i Gminy Gąbin.

Daniela Baranowska
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Samorząd Miasta i Gminy Gąbin re-
alizuje projekt pt: „W krainie Króla 
Maciusia coraz więcej potrafię, jestem 
szczęśliwy bo spełniam swoje ma-
rzenia”, który jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego  
z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Priorytetu IX „Roz-
wój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywa-
nie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nie-
równości w stopniu upowszechniania 
edukacji przedszkolnej”. W ramach 
projektu „W krainie Króla Maciusia co-
raz więcej potrafię, jestem szczęśliwy 
bo spełniam swoje marzenia” zostało 
objęte wsparciem Przedszkole Samo-
rządowe im. Króla Maciusia Pierw-
szego w Gąbinie przyczyniające się do 
zwiększenia liczby dzieci uczestniczą-
cych w wychowaniu przedszkolnym, 
poprzez objęcie pomocą edukacyjną 60 
dzieci w wieku 3 lat (30 przedszkola-
ków w roku szkolnym 2012/2013 i 30 
dzieci w roku szkolnym 2013/2014).

Zajęcia w ramach projektu przy-
brały coraz bardziej wymyślne formy. 
Podczas balu karnawałowego w dniu 
12 lutego 2013 r. było bardzo bajkowo, 
barwnie i kolorowo.

W Dniu Babci i Dziadka w sali, 
gości czekały niespodzianki, wiersze, 
piosenki, mały upominek. Kochanym 
Babciom i Dziadkom długo i głośno 
dzieci sto lat śpiewały, życzyły do-
nośnie szczęścia i radości, długich lat 
zdrowia, mnóstwo przyjemności.

Odbył się kolejny dzień kolorowy, 
który upływał w atmosferze wspól-
nych zabaw oraz ciekawych zajęć. Sala 
w tym dniu zamieniła się w kolorową 
krainę. Wszystkie dzieci i panie tego 
dnia przyszły ubrane w jednym kolo-
rze.

Dzień 1 marca piękny i wspania-
ły, ten dzień przedszkolaki uczciły 
pozdrowieniami. Bo w przedszkolu 
w Gąbinie jest zasada taka: zawsze 
być miłym dla innego przedszkolaka  
i chociaż na co dzień to prawo znamy w 
dzień życzliwości je przypominamy.

Oprócz zabawy w dalszym ciągu 
dzieci brały udział w zajęciach logo-
pedycznych, rytmicznych. Rodzice 
korzystali z porad psychologa. Dla 
rodziców przygotowano warsztaty na 
temat: „Rola mamy, rola taty w życiu 
dziecka”.

W związku ze zbliżającymi się świę-
tami Wielkiej Nocy, dzieci wykonały 

W krainie króla Maciusia coraz więcej potrafię,  
jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia

Święta, święta wielkanocne 
jest wesoło jest radośnie
Już słoneczko mocniej grzeje,
Miły wiatr wokoło wieje
A w koszyczku na święcone
Jajka równo ułożone
Przyszła wiosna, idą święta
Każda buzia uśmiechnięta

Spokojnych radosnych świat życzą 
dzieci z grupy Biedronki oraz personel Pro-
jektu.

pracę na konkurs plastyczny „Trady-
cje wielkanocne” organizowany przez 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.
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Uczniowie z obecnej klasy IIIa, pod 
kierunkiem nauczyciela historii - pani 
Moniki Kamińskiej, w roku szkolnym 
2011/2012 brali udział w projekcie zor-
ganizowanym przez Fundację Forum 
Dialogu Między Narodami. Fundacja 
ta zajmuje się działalnością na rzecz 
zbliżenia pomiędzy Polakami a Żyda-
mi, przeciwdziałaniem 
przejawom antysemi-
tyzmu i ksenofobii, a 
także edukacją na rzecz 
tolerancji. Forum reali-
zuje swoje cele poprzez 
seminaria, wystawy, 
publikacje i programy 
wymiany  skierowane 
do młodzieży i środo-
wisk opiniotwórczych. 
Spotkania odbywały się 
na terenie szkoły przez 
dwa miesiące. Ucznio-
wie pracowali pod kierunkiem trene-
rów i poznawali zagadnienia związane 
z kulturą żydowską. Zwieńczeniem 
dwumiesięcznej pracy była wycieczka 
po miejscach, które przetrwały czas 
holocaustu  i  związane były z życiem 

Działalność na rzecz zbliżenia 
pomiędzy społecznością polską  
i żydowską

i funkcjonowaniem społeczności ży-
dowskiej w Gąbinie. Podczas wakacji 
miało miejsce spotkanie z panią Minną 
Packer* - kobietą pochodzenia żydow-
skiego, na stałe mieszkającą w Stanach 
Zjednoczonych, której przodkowie 
zamieszkiwali nasze miasto.  Praca  
i zaangażowanie uczniów nie poszły 

na marne!  Stowarzy-
szenie Gombin Jewish 
Historical and Genealo-
gical Society, działające 
w Stanach Zjednoczo-
nych (gombinsociety.
org/bnai.html) zawarło 
informacje o wizycie  
w naszym mieście oraz 
o spotkaniu z uczniami 
naszej szkoły w swo-
jej gazecie wydawanej 
w Nowym Jorku. Na 
początku tego roku ka-

lendarzowego w ramach podsumowa-
nia projektu, szkoła otrzymała miano 
Szkoły Dialogu 2012 oraz dużą ilość 
książek o tematyce historycznej.  Jest 
to duży sukces nie tylko uczniów klasy 
IIIa, ale i całego gimnazjum!

MB
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12 lutego 2013 r. dzieci z Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego od-
wiedziły Teatr Dramatyczny im J. Sza-
niawskiego w Płocku. Celem wycieczki 
było obejrzenie spektaklu pt. „Królew-
na Śnieżka”. Większość dzieci odwie-
dziła teatr po raz pierwszy. Duże wra-
żenie wywarł na maluchach obszerny 
hol i widownia, lecz największe – poja-
wienie się aktorów w niezwykle barw-
nych i ciekawych kostiumach zwierząt, 
królewny, księcia, złej królowej i kra-
snali. Ciekawa choreografia i sceneria 
sprawiły, że dzieci błyskawicznie prze-
niosły się w świat baśni. Jak wynika z 
późniejszych opinii dzieci, największą 

Wyjazd na wycieczkę odbył się w ramach projektu „Akade-
mia Smyka” nr POKL.09.01.01-14-149/11 współfinansowa-
nego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w ramach Priorytetu IX , Poddziałanie 9.1.1

ich sympatię zyskały 
krasnoludki. Ilekroć 
na scenie pojawiła się 
zła królowa, serdusz-
ka dzieci biły mocniej.

Spektakl „Królew-
na Śnieżka” dostar-
czył dzieciom wielu 
pozytywnych wrażeń 
i emocji. Szczęśliwe 
maluchy dzieliły się 
w drodze powrotnej 
swoimi wrażeniami i 
zapewniały, że bardzo 
chętnie odwiedzą po-
nownie teatr. 

Z wizytą  
w teatrze

W Szkole Podstawowej im. Wł. St. 
Reymonta w Czermnie od 18.09.2012 
r. realizowany jest projekt systemo-
wy „Dziecięca akademia przyszłości 
- wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe 
w szkołach podstawowych”. W pro-
jekcie uczestniczy 19 uczniów z klas 
IV–VI. Blok nieodpłatnych zajęć do-
datkowych, w których uczestniczą 
uczniowie, obejmuje pięć modułów w 
łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) 
miesięcznie w następującym podziale:

4 godziny zajęć z zakresu ICT (tech-• 
nologie informacyjne i komunika-
cyjne)
3 godziny zajęć z zakresu przedmio-• 
tów przyrodniczo-matematycznych
4 godziny zajęć z języków obcych• 
3 godziny zajęć z zakresu wsparcia • 
psychologiczno-pedagogicznego
6 godziny zajęć sportowo-wycho-• 
wawczych.
Każdy uczeń jest zobowiązany do 

udziału we wszystkich zajęciach, które 
odbywają się po lekcjach lub w soboty. 
Uczniowie uczestnicząc w w/w projek-
cie w pierwszym semestrze  byli na wy-
jazdach w Płocku: - w parku linowym 
i w zoo (27.10.2012 r.); - na kręgielni  
i w kinie na filmie”  Asterix i Obelix” 
(10.11.2012 r.); - na kręgielni i na base-
nie (13.12.2012 r.). Na bilety wstępu do 
w/w miejsc wydano 794.00 zł. W stycz-
niu za kwotę 3230 zł zakupione zosta-

Równe szanse  
dla wszyskich uczniów

ły pomoce dydaktyczne, które będą 
wykorzystane podczas realizacji zajęć  
z projektu. Projekt „Dziecięca akade-
mia przyszłości” trwa do czerwca 2013 
r. dlatego zajęcia dodatkowe będą kon-
tynuowane w II semestrze .

   Opracowała 
koordynator projektu 

Maria Tadeusiak                                                                   
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Głównym celem projektu, jaki re-
alizuje nasza szkoła, jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów 
szkół podstawowych z klas IV -VI  
z terenu województwa mazowieckie-
go poprzez rozszerzenie oferty edu-
kacyjno-wychowawczej tych szkół  
o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 
ukierunkowane na rozwój kompeten-
cji kluczowych.

Istotnymi zamierzeniami projek-
tu jest także przeciwdziałanie zjawi-
skom przemocy i agresji, udzielenie 
dzieciom mającym trudności w nauce 
niezbędnego wsparcia pedagogiczno-
psychologicznego, kształtowanie w 
nich umiejętności właściwego spędza-
nia czasu wolnego oraz upowszech-
nianie idei wychowania przez sport.

Adresatami projektu są przede 
wszystkim uczniowie z różnego ro-
dzaju trudnościami, które w przy-
szłości mogą stać się przeszkodą  
w pomyślnym kontynuowaniu dal-
szej edukacji.

W naszej szkole projektem obję-
tych jest 16 (8 dziewczynek i 8 chłop-
ców) uczniów klas IV-V. Uczestniczą 
oni w zajęciach dodatkowych, które 
obejmują pięć modułów w łącznym 
wymiarze 20 godzin (45 min.) mie-
sięcznie w następującym podziale:

4 godziny zajęć z zakresu ICT • 
(technologie informacyjne i komu-
nikacyjne)
3 godziny zajęć z zakresu przed-• 
miotów przyrodniczo-matema-
tycznych
4 godziny zajęć z języków obcych• 
3 godziny zajęć z zakresu wsparcia • 
psychologiczno-pedagogicznego
6 godziny zajęć sportowo-wycho-• 
wawczych.
Zajęcia są prowadzone od wrze-

śnia 2012 roku do 28 czerwca 2013 
roku. Każdy uczeń jest zobowiązany 
do udziału we wszystkich zajęciach. 
Projekt ten realizowany jest przez  
6 nauczycieli naszej szkoły. 

Poprzez udział w projekcie ucznio-
wie zdobywają i wzmacniają umiejęt-
ności pokonywania własnych lęków, 
wzmacniają poziom swojej samooce-
ny oraz poczucia własnej wartości. 
Poszerzają także swoją wiedzę i cie-
kawość świata nie tylko na zajęciach 
prowadzonych w szkole, ale i poza 
nią. Uczestnicy projektu mieli okazję 
uczestniczyć w zajęciach w kinie inte-
raktywnym  Cinema Park w Warsza-
wie. Program tematyczny nosił tytuł: 
„4 żywioły”. W 6 salach kinowych 
poznawali potęgę ziemskiej natury, 
a później mogli sprawdzić zdobytą 
wiedzę w grze interaktywnej.  

