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Koncert 
Bożonarodzeniowy

Jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej z terenu Miasta i Gminy Gąbin 
należą do najlepiej przygotowanych 
i wyposażonych w sprzęt ratowni-
czy na terenie województwa, a na-
wet kraju. Bardzo drogi, różnorodny  
i specjalistyczny sprzęt przeciwpoża-

Budowa strażnicy w Gąbinie

rowy ratownictwa drogowego i wod-
nego wymaga odpowiednio dobrych 
warunków przechowywania. W 
ostatnim czasie realizowane są mniej-
sze i większe remonty remiz OSP. 

Koncert Bożonarodzeniowy• 
III Gala Noworoczna• 
Budowa strażnicy w Gąbinie• 
Rewaloryzacja i adaptacja alejek • 
parkowych w Gąbinie
Realizacja projektu „Budowa • 
systemu informacji turystycznej 
-etap I”
Realizacja projektu „Przeciw-• 
działanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w Mieście i Gminie Gąbin”
Rozstrzygnięcie konkursu ofert • 
na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu - 2014
Inauguracja UTW w Gąbinie• 
II Gąbińskie Forum Kultury• 
Wigilia Związku Piłsudczyków • 
oddział Gąbin
22. Finał Wielkiej Orkiestry • 
Świątecznej Pomocy
Powitanie wiosny w szkołach• 
VI. edycja Gminnego Konkursu • 
znajomości utworów Kornela 
Makuszyńskiego
Koncert „Prowadź nas Gwiaz-• 
do”
X Gminny Festiwal piosenki • 
harcersko – turystycznej
Turniej tenisa stołowego dla • 
dorosłych w Nowym Grabiu
XXIV Ogólnopolski Memoriał • 
Szachowy im. Bł. Abpa Anto-
niego Juliana Nowowiejskiego

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

W numerze: Z okazji Świąt Wielkiej Nocy będących zwiastunem  
Zmartwychwstania Pańskiego, dających radość i nadzieję  

składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo miłości i szczęścia.
Okres Świąt Wielkanocnych daje nam wiarę w siłę Chrystusa i ufność  

w lepsze jutro. Dlatego cieszmy się tym wyjątkowym,  
świątecznym czasem.

Wesołych Świąt spędzonych w gronie najbliższych.
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Trwają prace przy odnowieniu cen-
trum Gąbina. Projekt „Rewalory-

zacja i adaptacja alejek parkowych 
w Gąbinie” realizowany z wykorzy-
staniem środków UE pochodzących 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 z działania osi 
3 – LEADER, ma na celu przebudowę 
parków miejskich oraz zagospodaro-
wanie przestrzeni wokół miejsc pa-
mięci narodowej, tj. pomnik niezna-
nego żołnierza w parku przy ul. Wojska 
Polskiego, pomnik 10 rozstrzelanych 
w parku przy ul. Browarnej, pomnik-
głaz Józefa Piłsudskiego w parku przy 
ul. Sławoja Składkowskiego. W zakres 
prac budowlanych wchodzi przebu-
dowa ciągów pieszo-jezdnych i alejek 
wraz z wykonaniem nowej nawierzch-
ni z kostki betonowej, doprowadzenie 
energii elektrycznej oraz niezbędnych 
przyłączy, pielęgnacja zieleni oraz usu-
nięcie chorego drzewostanu, wyposa-
żenie w obiekty małej infrastruktury 
turystycznej. Wszystkie parki zyska-
ją nowe stylowe oświetlenie alejek, 
a także miejsc pamięci narodowej. 
Ponadto w parku przy ulicy Wojska 
Polskiego zostanie wybudowany tor 
rolkowy, który  poprawi bezpieczeń-
stwo, uatrakcyjni  aktywny wypoczy-
nek sportowy mieszkańców Miasta 
i Gminy Gąbin, a przede wszystkim 
będzie bezpieczną alternatywą dla 
asfaltowych dróg publicznych często 
wykorzystywanych przez rolkarzy. 

Rewaloryzacja i adaptacja 
alejek parkowych w Gąbinie 

W parkach organizowane są uroczyste 
obchody świąt państwowych i kościel-
nych, liczne imprezy sportowe i rekre-
acyjne, koncerty, a także plenerowe 
występy artystyczne. Rewaloryzacja 
parków wraz z ich oświetleniem i do-
prowadzeniem energii elektrycznej 
przyczyni się do zwiększenia bezpie-
czeństwa szczególnie po zapadnięciu 

zmroku, uatrakcyjni oraz zwiększy inte-
gracyjną funkcję przestrzeni miejskiej, 
zarówno podczas zorganizowanych im-
prez kulturalnych, jak i czasu wolnego 
mieszkańców Gąbina i okolic.