W Experymentarium w Łodzi 
uczniowie zwiedzali wystawę pt. 
„Zabawne eksperymenty” i „Tajem-

Dodatkowe zajęcia dla uczniów GĄBIŃSKICH SZKÓŁ
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nice II wojny światowej”.  Zabawne 
eksperymenty to interaktywne przed-
sięwzięcie, które w pasjonujący i za-
bawny sposób objaśnia często skom-
plikowane prawa fizyki. Bawi i uczy 
dzięki znakomitym przyrządom inte-
raktywnym, z których nasi uczestni-
cy mogli korzystać. Natomiast druga 
wystawa umożliwiała nieco szersze 
poznanie naszej tragicznej historii. 
Eksponaty wzbudzały duże zaintere-
sowanie u zwiedzających. 

Wyjazd na mecz superligi męż-
czyzn w piłce ręcznej do ORLEN 
ARENY do Płocka również okazał się 
ciekawą lekcją. Dzieci na żywo mo-
gły obserwować grę zawodowców. 
Uczyły się zachowania się podczas 
meczu, czyli kibicowania. Jednak  
przede wszystkim była to okazja do 
wizyty w dużym obiekcie sportowym 
– dla niektórych pierwszy raz w życiu  
– i uczestniczenia w widowisku spor-
towym. Oczywiście, Orlen Wisła 
Płock wygrała, więc był to kolejny 
punkt do zadowolenia.

Jednak największą atrakcją oka-
zały się zajęcia w Centrum Zabawy 
„Happy Park” w Stróżewku koło 
Płocka. Tam dzieci miały możliwość 
aktywnego spędzenia czasu, jak 
również korzystania z różnych form 
rekreacji i aktywności fizycznej, np. 
wspinanie się, mocowanie, skoki, 
biegi itp. Dodatkowo uczestniczyły  
w animacjach zabawowo-tanecznych 
i konkursach mikołajkowych. Uczyły 
się współpracy grupowej i odpowie-
dzialności za bezpieczeństwo swoje  
i innych uczestników. 

Należy również wspomnieć  
o 3 rekreacyjno-zdrowotnych wizy-
tach w Aquaparku w Kutnie. Czas 
upływał dzieciom na korzystaniu  
z dobrodziejstw, jakie dają pływanie 
i zabawa w wodzie. Dzieci w części 
rekreacyjnej Aquaparku korzystały ze  
ścianki wspinaczkowej oraz zjeżdżal-
ni wewnętrznych: szerokotorowej 
oraz tzw. kamikadze. Czas szybko 
mijał na dobrej zabawie pod czujnym 
okiem ratowników i opiekunów.

Realizacja projektu w naszej szko-
le wzbogaciła ofertę zajęć edukacyj-
no-wychowawczo-profilaktycznych 
dla dzieci, zgodnie z ich indywidu-
alnymi potrzebami i możliwościami 
edukacyjnymi oraz rozwojowymi. 

Projekt, który jest realizowany 
przez szkołę poprzez twórcze i kre-
atywne podejście do metod pracy  
i zagadnień zaplanowanych do reali-
zacji, angażujący uczestników w zaję-
cia i wychodzący poza schemat zajęć 
klasowo-lekcyjnych, w przyszłości 
zminimalizuje u uczestników projek-
tu niepowodzenia w nauce.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów GĄBIŃSKICH SZKÓŁ
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Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013. 

W ramach programu uczestniczyli 
w ciekawych zajęciach i wyjazdach:

Zajęcia przyrodnicze 
w płockim ZOO 

Zajęcia pt. „Poznajemy kręgowce” 
odbyły się w Miejskim Ogrodzie Zoo-
logicznym w Płocku (25 października 
2012). Na początku uczniowie poznali 
grupy zwierząt zaliczane do kręgow-
ców i cechy, które odróżniają je od in-
nych grup. W trakcie spotkania dzieci 
mogły podziwiać żywe zwierzęta, po-
znać cechy ich budowy, sposób zdo-
bywania pożywienia i przystosowa-
nia do życia w różnych środowiskach. 
Mogły patrzeć na pełzające węże, kro-
czące jaszczurki, karmić papugę ziar-
nami słonecznika.

Dla uczniów, którzy każdego dnia 
wiele godzin spędzają w szkolnej 
ławce zajęcia z żywymi zwierzętami, 

Dziecięca akademia przyszłości  
w Dobrzykowie

możliwość dotknięcia ich i pogłaska-
nia była niezapomnianym przeży-
ciem.

Zajęcia sportowe  
na basenie  
w Gostyninie

W listopadzie odbyły się zajęcia 
na basenie w Gostyninie. Uczniowie 
chętnie wzięli  udział w tych zajęciach. 
Angażowali się zarówno uczniowie 
zdolni jak i słabsi, chcąc usprawnić  
i doskonalić swoje umiejętności z za-
kresu pływania. 

Celem zajęć na basenie było: har-
towanie i wzmacnianie młodego or-
ganizmu, poprawa kondycji i wytrzy-
małości, korygowanie wad postawy, 
poprawa ogólnego samopoczucia 
dziecka.

Kulig w Koszelówce
18.01.2013 r. uczniowie byli na 

kuligu w Koszelówce. Mieli okazję 
poznać tereny położone nad jeziorem 
w zimowej szacie. Kulig przebiegał 
po okolicznych lasach. Po drodze 
podziwialiśmy piękne krajobrazy, 
wypatrywaliśmy zwierzyny leśnej. 
Po mroźnej przejażdżce uczniowie 
ogrzali się przy ognisku, bigosie, pie-

czonych kiełbaskach i gorącej herbat-
ce. Pani Iwona Bąbrych zorganizowa-
ła również ciekawe rozgrywki sporto-
we na śniegu: była wojna na śnieżki, 
ślizgawka na lodzie, najpiękniejszy 
śniegowy anioł, biegi po śniegu, na-
cieranie się śniegiem ,  itp.. Było bar-
dzo wesoło. Uczniowie wrócili zado-
woleni i pełni wrażeń .

Wycieczka do Warszawy  
do Centrum Nauki  
Kopernik i na Stadion 
Narodowy

30 stycznia uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Obrońców Dobrzykowa 
z 1939 r. wraz z opiekunami udali 
się na wycieczkę do Warszawy. Na-
szym celem było ,,Centrum Nauki 
Kopernik”. Dla wielu uczniów była to 
pierwsza wizyta w tym niezwykłym 
miejscu. W oczekiwaniu na karty lo-
gowania można było  porozmawiać  
z robotem. Zaopatrzeni w karty i opa-
ski ruszyliśmy na wystawy. Na star-
cie były „Korzenie cywilizacji”, gdzie 
chętni uczniowie mogli wziąć udział 
w warsztatach o początkach pisma. 
Młodsi bawili się wodą, starsi roz-
wiązywali łamigłówki i grali na harfie 
laserowej.

Kolejne wystawy były równie 
zajmujące: „ Świat w ruchu”, „Strefa 
światła”, „Człowiek i środowisko”. 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie uczestniczą w programie „Dziecięca 
akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. 
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Trudno wymienić wszystkie cieka-
we eksperymenty i obserwacje, które 
mogli wykonać uczniowie. Hitem był 
latający dywan. Także arena wywoła-
ła u wielu chęć sprawdzenia swoich 
możliwości. 

Najwięcej entuzjazmu wzbudziła 
w uczniach wystawa „ Wszystko gra” 
– wszyscy rzucili się bębnić, stukać, 
pukać, itp. Interaktywne eksponaty 
pozwalają odkryć tajemnice fizyki 
dźwięku oraz słuchu człowieka. Przy 
pomocy nietypowych, często bardzo 
prostych instrumentów przeprowa-
dzić można zaskakujące muzyczne 
doświadczenia.  Przekonamy się, czy 
opuszkami palców uda nam się po-
czuć dźwięk wytworzony w wielkim 
dzwonie rurowym oraz ocenimy, co 
lepiej brzmi: drewniane belki, ka-
mienne płytki czy szklane butelki. 
Grając na nich, dzieci  poznają  roz-
maitość barw dźwięku oraz różne 
sposoby jego powstawania.

Dla czternastolatków była  „Re:ge-
neracja”. Ta wystawa  jest unikatowa 
– rozszerza postrzeganie nauki, włą-
cza w ten obszar także zagadnienia 
niejednokrotnie uważane za nienau-
kowe, np. ludzkie emocje, odczucia, 
sympatie lub antypatie, wątpliwości 
etyczne. Jak wszystkie pozostałe ga-
lerie Kopernika, także ta pozwala 
eksperymentować i samodzielnie 
wszystko sprawdzać. 

Kiedy już wszyscy wszystko 
sprawdzili, a żołądki przypomnia-
ły o swoim istnieniu, udaliśmy się 
na obiad. Po takiej dawce wrażeń  
i pysznym obiedzie, robienie zaku-
pów  w sklepiku Centrum nie było 
żadną atrakcją.

Teraz czekał na nas Stadion Na-
rodowy. Kiedy już udało nam się tra-
fić do właściwej bramy i właściwego 
wejścia, musieliśmy spotkać się z  pa-
nią przewodnik, która zapoznała nas 
z zasadami zwiedzania. To było nie-
zapomniane przeżycie, być tam i pa-
trzeć na te biało- czerwone krzesełka, 
i na iglicę, i na rozsuwany dach. Być 
tam na meczu – to dopiero musi być 
coś! Zwiedziliśmy nie tylko trybuny. 
Zeszliśmy nawet „jedną nóżką” na 
murawę, choć na to pani przewodnik 
na początku nie chciała się zgodzić. 
Byliśmy w strefie wipowskiej. Lożę 
Platynową zwiedziliśmy dokładnie, 
podziwiając jej elegancki wystrój. 
Największy entuzjazm wzbudziło za-
plecze dla piłkarzy: szatnie, jacuzzi, 
toalety. Chłopcy siadali na ławkach  
i szeptali: „Tu siedział Lewandowski, 
a może nawet Tytoń”. Fajnie usiąść 
na tej samej ławce, co nasz sportowy 
idol. Zrobiliśmy mnóstwo zdjęć i po-
stanowiliśmy wrócić tu jeszcze, ale 
już na mecz. 

 To była bardzo udana wyciecz-
ka. Pogoda była kiepska, ale nasze 
wrażenia i przeżycia rekompensują 
wszelkie niedogodności. Wróciliśmy 
zadowoleni i z poczuciem satysfakcji.
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Koncert 
bożonarodzeniowy
– Gąbin 2012

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę adwen-
tu odbył się już po raz szósty, Koncert 
Bożonarodzeniowy - Gąbin 2012. Przed 
godziną 17.00 hala sportowa przy Gim-
nazjum w Gąbinie wypełniła się artysta-
mi oraz publicznością. Gdy przygasły 
światła można było w pełni podziwiać 
przepiękną scenografię podkreśloną 
klimatycznym oświetleniem. Wszystkim 
zgromadzonym udzielił się świąteczny, 
miły nastrój. 

Koncert rozpoczął się występem 
Weroniki Zarębskiej z MGOK w Gąbi-
nie, która wykonała utwór pt. „Czekamy 
na Ciebie”, po którym Burmistrz Miasta  

i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak przywitał 
zgromadzonych mieszkańców oraz gości.

Wśród artystów, których można było 
usłyszeć i zobaczyć na scenie znaleźli 
się: zespół wokalny „Dziewiątka” z MGOK 
w Gąbinie z utworem „W jedności moc”, 
schola parafialna „Promyczki” z utworami 
pt. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Przy-
bieżeli do Betlejem”, „Lulaj Go Matko lulaj”, 
Milena Przybylińska z utworem „Podzielimy 
się wspólnie opłatkiem”, zespół wokalny 
„Brzdąc” z utworami pt. „Pójdźmy wszyscy 
do stajenki” i „Gdy gwiazda daje znak”. Po 
raz pierwszy zaprezentowały się zespoły 
instrumentalne ze Szkoły Muzycznej I-go 

stopnia w Gąbinie. Zespół smyczkowy 
pod kierunkiem Filipa Marciniaka wykonał 
utwór pt. „Wśród nocnej ciszy”, zespół 
akordeonistów pod kierunkiem Macieja 
Kałamudzkiego utwór pt. „My też pa-
stuszkowie”, zespół gitarowy pod kierun-
kiem Krystyny Panek utwory pt. „Przybie-
żeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”. Szkołę Podstawową z Gąbina 
reprezentowały zespoły „Kantata” i Chór 
„Marikon”, które wykonały utwory pt. 
„Biały śnieg i Ty” i „Hej w dzień narodze-
nia”. Również po raz pierwszy wystąpił 
Chór Miasta i Gminy Gąbin, który zaśpie-
wał piękne pieśni bożonarodzeniowe. 
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Szkołę Podstawową w Nowym Kamieniu 
reprezentował Zespół Plastusiowe Nutki 
w utworach pt. „Lulajże Jezuniu” i „Mała 
pastorałka”. Zespół wokalny „Uranos”  
z Gimnazjum w Gąbinie wykonał utwory pt. 
„Nie bój się kochać” i „Wigilii czas”. MGOK 
w Gąbinie reprezentowały również zespoły 
taneczne i tak zespół „Hokus Pokus”  za-
prezentował układ pt. „Metamorfoza”, na-
tomiast zespół taneczny „Szyk” – układ pt. 
„Pod choinkę”. Nie zabrakło również Chóru 
Klubu Seniora, który pod kierunkiem ks. 
Pawła Biedrzyckiego wykonał utwory pt. 
„Z narodzenia Pana” i „Jakaś światłość nad 
Betlejem”. Ponadto wystąpiły dwa gąbiń-
skie zespoły religijne:  zespół muzyczny 
„H 7” z utworami  „Jest taki dzień” i „Anioł 
pasterzom mówił” oraz po raz pierwszy na 
Koncercie Bożonarodzeniowym zespół 
muzyczny „Nadzieja” z utworami „Tryumfy 
króla niebieskiego”, „Dzisiaj w Betlejem” 
i na podsumowanie koncertu utwór pt. 
„Znak pokoju”. Tradycyjnie koncert zakoń-
czył występ naszej Orkiestry Dętej OSP w 
Gąbinie z wiązanką kolęd i utworów bożo-
narodzeniowych. 

Występujący zaprezentowali swoje 
bogate talenty, a scenografia jak i bardzo 
profesjonalna obsługa audiowizualna spra-
wiła, iż cały koncert stał na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym. 

Na zakończenie Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, podziękował wszystkim artystom 
oraz całej obsłudze technicznej i osobom 
zaangażowanym w realizację koncertu. 

Zaprosił również na kolejne koncerty pla-
nowane na 2013 rok, m.in. na muzyczną 
GALĘ NOWOROCZNĄ, z udziałem arty-
stów opery łódzkiej, a także profesorów  
i uczniów szkoły muzycznej w Gąbinie oraz 
złożył bożonarodzeniowe życzenia świą-
teczne. 

Cała uroczystość miała piękną, barw-
ną i świąteczną oprawę. Dekorację sceny 
przygotowała Pani Ewa Gieras z Miejsko 
– Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie. 
Tradycyjnie, profesjonalną obsługę tech-
niczną, tj. scenę, nagłośnienie, oświetle-
nie, telebim niezawodnie zapewniła firma 
OPTIS – Piotra Kunikowskiego. Nie zabra-
kło także obsługi multimedialnej dzięki firmie 
– ArtMediaVideo – Sławomira i Sebastiana 
Zasiewskich, która dodatkowo zadbała  
o prezentację koncertu na ustawionym 
obok sceny telebimie oraz utrwalenie wy-
darzenia na zdjęciach oraz nagraniu video.

Z roku na rok przybywa coraz szersze 
grono widzów, pomimo iż organizatorzy 
zwiększają liczbę miejsc siedzących, cała 
widownia wypełnia się szczelnie na długo 
przed rozpoczęciem koncertu. Niestety 
przygotowane 500 miejsc siedzących nie 
wystarczyło i część widzów musiała oglą-
dać koncert w mniej komfortowych warun-
kach, za co organizatorzy przepraszają.

Organizatorzy zapraszają na kolejny 
Koncert Bożonarodzeniowy – Gąbin 2013 
oraz inne uroczystości i wydarzenia kultu-
ralne zaplanowane na rok bieżący.
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27 I 2013 r. w hali gimnazjalnej w Gąbinie 
odbyła się „Gala Noworoczna”. Zgroma-
dziła znakomitych polskich wykonawców 
oraz cieszyła się dużym zainteresowaniem 
licznie przybyłej publiczności.

„Gala Noworoczna” przygotowana zo-
stała staraniem Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztofa Jadczaka, Przewodni-
czącego Rady Miasta i Gminy – Edwarda 
Wilgockiego oraz Dyrektora Szkoły Mu-
zycznej I st. – Jarosława Domagały. 

Podczas koncertu zaprezentowali się 
soliści Teatru Wielkiego w Łodzi: Mał-
gorzata Kulińska, Patrycja Krzeszowska  
i Krzysztof Marciniak. Ich występ został 
owacyjnie przyjęty, artyści zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom artystyczny. 

M. Kulińska jest absolwentką Aka-
demii Muzycznej w Łodzi w klasie prof. 
Delfiny Ambroziak. Występowała jako 
solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru 
Muzycznego w Łodzi i Teatru Muzyczne-
go w Poznaniu. Współpracowała również  
z Polską Operą Kameralną. Wzięła udział  
w wielu koncertach w kraju i za granicą 
oraz dokonała licznych nagrań telewi-
zyjnych i radiowych. Występowała m.in. 

w Festiwalach Operowych w Kudowie-
Zdroju, Krynicy i Ciechocinku. Współpra-
cowała z najwybitniejszymi polskimi dyry-
gentami i reżyserami. Podczas koncertu  
w Gąbinie M. Kulińska zaśpiewała: arię 
Giuditty Kto me usta całuje z op. „Giu-
ditta” F. Lehara, Czardasza Marizy z op. 
„Hrabina Mariza” I. Kalmana oraz Czarda-
sza Sylwii z op. „Księżniczka Czardasza” 
I. Kalmana. 

P. Krzeszowska ukończyła Akademię 
Muzyczną w Łodzi, obecnie jest pedago-
giem tej uczelni. Posiada stopień nauko-
wy doktora sztuki, prowadzi własną klasę 
śpiewu. Jest solistką Teatru Wielkiego  
w Łodzi, wykonuje tam znane partie 
operowe. Gościnnie występuje również  
w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Była sty-
pendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Współpracowała z wybit-
nymi dyrygentami, m.in.: T. Kozłowskim,  
K. Kordem, W. Michniewskim oraz re-
żyserami: L. Adamikiem, A. Żarneckim,  
M. Trelińskim. Dokonała nagrań radiowych 
i telewizyjnych, m.in. dla Telewizji Lwów. 
Podczas koncertu w Gąbinie P. Krze-
szowska zaprezentowała arię Elizy z mu-

II „Gala Noworoczna” w Gąbinie
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II „Gala Noworoczna” w Gąbinie

sicalu „My Fair Lady” F. Loewe, czardasza  
z op. „Cygańska miłość” F. Lehara oraz 
arię Marii Miłość to niebo na ziemi z op. 
„Paganini” F. Lehara.

K. Marciniak jest solistą Teatru Wiel-
kiego w Łodzi, występował również w Te-
atrze Muzycznym w Łodzi, Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu oraz Operze i Operetce 
w Szczecinie. Posiada bogaty repertuar 
operowy i operetkowy. Występował pod-
czas licznych koncertów i przedstawień  
w Polsce i za granicą. Dokonał licznych 
nagrań radiowych i telewizyjnych. Prowa-
dzi pierwszą w Polsce – eksperymentalną 
klasę śpiewu solowego w Szkole Muzycz-
nej I st. w Gąbinie. K. Marciniak przedstawił 
gąbińskiej publiczności popularne utwory 
O sole mio oraz Brunetki, blondynki z re-
pertuaru Jana Kiepury. Zaśpiewał również 
arię Barinkaya z op. „Baron Cygański”  
J. Straussa.

Zaproszeni artyści wykonali wspólnie 
duet Ach, jedź do Varasdin z op. „Hrabina 
Mariza” I. Kalmana oraz To świt to zmrok 
z musicalu „Skrzypek na dachu”. Koncert 
zakończyło wspólne wykonanie popular-
nego hiszpańskiego utworu La spagnola.

Zaproszonym artystom w kilku utwo-
rach towarzyszył zespół instrumentalny 
złożony z nauczycieli Szkoły Muzycznej  
w Gąbinie w składzie: Jarosław Domaga-
ła - fortepian, Filip Marciniak - skrzypce, 
Jakub Dudek - gitara basowa i Maciej Ka-
łamucki - akordeon. W kilku utworach so-
listom towarzyszyli na fortepianie: Włodzi-
mierz Sieczkowski i Jarosław Domagała.

Podczas „Gali Noworocznej” wystąpił 
Chór Miasta i Gminy Gąbin, wykonał trzy 
kolędy: Nuż my wszyscy, Niebo wykrzykuj 
(kolęda holenderska z XVII w.), Przybieżeli 
do Betlejem oraz popularny utwór La bam-
ba. Zespół towarzyszył ponadto solistom 
w finałowych utworach. Chórem dyrygo-
wał Sławomir Gałczyński, na fortepianie 
zespołowi akompaniowała Katarzyna Czaj-
kowska. Prezentacja chóru została bardzo 
życzliwie przyjęta przez gąbińską publicz-
ność, zespół wykazał się bardzo dobrym 
przygotowaniem i dużą precyzją wokalną. 

Podczas koncertu wystąpił także chór 
uczniów Szkoły Muzycznej I st. w Gąbi-
nie, który zaprezentował dwie piosenki  
o tematyce świątecznej i noworocznej.

W sposób szczególny należy podzię-
kować Pani Iwonie Motylewskiej-Białek, 
Ewie Motylewskiej-Kwiatkowskiej, Ra-
dosławowi Białkowi, Mariuszowi Kwiat-
kowskiemu oraz Paulinie Bembeniście za 
przygotowanie pięknej dekoracji sceny. 
Wyjątkowa scenografia przyczyniła się 
do stworzenia niepowtarzalnej atmosfery 
koncertu. Słowa podziękowania należą 
się także firmie OPTIS za profesjonalne 
nagłośnienie i oświetlenie.
II „Gala Noworoczna” stała się w Gąbinie 
wartościowym wydarzeniem artystycz-
nym. Cieszy fakt dużego zainteresowania 
koncertem, na uwagę zasługuje również 
życzliwe przyjęcie artystów przez gąbiń-
ską publiczność. Organizatorzy mają na-
dzieję, iż ta impreza wpisze się na stałe  
w kalendarz imprez kulturalnych Gąbina. 

Jarosław Domagała



24

www.gabin.pl

Kolejny Nowy Roczek mamy
Znów w Kamieniu się spotykamy
Dyrektorka Pani Ewa,
Dzieci i wszystkie panie ze szkoły,
Bardzo miłe były, tyle gości zaprosiły.
Jest tu jedna taka Tereska,
Co w Kamieniu sobie mieszka.
Kiedyś sołtys, teraz na Radną awansowała,
Ale o nas nie zapomniała.
Chwała gospodyniom z Kamienia,
Napiekły ciasta i chleba,
Narobiły się jak trzeba.
Wcale lekko im nie było,
Martwiły się, by pieniędzy wystarczyło.

Fajny facet jest z burmistrza,
On energią ciągle tryska.
Wciąż o szkole naszej pamięta
I na co dzień i od święta.

Proboszcz zakończył kolędowanie,
Też przyjechał na spotkanie.

12 lutego 2013 r. wszystkie pokolenia 
mieszkańców miejscowości Nowy Ka-
mień, Stary Kamień, Kamień Słubice, 
Rybie, Radycza, Guzew, Gąbin i Lipiń-
skie  spotkali się w remizie OSP na Dniu 
Seniora. Organizatorem uroczystości 
było Koło Gospodyń Wiejskich oraz  
nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej w No-
wym Kamieniu. Na uroczystości obecni 
byli zaproszeni goście w osobach: Ks. 
Kanonik Józef Szczeciński, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – p. Krzysztof 
Jadczak,  Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Gąbin – p. Edward Wilgocki, 
Radny Gminy Pacyna p. Piotr Kołodziej-
czyk oraz Seniorzy, którzy  bardzo licznie 
przybyli na tę miłą uroczystość. 

Wszystkich powitała dyrektor szkoły 
p. Ewa Chrząszczewska oraz przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich p. Te-
resa Rojek. 

Następnym punktem programu był 
występ przygotowany przez uczniów dla 
swoich babć i dziadków. A, że to tak-
że  ostatki, występy rozpoczął kolorowy 
korowód w rytmie poloneza. Wiersze, 
piosenki i tańce nagradzane gromkimi 
brawami  wszystkim się podobały.

Najstarsi Seniorzy otrzymali listy gra-
tulacyjne i słodki upominek.

Nie mogło zabraknąć wiersza uło-
żonego na tę okoliczność przez jedną  
z babć naszej uczennicy p. Wandę 
Urbańską:

Dzień Seniora
Bal ostatkowy

Całą imprezę umilał poczęstunek przy-
gotowany przez panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Po występach dzieci, bacie  
i dziadkowie w towarzystwie swoich 
wnuków ruszyli do tańca- wszak to wto-
rek ostatkowy. Zabawa była wspaniała  
i na pewno na długo zostanie w pamięci 
wszystkich mieszkańców.

(oprac. p. Marta Górecka)

Dużo działa w tej parafii,
Nawet turniej jest na szachy.

Panie w szkole też działają
Bo nasze wnuki dużo klasówek mają,
Ale także tańczą i śpiewają,
Na wycieczki wyjeżdżają.
Pani dyrektor dzieciom dogadza
Mleko, marchew i klaunów do szkoły 
sprowadza.

Jest tu Piotruś, Radny z Rybia,
Wszyscy znają przecież chyba.
Nic na niego nie uknuję,
Bo on ze mną sąsiaduje.

Dzięki Paniom z Kamienia
I paniom ze szkoły
Mamy wieczorek bardzo wesoły.
Żeby Dziadkowie i Babcie
Wieczór mile wspominali,
To nam nasze wnuki pięknie zaśpiewały.

Babcie wnuki bardzo kochają
I wciąż do nich tak paplają:
- Czy już lekcje odrobiłaś?
- Czy paciorek odmówiłaś?
- A czy w szkole grzeczny byłeś?
- Czy z kolegą się nie biłeś?

Chociaż babcie rad udzielają,
Wnuki ich wcale nie słuchają.
Wszystkim Babciom i Dziadkom
Życzę zdrowia wiele,
A pieniądze odkładajcie wnukom na wesele.
Wy nie chodźcie do apteki,
Bo za drogie są dziś leki.
Weźcie kijki i na drogę
Ból ustąpić musi sobie.

Dzisiaj to jest wiedza taka,
Że nie nosi się plecaka.
Te laptopy, komputery,
Myszki, skejpy, do cholery!!
Babcia myszkę to widziała,
Jak przez dziurkę wyglądała.
Ja to nawet głośno powiem,
Że nie mieści to się w głowie.

Chyba kończyć muszę zara,
Dobra. Kończę. No to nara!!!
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Oczekując na radosne świąteczne wy-
darzenie uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu   
dnia 18 grudnia 2012r. wystąpili w przed-
stawieniu jasełkowym pt. ,,Mali kolędnicy”. 
Wcielili się w postacie kolędników, którzy 
niegdyś chodzili po domach, by ogłosić 
ludziom radosną nowinę o narodzinach 
Pana Jezusa.  
Młodzi artyści pokazali, co jest naprawdę 
najważniejsze w tym świątecznym cza-
sie oraz w całym ludzkim życiu. Zachę-
cali tym samym do czynienia dobrych 
uczynków dla innych ludzi. Wszyscy byli 

Jasełka w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu

bardzo wzruszeni wystąpieniem uczniów, 
ich współpracą i ogromnym wczuciem się  
w swoje role. 
Na przedstawieniu obecna była cała spo-
łeczność szkolna, rodzice i  zaproszeni 
goście : Pan Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Ks. Proboszcz Józef Szczeciński, sołtysi, 
radni i nauczyciele emeryci. 
Wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, których 
tekst na tle zimowej scenerii  wyświetlany 
był na dużym ekranie. Po przedstawieniu 
uczniowie  szkoły zostali obdarowani pre-
zentami od zaproszonych gości.

 (oprac. p. Ewa Dębczyńska)

20 stycznia 2013 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu odbyła się zabawa noworoczna. 
Tym razem miała ona zupełnie inny niż 
dotychczas przebieg. Wszelkie atrakcje  
i zabawy zapewniły uczniom Klown, 
Śnieżynka i Didżej. Dzieci uczestniczyły  
w wielu konkursach i ciekawych grach 
przy dźwiękach muzyki. Klaun wręczał fan-
tastyczne zabawki z balonów. Na buziach 
uczestników zabawy oprócz radosnych 
uśmiechów widniały  barwne rysunki  ma-
lowane przez bajkową Śnieżynkę.
Zabawy dostarczyły uczniom wielu miłych 
wrażeń. Jak zwykle mamy z Rady Rodzi-
ców zadbały o poczęstunek. 

(oprac. p. Marta Górecka)

Zabawa Noworoczna  
w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu

Bal karnawałowy 
w Szkole  
Podstawowej  
w Czermnie
12  lutego 2013 r w Szkole Podstawowej 
w Czermnie odbył się bal karnawałowy. 
Spośród uczestników wybierany był naj-
ciekawszy i najoryginalniejszy strój kar-
nawałowy. Dzieci zaprezentowały bardzo 
ciekawe i pomysłowe stroje; królowały 
księżniczki, rycerze i zawody wykonywane 
przez dorosłych. Stroje były wykonywane 
we własnym zakresie. Następnie odbyła 
się zabawa karnawałowa, podczas której 
wszyscy świetnie się bawili.
Z niecierpliwością oczekujemy następne-
go balu.

        Barbara Dylik
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W         ferie zimowe uczestnicy projek-
tu „Dziecięca Akademia Przy-
szłości-wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów poprzez dodat-
kowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe w szkołach podstawowych” 
uczestniczyli w zajęciach rekreacyjno – 
sportowych na kręgielni i na basenie. 
Oprócz zajęć rekreacyjnych na basenie 
dzieci skorzystały z nauki pływania. 
Zgodnie z poleceniami instruktora 
wykonywały różne ćwiczenia poprze-
dzające naukę pływania. Uczestnicy 
świetnie radzili sobie w wodzie tym 
bardziej, że nauka odbywała się po-
przez zabawę.  Łącznie w ferie odbyły 
się 4 wyjazdy: 28, 31 stycznia 2013 r. do  
Aquaparku w  Kutnie oraz 5,6 lutego 
2013 r.  na basen do Płocka.

(oprac. Regina Łopińska)

Wyjazdy na kręgielnie i basen 
uczniów Szkoły Podstawowej 
w Nowym Kamieniu

Jak co roku uczniowie naszej szko-
ły zakończyli karnawał ostatkowym 
koro-wodem. Chodziliśmy od domu 
do domu ze śpiewem, muzyką i tań-
cami niosąc promocję naszej szkoły.  
W przebraniu dziwacznych maszkar, 
jak za wieków dawnych postępował po 
wsi orszak przezabawny. Mieszkańcy 
wsi Nowe Grabie oraz Polskie Grabie 
otwierali przebierańcom swoje drzwi 
i serdecznie nas witali. Ofiarowali 
nam cukierki, pączki, faworki a na-
wet były datki pieniężne. Spotkaliśmy 
się z wielką serdecznością ze strony  
mieszkańców, podziwiali naszą chęć 
kultywowania tradycji i obrzędowości. 
Uczniowie stosownie do okazji życzyli 
gospodarzom zdrowia, szczęścia, do-
brych urodzajów, pełnych spiżarni, by 

kłopotów mieli mało, 
by im wszystko pa-
sowało, by problemy 
nikły z głowy, by się 
wiodło znakomicie, by 
wesołe mieli życie. Na 
koniec z uśmiechem, 
ze wrzawą, z piosenką 
na ustach wróciliśmy 
do szkoły zmarznięci, 
ale szczęśliwi. Cieszy-
liśmy się, że odwie-
dziliśmy przyjaciół 
naszej szkoły, którymi 
są mieszkańcy wsi. 
Byliśmy zadowoleni, 
że poznaliśmy nowych ludzi, którzy 
tak licznie sprowadzają się na nasze 
tereny. Również oni przywitali nas 

Ko row ód o s ta t k ow y

bardzo serdecznie, mamy już pierwsze 
oznaki, że dołączą do grona przyjaciół 
szkole.
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Czujemy, że nasza działalność to tylko 
kropla w morzu.
Ale bez niej ocean byłby uboższy.

Matka Teresa z Kalkuty

Śpiewajcie razem z nami!
Zapraszamy do Chóru Miasta i Gminy Gąbin

Chór Miasta i Gminy Gąbin zainau-
gurował swoją działalność zaledwie 
rok temu podczas Gali Noworocznej. 
W tajniki śpiewania w czterogłosie 
cierpliwie i z wielkim zaangażo-
waniem wprowadzają nas pan Sła-
womir Gałczyński i pani Katarzyna 
Czajkowska pod czujnym okiem 
pana Dyrektora Jarosława Domaga-
ły. 

Działamy bardzo prężnie. Jako 
tak młody chór możemy się poszczy-
cić występami o różnorodnym cha-
rakterze – w naszym repertuarze 
słuchacze znajdą m.in. pieśni patrio-
tyczne i religijne.

W 2013 roku, czyli w ciągu zaled-
wie dwóch miesięcy, daliśmy aż trzy 
koncerty: w kościele pod wezwa-
niem św. Stanisława w Dobrzykowie,  
w kościele Najświętszego Serca Jezu-
sowego w Gąbinie i podczas drugiej 
Gali Noworocznej w hali sportowej 
w Gąbinie. Każde spotkanie z pu-
blicznością jest dla nas ogromnym 
przeżyciem, a najpiękniejszą nagro-
dę stanowią uśmiechy na twarzach  
i gromkie brawa. Dziękujemy wszyst-
kim razem i każdemu z osobna za 
wyrozumiałość i życzliwe przyjęcie! 

Występ podczas Gali Noworocznej 
był dla nas dużym wyzwaniem. Nie 

było łatwo śpiewać w doborowym to-
warzystwie wspaniałych artystów Te-
atru Wielkiego w Łodzi:  Małgorzaty 
Kulińskiej (sopran), Patrycji Krzeszow-
skiej (sopran) i Krzysztofa Marciniaka 
(tenor). Zaprezentowaliśmy utwory 
zarówno bardzo popularne, jak i mniej 
znane naszej publiczności. La Bamba 
była niemałym zaskoczeniem i spotka-
ła się z największym aplauzem.

Cały czas pracujemy nad nowym 
repertuarem. Ćwiczymy intensyw-
nie: spotykamy się raz w tygodniu na  
2 godziny, a tuż przed koncertami 
oczywiście intensyfikujemy próby. 
Mamy prezesa, skarbnika, biblioteka-
rza i kronikarza. Spędzamy miło czas, 
integrujemy się podczas różnych oka-
zji. To wszystko sprawia, że czujemy 
się ze sobą wyśmienicie i każde spo-
tkanie jest prawdziwą przyjemnością. 
Reprezentując żeńską część chóru, 
musimy się pochwalić – 8 marca każda 
kobieta otrzymała od panów, oprócz 
czerwonego tulipana i słodkości, życze-
nia z pięknym wierszem (kto się kryje 
pod tajemniczym pseudonimem… nie 
zdradzimy):

Sopran w Alcie

Czy w sopranie czy w alcie?
Czy brunetka, blondynka?

Głos kobiety jest lekki,
A dla ust lekkich szminka.
Kolor ust akcentuje,
W kolor bluzki się wtłacza,
Uśmiech w oczy wędruje,
Pocałunkiem częstuje tych, 
co śpiew mają w duszy.

Usta kolor zmieniają,
Serca miękną przez uszy.
Usta dźwięki wydają,
W chór zebrane brzmią ślicznie.
Altów snem rozkochane,
I sopranem lirycznie.

pieśniarz ludowy
         hrabia Kentu lord IV-y Raulo van 

Pertolon
Nabór do chóru trwa nieprzerwa-

nie. Gwarantujemy miłą atmosferę, 
możliwość rozwijania własnych pasji 
oraz odkrywania w sobie nowych ta-
lentów. Zapraszamy w piątki o godz. 
1800 do Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Gąbinie. 

Marzena Sosińska 
i Monika Rzepecka
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10 stycznia 2013 r. odbyły się warsz-
taty skrzypcowe pod kierunkiem zna-
komitego pedagoga i instrumentalisty 
Ryszarda Osmolińskiego. Podczas spo-
tkania uczniowie pracowali nad techniką 
gry, właściwą artykulacją i interpretacją. 
Warsztaty zakończył krótki występ za-
proszonego artysty, który wykonał m.in. 
kompozycje Henryka Wieniawskiego.  
R. Osmoliński to znakomity skrzypek, 
wziął udział w licznych międzynarodo-
wych festiwalach w kraju i za granicą 
m.in. w: Austrii, Czechach, Danii, Fran-
cji, Słowacji, Szwecji, Niemczech, USA, 
Meksyku, Rosji, Mołdawii, Ukrainie  
i Włoszech. Przez wiele lat był człon-
kiem orkiestry symfonicznej Państwowej 
Filharmonii w Łodzi, zagrał ponad 2000 
koncertów symfonicznych. Od wielu lat 
jest dyrektorem artystycznym Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej 
„Muzyczne Lato” w Sokolnikach. Jest 
założycielem i prowadzi znakomitą or-
kiestrę młodzieżową „Łódzkie Smyczki”,  
z którą z powodzeniem koncertuje w całej 
Europie oraz w USA i Meksyku. Jest po-
nadto założycielem i pierwszym skrzyp-
kiem Polskiego Duo Skrzypcowego i The 
Wieniawski String Quartet. Od 2006 roku 
jest jednocześnie dyrygentem i szefem 
artystycznym Akademickiej Orkiestry Po-
litechniki Łódzkiej. Jest pomysłodawcą 
i organizatorem: „Łódzkich Dni Muzyki 
Kameralnej”, Ogólnopolskiego Konkursu 
Smyczkowych Zespołów Kameralnych 
im. Grażyny Bacewicz oraz Festiwalu 
Młodzieżowych Zespołów Muzycznych 
w Liceum Muzycznym im. H. Wieniaw-
skiego w Łodzi. Za swoją działalność 
uhonorowany został licznymi dyplomami 
i nagrodami. 

15 stycznia 2013 r. uczniowie kla-
sy gitary doskonalili swoje umiejętności 
pod kierunkiem Ryszarda Bałauszko, 
pedagoga Uniwersytetu Muzycznego  
w Warszawie. R. Bałauszko to jeden  
z najlepszych pedagogów gitary w Pol-
sce. Ukończył Conservatorio Superior 
Oskar Espla w Alicante, gdzie studiował 
jako stypendysta Rządu Królestwa Hisz-
panii. Od wielu lat współpracuje z Cen-
trum Edukacji Artystycznej jako konsul-
tant, metodyk i ekspert. Z jego inicjatywy 
odbyły się w Warszawie kursy mistrzow-
skie, w których uczestniczyli światowej 
sławy gitarzyści i kompozytorzy. Prowadzi 
liczne kursy i lekcje mistrzowskie w kraju  

Warsztaty muzyczne 
w Gąbinie

i za granicą. Jest zapraszany do jury wielu 
międzynarodowych i krajowych konkur-
sów muzycznych, m.in.: Warszawie, Kry-
nicy, Krakowie, Pucku, Ingenio (Hiszpa-
nia), Sanoku, Koszalinie, Gierautowicach 
(Słowacja), Koninie. Prowadzi również 
ożywioną działalność koncertową solową 
i kameralną. Występował w wielu mia-
stach Polski oraz w większości państw 
Europy Zachodniej. Z towarzyszeniem 
orkiestr grał w Niemczech, Francji i Hisz-
panii. Występował i nagrywał z orkiestra-
mi: Filharmonii Narodowej, Warszawskiej 
Opery Kameralnej, „Sinfonii Varsovii”  
i „Cameraty Vistuli”. Współpracował z wy-
bitnymi polskimi artystami jak: Władysław 
Kłosiewicz - klawesyn, Olga Pasiecznik - 
sopran, Paweł Janowski - skrzypce, Ewa 
Małas-Godlewska - sopran, Tytus Woj-
nowicz – obój. Dokonał nagrań dla Pol-
skiego Radia i Telewizji oraz TV w Hiszpa-
nii. Nakładem PWM i Professional Music 
Press wydawał opracowania utworów 
gitarowych i własne transkrypcje. Za 
swoją działalność otrzymał wiele nagród  
i wyróżnień m.in. Nagrodę Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego.

5 marca 2013 r. odbyły się warsztaty 
akordeonowe, zajęcia z uczniami popro-
wadził ceniony pedagog Maciej Ćwikliń-
ski z Łodzi. Jest laureatem prestiżowych 
zagranicznych konkursów akordeono-
wych w: Kopenhadze, Castelfidario (Wło-
chy), Klingenthal. Uzyskał także liczne 
nagrody w konkursach ogólnopolskich  
w: Przemyślu, Czechowicach-Dzie-
dzicach, Mławie i Chełmie. Studiował  
w Enschede w Holandii. Był stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Koncertował w wielu krajach eu-
ropejskich, m.in.: Szwajcarii, Czechach, 
Niemczech, Słowacji i Litwie. Dokonał 
cenionych nagrań płytowych, zarejestro-
wał kilka prawykonań.

Organizatorzy planują organizację 
tego typu spotkań w przyszłości, zajęcia 
warsztatowe powinny odbywać się cy-
klicznie. Należy zauważyć, że uczniowie 
wszystkich państwowych szkół muzycz-
nych z całego kraju uczestniczą regular-
nie w warsztatach i kursach muzycznych 
prowadzonych przez wybitnych pedago-
gów. Warsztaty muzyczne zorganizowane 
zostały dzięki pomocy Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztofa Jadczaka.

Jarosław Domagała

W Szkole Muzycznej w Gąbinie zorganizowane zostały 
warsztaty muzyczne z zakresu gry na skrzypcach, gita-
rze i akordeonie. Zajęcia prowadzili utytułowani i znani 
pedagodzy z Łodzi i Warszawy. W warsztatach uczestni-
czyli uczniowie szkoły, celem spotkań było doskonale-
nie wiedzy i umiejętności muzycznych. 
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Konkurs składał się z dwóch części:
Plastycznej – skierowanej do uczniów 	
klasy III i IV szkoły podstawowej;
Sprawnościowej – przeznaczonej 	
dla uczniów klasy I i II szkoły pod-
stawowej.

W każdym z konkursów brali udział 
uczniowie ze wszystkich szkół z terenu 
naszej gminy. 

Celem konkursu było:
Uczczenie 129 rocznicy urodzin Kor-	
nela Makuszyńskiego;
Popularyzowanie wiedzy o życiu  	
i twórczości pisarza;
Rozbudzanie wyobraźni i rozwijanie 	
uzdolnień plastycznych;
Propagowanie zainteresowań czytel-	
niczych;
Wdrażanie do współdziałania w ze-	
spole;
Integrowanie społeczności uczniow-	
skiej z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Prace plastyczne, do których inspira-
cją były utwory Kornela Makuszyńskiego 
uczestnicy konkursu wykonywali w dniu 
obchodów Święta Patrona na terenie 
szkoły. Organizatorzy zapewnili „małym 
artystom” materiały plastyczne, dzięki 
którym stworzyli niepowtarzalne i orygi-
nalne prace. W konkursie wzięło udział 
siedemnastu uczniów. 

Jury konkursowe, któremu przewod-
niczyła Skarbnik Miasta i Gminy Gąbin 

Pani Maria Aniela Machała, dokona-
ło oceny prac. Pod uwagę brano ogólny 
wyraz artystyczny, oryginalność i pomy-
słowość pracy, zastosowane techniki, 
estetykę i zgodność z tematyką kon-
kursu. Spośród zebranych prac, w dniu 
konkursu, drogą głosowania, wyłoniona 
została najciekawsza zdaniem publicz-
ności praca plastyczna. Jej autorka 
otrzymała „specjalną nagrodę publicz-
ności”. 

Natomiast druga część konkursu 
to turniej sprawnościowy pod hasłem 
„Sprawni jak Koziołki”. Uczestniczyło  
w nim pięć pięcioosobowych zespołów. 
Skład drużyn został wyłoniony drogą lo-
sowania, dzięki czemu uczniowie z róż-
nych szkół mieli szansę na bliższe po-
znanie i integrację. Wszyscy uczniowie 

Stracony jest każdy dzień 
bez uśmiechu
Tradycyjnie, jak co roku Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach zorganizowała 
obchody dnia patrona Szkoły, jednego z najwspanialszych polskich poetów. To ważne święto dla 
naszej szkoły. W tym roku już po raz piąty odbył się Gminny Konkurs znajomości utworów Kornela 
Makuszyńskiego pod hasłem „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”, w którym brały udział 
szkoły podstawowe z terenu Miasta i Szkoły Gąbin.

godnie reprezentowali swoje placówki, 
„mali sportowcy” dzielnie walczyli poko-
nując kolejne konkurencję sprawnościo-
we. Turniej odbył się w miłej i przyjaznej 
atmosferze. Podczas imprezy nie bra-
kowało emocji i dobrej zabawy. Była to 
lekcja zdrowej rywalizacji i poprawnego 
kibicowania. 

Nad prawidłowym przebiegiem 
turnieju czuwało jury konkursowe, do 
którego zostali zaproszeni nauczyciele  
z poszczególnych szkół, którym prze-
wodniczyła Skarbnik Miasta i Gminy Gą-
bin Pani Maria Aniela Machała. 

Po zmaganiach sprawnościowych 
na wszystkich uczestników czekał słod-
ki poczęstunek. Panie Skarbnik Miasta  
i Gminy Gąbin Maria Aniela Machała i Dy-
rektor Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Borkach mgr Irena 
Mofina  wręczyły wszystkim uczestnikom 
konkursów, zarówno plastycznego jak  
i sprawnościowego atrakcyjne nagrody. 
W galerii zamieszczamy zdjęcia z prze-
biegu konkursowych zmagań. 
                

   Opracowały: 
Alicja Kamińska, 

Elżbieta Różycka, 
Anna Górzyńska 
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Ballada o moim mieście
Moje  miasto właściwie miasteczko

Przecięte na pół leniwą rzeczką
Do lasów przytulone z jednej strony

Z drugiej spogląda na rozległe zagony ziemi uprawnej
 Sady i ogrody

Tam pełno warzyw owoców i kwiatów cudnej urody
Tu przeminęło dzieciństwo moje

Nauka szkoła trudne czasy
 Brak książek i zeszytów ponure ciemne klasy

Nie to co dzisiaj
Kolorowe gmachy widne sale ścieżki rowerowe i sportowe hale

Tu przeminęła moja młodość
 Na zawsze w pamięci zostanie lekcja historii

 I śmiałe pytanie ucznia
Które zabrzmiało na kształt wyroku

Czemu nikt nam nie mówi o siedemnastym września 
trzydziestego dziewiątego roku?

I ta cisza złowroga z lękiem poniewczasie
Co zawisła nad wszystkimi w maturalnej klasie

Wspaniałych mieliśmy profesorów
Odważnych mądrych ludzi honoru

Takie to były czasy
Dziś w moim mieście wiek dojrzały wiodę

Cenię sobie mądrość piękno i swobodę
Przemierzam spacerkiem uliczki aleje

Przyglądam się i widzę jak wszystko pięknieje
Nowe drogi chodniki i budynki nowe

W których godnie pracują urzędy państwowe
Działają tu różne zespoły i stowarzyszenia

Każdy może coś dla siebie wybrać 
I spełniać marzenia

Ciągle nowe imprezy rajdy defilady
Bo nasi włodarze głowy mają nie od parady

Dbają o wszystko należycie
Tak w moim mieście upływa życie

A nocą kiedy wisi nad nami
Niebo wyszywane gwiazdami

Staromodne latarnie dobywają z mroku
Kontury drzew i domów dodając im uroku
Krople zimnej rosy błyszczą na kwiatach
Stare kamieniczki śnią o dawnych latach

Księżyc z góry obserwuje wszystko starannie
I zadowolony przegląda się w fontannie

Właśnie takie je kocham nie inne
Miasteczko moje rodzinne

      Alicja

Kącik literacki
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5 grudnia minęło 20 lat od powołania 
do życia Związku Piłsudczyków Od-
dział Gąbin. Organizacja uczciła tę 
okrągłą rocznicę w dniu 14 grudnia 
2012 roku. W pierwszej części uroczy-
stości uczczono pamięć 28 zmarłych 
członków Związku, za których została 
odprawiona msza święta przez księ-
dza profesora Andrzeja Rojewskiego 
i księdza Marka Dyga. Uczestniczyły 
w niej władze miasta i gminy Gąbin 
z Burmistrzem p. Krzysztofem Jad-
czakiem, Przewodniczącym Rady p. 
Edwardem Wilgockim, władze Zarzą-
du Głównego Związku Piłsudczyków 
z prezesem p. Janem Kasprzykiem, 
skarbnikiem – p. Anną Krakowiak, 
p. Hanną Szczepanowską- człon-
kiem Szarych Szeregów i łączniczką 
z Powstania Warszawskiego i Janu-
szem Grzymała – Wiewiorowskim 
– członkiem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, dyrektorzy 
szkół, prezesi stowarzyszeń, członko-
wie Związku oraz rodziny zmarłych 
członków, harcerze i goście szczegól-
ni, m.in. p. Alojzy Balcerzak – malarz 
Gąbina. Następnie uczestnicy wzięli 
udział otwarciu wystawy pt. „Doro-
bek Związku Piłsudczyków Oddział 
Gąbin” przygotowanej przez p. Jana 
Orłowskiego. W tej części spotka-
nia nestorzy – twórcy Związku wraz 
z prezesem otrzymali pamiątkowe 
medale nadane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin p. Krzysztofa 
Jadczaka. To najwyższe wyróżnie-
nie naszego samorządu jest wyrazem 

Obchody 20. rocznicy 
powstania Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin

podziękowania i uznania 
pracy związku dla środo-
wiska lokalnego. Ponadto 
Marszałek Województwa 
Mazowieckiego p. Adam 
Struzik przekazał dla or-
ganizacji Dyplom Uznania 
z dołączonym listem gra-
tulacyjnym. Potem odbyło 
się spotkanie opłatkowe w 
gościnnej świetlicy O.S.P. 
w Gąbinie. Uroczystość 
uświetnili swoim wystę-
pem uczniowie Szkoły 
Muzycznej w Gąbinie 
wraz z nauczycielami p. 
Katarzyną Czajkowską i 
p. Sławomirem Gałczyń-
skim. Miłą niespodzianką 
dla wszystkich zebranych 
była nowa okolicznościo-
wa publikacja wydana 
przez Urząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Każdy z gości 
otrzymał ją jako podzięko-
wanie za współpracę. 

Zarząd Związku Pił-
sudczyków Oddział Gą-
bin składa serdeczne po-
dziękowanie wszystkim 
uczestnikom uroczystości, 
a szczególnie Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Gąbin 
p. Krzysztofowi Jadcza-
kowi za współorganizację, prezesowi 
O.S.P. w Gąbinie p. Waldemarowi 
Zawadzkiemu za udostępnienie świe-
tlicy, Dyrektorowi Szkoły Muzycznej 

p. Jarosławowi Domagała za oprawę 
muzyczną.

opr. Elżbieta Kamińska
zdjęcia Anna Wrzesińska

Zapraszamy wszystkich chętnych  
do skorzystania z możliwości 
podzielenia się z innymi swoimi 
pasjami np. gotowaniem, 
zamiłowaniem do podróży, miłością 
do sztuki i zabytków, a także swoim 
talentem literackim, fotograficznym, 
poetyckim, malarskim, rzeźbiarskim, 
krawieckim, pasją do dziergania czy 
szydełkowania. Kontakt mailowy: 
promocja@gabin.pl, lub osobisty w 
Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.
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Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni 
w roku. W tych dniach babcie i dziadko-
wie obdarzani są szczególnymi dowoda-
mi miłości. 22 i 23 stycznia 2013 r. o go-
dzinie 10.00 w Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu odbyła się uroczystość z okazji 
tego święta. Zaproszeni seniorzy licznie 
przybyli, aby podziwiać występy swoich 
wnucząt. Szanownych gości powitała dy-
rektor szkoły pani Barbara Artiomow i za-
prosiła do obejrzenia części artystycznej, 
którą przygotowały dzieci z Punktu Przed-
szkolnego oraz klasy I pod opieką swoich 
wychowawców: p. Pauliny Chojnackiej,  
p. Magdaleny Łyzińskiej i p. Beaty Drzyma-
ły. W większości były to wiersze i piosenki 
okolicznościowe związane tematycznie  
z tymże świętem. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a czcigodni goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kie-
rowane pod ich adresem.  Oprócz monta-
żu słowno - muzycznego szanowni goście 
obejrzeli także pokazy taneczne w wyko-
naniu swoich wnucząt.
Dzieci przygotowały również dla nich po-
częstunek w postaci ciasta, kawy, herba-
ty oraz owoców. Następnie obdarowały 
swoich ukochanych gości upominkami 
przygotowanymi własnoręcznie. Były to 
piękne  kwiatki w małej doniczce. 

Punkt Przedszkolny w Nowym Grabiu funkcjonuje od 1 września 2012 r. Powstał w ramach projektu „Akademia Smyka”  
nr POKL.09.01.01-14-149/11 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

,,Kocham mocno babcię, dziadka – to nie żart moi mili,
Dzisiaj im życzenia składam, by sto latek jeszcze żyli”

Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły 
swoich gości do wspólnej zabawy przy 
muzyce. Dziewczynki tańczyły ze swoimi 
dziadkami, a chłopcy z babciami.  
Atmosfera tej uroczystości była wspania-
ła, podziękowaniom ze strony gości nie 
było końca. Dzieci poczuły się prawdziwy-
mi gospodarzami placówki przedszkolnej. 

Poprzez wiersz, piosenkę i taniec mogły 
wyrazić kochanym babciom i dziadkom 
swoje uczucia za trud włożony w ich wy-
chowanie. 
W zorganizowanie tej uroczystości zaan-
gażowani byli również rodzice, którzy po-
magali w przygotowaniu poczęstunku dla 
seniorów.

Styczeń to miesiąc, 
w którym są dwa nie-
zwykłe dni -  jedyne w 
swoim rodzaju -  Dzień 
Babci i Dziadka. Bab-
cia i Dziadek to słowa, 
które kojarzą się dzie-
ciom z miłością, cie-
płem i wszystkim, co 
najlepsze. Dzień Babci  
i Dziadka w Szkole Pod-
stawowej w Czermnie 
był dniem szczególnym. 
Wiele osób zadbało  
o to, by uczynić go 
niezapomnianym. Mali 
artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role. 
Poprzez wiersz, taniec  

Ten niezwykły dzień
i piosenkę mogli wyrazić  kochanym Bab-
ciom i Dziadkom swoje uczucia za trud 
włożony w ich wychowanie. Dzieci z od-
działu przedszkolnego zaprezentowały 
inscenizację „Babcia, dziadek i koziołek”, 
układy ruchowe do utworów: „Uwertu-
ra do miłości” Tytusa Wojnowicza, „Na 
Wyspach Bergamutach”, „O szanse lise” 
oraz piosenki i wiersze dla babć i dziad-
ków. Uczniowie z klas I – III przedstawili 
montaż słowno – muzyczny poświęcony 
swoim kochanym babciom i dziadkom, 
którzy z dumą i zachwytem wpatrywali 
się w swoje pociechy. Nie zabrakło także 
życzeń, słodkiego poczęstunku i wspólnej 
zabawy. Było to rodzinne święto, które 
połączyło  trzy pokolenia. Organizatorami 
uroczystości byli nauczyciele kl. I –III i od-
działu przedszkolnego.

T. Rzepecka
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Ubiegły rok w Gimnazjum w Dobrzykowie upłynął pod hasłem pomagania.
Koncert „Wiosenne przebudzenie serc- dla Iwony” na długo pozostanie w naszej 

pamięci. Z dumą wspominamy tłumy ofiarodawców na rzecz Pani Iwony. Dzięki ludziom 
o otwartych sercach mogliśmy dołożyć cegiełkę do bardzo kosztownego leczenia. 

Szeroko zakrojoną akcją była również akcja zbiórki plastikowych nakrętek „ Wkręć 
się w pomaganie”, w którą zaangażowanych było blisko 30 placówek.

W połowie wakacji część zebranych nakrętek zostało sprzedanych a na konto po-
mocy Pani Iwony wpłynęło prawie 3,5 tys. złotych.  

Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie w zbiórkę nakrętek. Wierzymy, że 
nadal będziemy współpracować i wspierać Panią Iwonę w trudnej walce z jej chorobą 
. W codziennym pędzie życia zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się nad losem 
drugiego człowieka. Prosty ekologiczny gest a tak wiele znaczy w walce z przeciwno-
ściami losu.

DZIĘKUJEMY :
SZ. Podstawowej Im Obrońców Dobrzykowa z 1939r. w Dobrzykowie,• 
Sz. Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach,• 
Sz. Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Kamieniu,• 
Sz. Podstawowej im. Fryderyka Chopina W Sannikach,• 
Publicznemu Gimnazjum w Sannikach• 
Sz. Podstawowej nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,• 
Sz. Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku• 
ZSZ Budowlanych nr 1 w Płocku,• 
ZSZ nr 2 W Płocku,• 
Sz. Podstawowej w Siecieniu,• 
 Gimnazjum w Siecieniu,• 
Sz. Podstawowej im. Ojca Świętego w Słubicach,• 
Gimnazjum w Słubicach,• 
Sz. Podstawowej w Świniarach,• 
Sz. Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie,• 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie,• 
Zespołowi Szkół im. M. Curie- Skło-• 
dowskiej w Gostyninie,
Gimnazjum im. Polskich Noblistów W • 
Gostyninie,
Gimnazjum im. Generała Józefa Halle-• 
ra w Szczawinie Kościelnym,
Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gim-• 
nazjum w Lucieniu,
Zespołowi Szkół w Maszewie Dużym,• 
Przedszkolu im. Króla Maciusia I w Gą-• 
binie,
Przedszkolu w Dobrzykowie,• 
Miejskiemu Przedszkolu nr.2 w Cie-• 
chominach,
Bibliotece Zielińskich,• 
Osiedlowemu Klubowi Łukaszewicza • 
w Płocku,
Zakładowi Karnemu w Płocku,• 
Parafii św. Stanisława w Dobrzykowie,• 
Parafii św. Stanisława Kostki w Płoc-• 
ku,
Plebanii przy kościele w Gostyninie,• 
Urzędowi Miasta i Gminy  Gąbin • 

oraz wszystkim którzy przyczynili się do 
zbiórki. 

Anna Sobiecka

Zakręcone  
pomaganie  

w Dobrzykowie
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TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR/PARTNERZY
13 styczeń WOŚP•	 MGOK        Starówka          OSP – świetlica MGOK
21 styczeń Dzień Babci•	 szkoły szkoły
22 styczeń Dzień Dziadka•	 szkoły szkoły
27 styczeń Gala Noworoczna•	 Gimnazjum Gąbin Burmistrz/Szkoła Muzyczna
22 luty Gminny turniej tenisa stołowego•	 Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
16 marzec II Koncert – wiosenne przebudzenie serc•	 Gimnazjum Dobrzyków Gimnazjum Dobrzyków
21 marzec Inauguracja Cyfrowej szkoły•	 Szkoła podstawowa w Gąbinie Szkoła podstawowa w Gąbinie
2 kwiecień Rocznica śmierci Jana Pawła II•	 parafie parafie
22 kwiecień Dzień Ziemi•	 szkoły szkoły
23 kwiecień Święto książki•	 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie
kwiecień Konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem”•	 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie
1 maj Gminne Zawody OSP•	 Stadion w Gąbinie Burmistrz/Zarząd Gminny OSP
3 maj Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
7 maj Regionalny Przegląd Piosenki Ludowej•	 Szkoła Podstawowa w Czermnie Szkoła Podstawowa w Czermnie

11 maj Rocznica odsłonięcia pomnika powstańców styczniowych  •	
w Dobrzykowie Dobrzyków

12 maj Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego•	 Szkoła podstawowa w Nowym Grabiu Zw. Piłsudczyków
24-26 maj Polska Biega - bieg•	 Gąbin Burmistrz/MGOK
24 maj Wieczór Kultury Chrześcijańskiej•	 Starówka w Gąbinie  Burmistrz/ SRK
25– 26 maj Dni Gąbina•	 Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK, Szkoły, OSP, TMZG, inne….

1 czerwiec Dzień dziecka•	
Festyn Rodzinny•	 szkoła Szkoła podstawowa w Nowym Kamieniu

3 czerwiec Dzień Rodziny•	 Szkoła Podstawowa w Czermnie Szkoła Podstawowa w Czermnie
23 czerwiec rajd rowerowy dookoła Miasta i Gminy Gąbin•	 Burmistrz/MGOK
lipiec Przegląd Orkiestr Dętych•	 Burmistrz/OSP Gąbin
lipiec/sierpień Muzyczne spotkania na Starówce•	 Altanka na Starówce Burmistrz/MGOK

lipiec/sierpień Letnie spotkania z nowościami literackimi (cykl gazetek i •	
wystawek) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

15 sierpnia Obchody Święta Wojska Polskiego•	 Gąbin Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
31 sierpień – 1 
wrzesień Ogólnopolski rajd rowerowy•	 Burmistrz/MGOK

sierpień Dożynki parafialne•	 Parafia Parafia
1 wrzesień Rocznica wybuchu II wojny•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
12 wrzesień Rocznica bitwy dobrzykowskiej•	 Dobrzyków Burmistrz/SP w Dobrzykowie
22 wrzesień Dożynki Parafialne w Czermnie•	 Szkoła Podstawowa w Czermnie Szkoła Podstawowa w Czermnie
 28 wrzesień Pożegnanie Lata•	 Starówka w Gąbinie Burmistrz/MGOK
wrzesień Piknik stanisławowski w Nowym Kamieniu•	 Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu Szkoła/ksiądz proboszcz
wrzesień Święto Pieczonego Ziemniaka•	 Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
wrzesień Festiwal Piosenki Turystyczno-Harcerskiej•	 Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
14 październik Dzień Edukacji Narodowej•	 szkoły szkoły
16 październik Dzień Papieski•	 Parafia/Burmistrz
październik/listopad 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego•	 OSP Gąbin Burmistrz /Urząd Stanu Cywilnego

10 listopad Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości przygotowany  •	
przez Szkołę Muzyczną Hala sportowa Burmistrz/Szkoła Muzyczna

11 listopad Obchody Święta Niepodległości•	 Burmistrz/Zw.Piłsudczyków
12 listopad Bieg Niepodległości•	 Gąbin Burmistrz/Szkoły

listopad Ogólnopolski Turniej Szachowy•	
Andrzejki Seniorów•	

Hala sportowa w Gąbinie
Sala OSP Gąbin SRK/Gimnazjum w Gąbinie/Parafia

listopad Gminny festiwal pieśni patriotycznej•	 Szkoła Podstawowa w Gąbinie Szkoła Podstawowa w Gąbinie
grudzień Jasełka Bożonarodzeniowe•	 szkoły szkoły 
22 grudzień Koncert Bożonarodzeniowy•	 Hala sportowa w Gąbinie Burmistrz/MGOK/Szkoły

Kalendarz ważniejszych wydarzeń w Mieście i Gminie Gąbin na rok 2013
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13 stycznia tak jak w całej Polsce w Gą-
binie zagrała Wielka Orkiestra Światecznej 
Pomocy. Ze sztabu, który jak co roku zo-
stał powołany przy Gimnazjum im. Jana 
Pawła II z siedzibą w świetlicy gąbińskiego 
OSP wyruszyło 40 wolontariuszy wypo-
sażonych w serduszka i puszki. Byli to 
uczniowie gimnazjum, Szkoły Podstawo-

w Gąbinie
wej im. Marii Konopnickiej oraz Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica. Pierwsi 
wolontariusze wyruszyli na ulice miasta już 
o godzinie 8:00 rano a ostatni zakończy-
li dyżur o godzinie 20:00. W tym samym 
czasie w Sztabie na bieżąco trwało licze-
nie pieniędzy oraz przygotowywana była 
herbata i poczęstunek dla wolontariuszy. 

O godzinie 18:00 na Rynku odbyła się 
aukcja orkiestrowych gadżetów. W nowe 
ręce trafiły między innymi kalendarze, 
koszulki, kubki, plakaty a także karty pre 
paid.
Kwota jaką udało się zebrać i wpłacić na 
konto Fundacji Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy  6 440,00 złotych.

Paulina Kaczmarczyk

21 stycznia komisja konkursowa po do-
kładnym przeanalizowaniu i ocenie do-
konała wyboru ofert, które otrzymały do-
finansowanie. Ustalono, że wszystkim 
stowarzyszeniom, które wzięły udział  
w konkursie zostaną powierzone zadania 
polegające na upowszechnianiu sportu 
wśród społeczności lokalnej. W konkur-
sie wzięły udział: Miejski Klub Sportowy 
„Błękitni Gąbin”, Ludowy Klub Sportowy 
„Unia Czermno” oraz Miejski Uczniowski 
Klub Sportowy „Gąbin”. Wszystkie trzy 
kluby otrzymały dofinansowanie zobowią-
zując się do szkolenia sportowego dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych poprzez pro-
wadzenie zajęć treningowych, organizo-
wanie zawodów i turniejów sportowych 
oraz udział w zawodach i turniejach poza 
terenem Miasta i Gminy Gąbin . Powierzo-
no również zadania związane z  rozwojem 
tenisa stołowego, zwłaszcza w Szkołach 
Podstawowych i Gimnazjach co dodat-
kowo będzie atrakcją dla mieszkańców 

Konkurs ofert na realizację 
zadań publicznych z zakresu 
kultury fizycznej i sportu

Na początku roku w styczniu, zgodnie z ustawą o działalności pożytku i wolontariacie, zo-
stał ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, na dotację z zakresu kultury 
fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Gąbin w 2013 r. 

gminy, którzy będą mogli kibicować swo-
im faworytom. Przy ocenie i wyborze ofert 
wzięto pod uwagę możliwość realizacji za-
dania przez NGO oraz znaczenie zadania 
dla społeczności gąbińskiej.

Magdalena Osipowicz
Pełnomocnik ds. Organizacji 

Pozarządowych
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22.02.2013 roku w naszej szkole po raz 
12-ty odbył się Środowiskowy Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Przechod-
ni Dyrektora Szkoły. Wzięli w nim udział 
mieszkańcy Nowego Grabia i okolic, nasi 
absolwenci, rodzice i osoby nie związane 
z naszą placówką. Mecz rozegrano w ka-
tegorii mężczyzn.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 1700 
wystąpieniem Pani Barbary Artiomow – 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu, która po powitaniu wszystkich  
i wyjaśnieniu jego celu, ogłosiła otwarcie 
imprezy sportowej. Rozpoczęcie turnie-
ju poprzedziło losowanie, które zadecy-
dowało także o kolejności rozgrywek w 
trzech grupach. Do turnieju zgłosiło się 23 
uczestników.

Uczestnicy turnieju mieli do dyspo-
zycji 3 stoły, przy których zaangażowano 
1 sędziego. Wraz z uczestnikami czuwał 
on nad prawidłowym przebiegiem zawo-
dów. Z każdej z grup wyłoniono dwóch 

Turniej tenisa stołowego  
w Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu

zawodników do wielkiego finału. Sześciu 
graczy do końca toczyło zacięte rozgrywki 
o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzie-
lały się nawet najbardziej doświadczonym 
zawodnikom.

Turniej przebiegał w zdrowej, spor-
towej atmosferze na wysokim poziomie 
technicznym, do którego niewątpliwie 
przyczyniło się bardzo dobre przygotowa-
nie uczestników. Podczas zawodów moż-
na było zaobserwować duże zaangażo-
wanie zawodników – co bardzo cieszyło 
organizatorów – oraz prezentowaną przez 
nich postawę fair-play.
Po długotrwałych zmaganiach wyłoniono 
zwycięzców:

I miejsce – Bartosz Chyra• 
II miejsce – Piotr Lendzion• 
III miejsce – Mariusz Robak• 

Zawodnikom wręczono medale i Pu-
char Przechodni Dyrektora Szkoły.

Miło nam poinformować wszystkich 
miłośników tenisa stołowego o roz-
poczęciu działalności przez nowopow-
stały Miejski Uczniowski Klub Spor-
towy Tenisa Stołowego w Gąbinie.  
Zachęcamy wszystkich do wstąpienia  
w szeregi klubu, w szczególności osoby 
najmłodsze, które pod okiem zawo-
dowego instruktora tenisa stołowego 
Jakuba Domańskiego uczą się podstaw 
gry, prawidłowych odruchów, trzyma-
nia rakietki itp. Dla dziecka taki trening 
stanowić może wstęp do prawdziwej 
kariery zawodowej. Trener stara się za-
dbać by najmłodsi sportowcy nie uczyli 
się złych nawyków, których oduczenie 
w dalszej karierze może sprawiać pew-
ną trudność i zniechęcenie. W prowa-
dzeniu treningów oraz działalności Klubu 
pomaga zawodnik który trenuje zawodo-
wo w II lidze tenisa stołowego. Ważną in-
formacją jest fakt, że uczestnictwo jest 
bezpłatne!!!
MUKS na swoją działalność pozyskał 
pierwsze środki finansowe w  ramach 
otwartego konkursu ofert na dotację 
z zakresu sportu i kultury fizycznej – 
„Upowszechnienie Kultury Fizycznej  
i Sportu w roku 2013 na terenie Miasta 
i Gminy Gąbin”. Władze klubu zapew-
niają iż będą starały się pozyskać ko-
lejne środki z innych możliwych źródeł 
finansowania w tym pozyskać sponso-

Na sportowo-tenisowo  
w Gąbinie

rów. W dalszych planach pojawia się 
utworzenie ligi tenisa stołowego dla 
kobiet i mężczyzn. 
Pierwsze zajęcia odbyły się 19 lutego 
2013r. o godz. 18:30, w hali sportowej 
przy Gimnazjum w Gąbinie, ul. Aleja Jana 
Pawła II 16 i cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. W ostatnich zajęciach brało 
udział ponad 20 osób. Na chwile obec-
ną klub dysponuje 5 stołami tenisowymi  
w planach są kolejne zakupy sprzętu. 
Spotkania odbywają się w poniedziałki  
o godz. 18:00 i wtorki o godz. 18:30 w hali 
sportowej przy Gimnazjum w Gąbinie. 
Więcej informacji można uzyskać pod te-
lefonami: 666-817-888, 606 466 880. 

Dziękujemy wszystkim zawodnikom 
za uczestnictwo w turnieju. Tym samym 
zapraszamy do brania udziału w kolejnych 
imprezach organizowanych przez Szkołę 
Podstawową w Nowym Grabiu i wyraża-
my nadzieję na jeszcze większe zaintere-
sowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni  
z organizacji i przebiegu turnieju.

SP Nowe Grabie



38

www.gabin.pl

5 stycznia 2013 roku Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Piotr Libera odznaczył 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gąbinie medalem okolicznościowym.  
W dołączonym piśmie gratulacyjnym Bi-
skup Płocki podziękował gąbińskim straża-

Medal  
dla strażaków z Gąbina

kom za swoją dotychczasową służbę 
społeczeństwu oraz za wystawienie 
delegacji w formie orkiestry dętej pod-
czas jednego z najważniejszych świąt 
chrześcijan jakim jest Boże Ciało.

Zainteresowanie zawodami przeszło na-
sze najśmielsze oczekiwania. Przyjechało 
69 szachistów z całej Polski. Taka obfitość 
zawodników świadczy o tym, że gąbińskie 
szachy i turnieje zdobywają wielką popu-
larność.

Turniej przebiegał w bardzo sporto-
wej atmosferze pełnej ducha „fair play”, 
wszyscy zawodnicy odnosili się do siebie 
z iście dżentelmeńskim szacunkiem, nie 
było żadnej sytuacji spornej czy proble-
matycznej reklamacji. Dorośli zawodnicy 
dali prawdziwy pokaz turniejowego obycia 
i rycerskiego zachowania w ferworze sza-
chowej rywalizacji.

Naturalnie było wiele gorzkich porażek 
w wygranych pozycjach, wypuszczonych 
zwycięstw albo cudownych ratunków w 
pozornie beznadziejnych, głębokich koń-
cówkach - taki jest magiczny urok Sza-
chów! Za to właśnie wszyscy kochamy 
Królewską Grę - jest częściowo nieprze-
widywalna i wszystko może się zdarzyć 
- wystarczy na chwilkę osłabić czujność 
albo koncentrację.

XXIII Memoriał Szachowy  
im. Bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego

W sobotę 02.03.2013 r. w Gąbinie odbył się XXIII Ogólnopolski Memoriał Szachowy im. Bł. Abpa 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego. W zawodach wzięło udział 69 zawodników z całej Polski. Tur-
niej otwarty był dla wszystkich bez względu na wiek i poziom zaawansowania, chociaż możemy 
pochwalić się bardzo wysokim średnim rankingiem. 

Wśród zdobywców 
miejsc w czołówce nie było 
niespodzianek. Pierwszą na-
grodę zdobył arcymistrz Artur 
Jakubiec z Warszawy, który 
okazał się być bezkonkuren-
cyjnym. Drugie miejsce zajął 
arcymistrz Andrei Maksimen-
ko z Ukrainy, trzecie miejsce 
zdobył arcymistrz Mirosław 
Grabarczyk z Płocka. 

Tytuł najlepszej szachist-
ki turnieju otrzymała Kinga 
Pastuszko - gimnazjalistka 
z Warszawy, w klasyfikacji 
ogólnej zajęła 9 miejsce.  

Najlepszą szachistką 
miasta i gminy Gąbin została Aleksandra 
Szczypawka uczennica drugiej klasy SP 
w Gąbinie. 

Zwycięzcy otrzymali nagrody finanso-
we, ufundowali je: bp Piotr Libera, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak i parafia św. Mikołaja w Gąbinie.   

Głównym organizatorem 23. Memo-

riału Szachowego im. bł. abpa Antoniego 
J. Nowowiejskiego był Parafialno-Ucz-
niowski Klub Sportowy „Mikołaj” działający 
przy parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie. 
Wydarzeniu patronował biskup płocki 
Piotr Libera i burmistrz miasta i gminy Gą-
bin Krzysztof Jadczak. 

Konstancja Chojnacka

Udany start Judoków z Sakury
16 i 17  lutego w Łazach odbył się pierw-
szy turniej z cyklu Grand Prix Mazowsza  
w kategorii wiekowej Młodzik i Dzieci. Swój 
debiut na tym Turnieju miał Klub Sakura 
Judo Płock, który powstał w Październiku 
2012 roku. Turniej w Łazach stał na bardzo 
wysokim poziomie gdyż oprócz klubów  
z okręgu Warszawsko–Mazowieckiego 
wystąpiły również kluby z okręgu Łódzkie-
go i Kujawsko-Pomorskiego. Udział wzięło 
7 zawodników z UKS Sakura Judo Płock. 
Najlepiej w kategorii młodzik spisała się 
Anna Rutkowska ( grupa Gąbin ) w katego-
rii wagowej plus 63 kg zajmując 3 miejsce, 
przegrywając drobną różnicą punktową tyl-
ko z finalistkami swojej kategorii. Na punk-
towanym 5 miejscu uplasował się Kacper 

Korzeniewski ( grupa Płock 
22 )wygrywając 2 pojedynki 
przed czasem. Na 9 miejscu  
Norman Jasiński oraz Gabriel 
Jamroziński dalsze miejsce. 
Dnia następnego walczyły 
dzieci. Najlepszy wynik w tej 
kategorii wiekowej uzyskał Mi-
kołaj Jamroziński (grupa San-
niki),który po wygraniu 5 walk 
przed czasem wywalczył złoty 
medal. Brązowe medale dla 
Klubu wywalczyła Aleksan-
dra Cicholc oraz Maksymilian 
Jamroziński. Zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia Judo w Szkole Podstawowej nr 
22 w Płocku, w Gąbinie oraz w Sannikach. 

Wszystkim zawodnikom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.
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Pierwsze tygodnie marca były dla uczniów szkoły podstawowej w Gąbinie bogate  
w wydarzenia sportowe. W dniu 8 marca odbyły się gminne rozgrywki w minipiłkę siat-
kową „4” dziewcząt i chłopców. Rywalizowały ze sobą szkoły z Borek, Dobrzykowa, No-
wego Grabia i Gąbina. Po meczach pełnych emocji i zaciętej walki klasyfikacja końcowa 
przedstawiała się w następujący sposób:

Na rozgrywki rejonowe w mini piłce siatkowej nasze zawodniczki pojechały do Łącka. 
Tam rywalizowały ze szkołą z Nowego Duninowa i gospodyniami zawodów – dziew-
czętami z Łącka. Pierwszy set należał do gąbinianek i zakończył się wynikiem 25:16. 
Niestety, w drugim secie pojawiły się liczne błędy i drugi set należał do rywalek. Czekał 
nas „tie break” – i walka nerwów. Nasze dziewczyny jednak nie dały sobie odebrać zwy-
cięstwa – dobra zagrywka była kluczem do wygranej. Mecz zakończył się wynikiem 2:1 
dla Gąbina. Z reprezentantkami szkoły z Nowego Duninowa nasze dziewczyny zagrały 
już spokojniej, rozważniej. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla naszych dziewczyn. 
Dziękujemy naszym zawodniczkom za godne reprezentowanie szkoły i gratulujemy im 
oraz ich opiekunowi - p. Hannie Rybciak  - osiągniętych wyników. 18 marca kolejny 
etap rozgrywek dla dziewcząt ze szkoły podstawowej z Gąbina – rozgrywki na szczeblu 
powiatu. Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów.

Tekst: H. R.

Na zdjęciu -  od góry (od lewej strony): 
Magda Sikorska, Karina Olejniczak, Na-
talia Milewska, Dominika Jankowska 
od dołu(od prawej strony): Kasia 
Drażba, Weronika Tarka, Karolina Tar-
ka, Sandra Lewandowska

Sukcesy sportowe dziewcząt ze Szkoły Podstawowej z Gąbina

Minisiatkówka „4” dziewczęta:
1. SP Gąbin
2. SP Dobrzyków
3. SP Borki
4. SP Nowe Grabie

Minisiatkówka „4” chłopcy:      
1. SP Dobrzyków
2. SP Gąbin
3. SP Nowe Grabie  

Podsumowanie sezonu 2012/2013  
„Białego Orlika” w Gąbinie

Zimowy sezon 2012/2013 na lodowisku „Biały Orlik” w Gąbinie rozpoczął się  
21 grudnia. Podobnie jak w latach poprzednich lodowisko cieszyło się bardzo 
dużym zainteresowaniem. „Białego Orlika” przy Gimnazjum w Gąbinie odwiedzało 
dziennie około 150-200 osób. Na łyżwach jeździły dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe, zarówno z terenu Miasta i Gminy Gąbin, jak również gmin sąsiednich. 
Z bezpiecznego sztucznego lodowiska korzystały także dzieci i młodzież podczas 
zajęć lekcyjnych prowadzonych w gąbińskim kompleksie szkolnym. 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie korzystający z lodowiska wzięli udział 
w programie „Mistrzowie Białego Orlika” przygotowanym przez „Stowarzyszenie 
Sport 7”, a skierowanym do uczniów klas IV-VI. W ramach programu uczniowie 
brali udział  w zajęciach prowadzonych przez przeszkolonych animatorów „Białego 
Orlika”.

Podsumowaniem tych zajęć był wyjazd 10 osób na finały mazowieckie do 
Mińska Mazowieckiego, gdzie głównym sędzią zawodów był Mariusz Czerkawski – 
były polski hokeista, reprezentant Polski, olimpijczyk z Albertville 1992, komentator 
sportowy. 
Lista uczniów, którzy wzięli udział w programie „Mistrzowie Białego Orlika”:
1. Sebastian Maciaszek – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy IIIc,
2. Kacper Chabowski – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy IVc,
3. Jakub Frydrych – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy IVa,
4. Kordian Chabowski – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy VIb,
5. Artur Kowalczyk – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy VIb,
6. Weronika Kowalska – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy IVc,
7. Julita Cybart – uczennica ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy IVc,
8. Mateusz Jurkiewicz – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy Va,
9. Adam Stelmaszczyk – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu z 
klasy III,
10. Oskar Obidowski – uczeń ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie z klasy Va.

Animator Białego Orlika
Radosław Wilgocki
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Od roku 2010 Samorząd Miasta i Gminy Gąbin występuje do Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki z wnioskiem o dofinansowanie kosz-
tów osobowych projektu „Animator – Moje Boisko ORLIK 2012” na 
prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach realizacji programu „Sport Wszystkich Dzieci”.
Animatorzy uczestniczący w projekcie zobowiązani są do organizo-
wania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, gier i zabaw ru-
chowych, pokazów i konkursów sportowych. 
Głównymi celami programu budowy kompleksów sportowych „Moje 
Boisko – ORLIK 2012” są:

udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury • 
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycz-
nego pod okiem trenera – animatora,
popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawo-• 
dów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.

W roku 2009 powstał kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – 
ORLIK 2012” w Gąbinie, zaś w roku 2011 w Dobrzykowie. Zaintere-
sowanie obiektami jest bardzo duże, a w godzinach funkcjonowania 
szkół z boisk korzystają dzieci i młodzież szkolna w ramach zajęć 
kultury fizycznej. 

ZAJĘCIA NA ORLIKACH 
 – ANIMATORZY 2013
Samorząd Gąbina zapewni opiekę oraz ciekawe zajęcia  
na boiskach ORLIK w Gąbinie i Dobrzykowie