Gala w warszawskim Hotelu Sofitel Victoria była ostatnią  
z cyklu Wojewódzkich Gal XIV edycji konkursu Gazele Bizne-

su 2013. Nagroda przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu 
przy współpracy z  wywiadownią gospodarczą Coface. Tym ra-
zem w rankingu znalazły się 4272 firmy, w tym, w województwie 
mazowieckim 687. Pozycja w rankingu zależy wyłącznie od osią-

Fructoplant Sp. z o.o. po raz drugi w gronie Gazel Biznesu 2013
gniętych przez firmę wyników, a konkretnie – od wypracowa-
nego w ciągu trzech lat przyrostu obrotów. To jego wartość 
wyrażona w procentach decyduje o miejscu w zestawieniu. 
Ponadto w każdym z branych po uwagę lat firma musiała 
osiągać zyski, a zyski i obroty musiały co roku rosnąć. Przed-
siębiorstwa, które się w nim znajdują to nie tylko sprawdzo-
ne, kwalifikowane i wiarygodne firmy, ale także takie, które 
preferują solidność i jawność działania.

W gronie najdynamiczniej rozwijających się firm jest firma 
z naszego regionu Fructoplant Sp. z o.o. z siedzibą w Gąbinie. 
Nagrodę na ręce zarządu spółki Fructoplant  przekazała Patri-
cia Deyna - prezes zarządu Bonnier Bussines Polska.

Cieszymy się, iż firma Fructoplant znalazła się w pre-
stiżowym gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 
z całej Polski. Zdobycie po raz kolejny i to drugi z rzędu 
tytułu Gazeli Biznesu to dowód uznania dla kondycji finan-
sowej firmy, a także dowód wysokiej odpowiedzialności  
w stosunku do całego zespołu Fructoplant będącego praw-
dziwym współtwórcą tego sukcesu, któremu po raz drugi 
dedukujemy tę nagrodę. To kolejny pozytywny impuls do 
ciągłego rozwoju naszej firmy – komentowali Przemysław 
Żabka oraz Piotr Buła. 



3

www.gabin.pl

Budynek remizy OSP w Gąbinie,  
największej jednostki strażaków 
ochotników na terenie powiatu 
płockiego, nie był w stanie pomie-
ścić całego wyposażenia ratowni-
czego, stąd też zaszła konieczność 
budowy nowej strażnicy. OSP 
Gąbin włączona 1995r. w krajowy 
system ratowniczo – gaśniczy dys-
ponuje kilkoma pojazdami ratow-
niczymi przeznaczonymi zarówno 
do gaszenia pożarów jak i ratow-
nictwa drogowego, a także łodzie  
i inny specjalistyczny sprzęt ratow-
nictwa wodnego i przeciwpowo-
dziowego. W celu zapewnienia jak 
najlepszego poziomu bezpieczeń-
stwa, dostępności i odpowiednio 
długiego okresu eksploatacji sprzę-
tu i wozów bojowych, jednostka 
rozpoczęła realizację budowy no-
wej strażnicy przy Alei Jana Paw-
ła II. W roku 2009 inwestycję bu-

Budowa strażnicy w Gąbinie
dowy strażnicy przejął  Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin. W ramach 
współpracy wykonano drugą kon-
dygnacje, konstrukcję dachu wraz 
z pokryciem, zamontowano wrota 
garażowe i stolarkę okienną, ocie-
plono ściany budynku, a także wy-
konano elewację. Przed obiektem 
została położona kostka, podłą-
czono strażnicę do kanalizacji sa-
nitarnej oraz sieci gazowej. Łączny 
koszt inwestycji przekroczył 2 mln 
zł. Do wykonania pozostaje jeszcze 
wykończenie wnętrza budynku.

Dzięki prowadzonej inwestycji 
strażacy z OSP Gąbin będą posia-
dali największy i najnowocześniej-
szy tego typu obiekt w powiecie 
płockim. Warunki pracy ochot-
niczej straży pożarnej i  przecho-
wywania nowoczesnego sprzętu 
strażackiego zostaną w znaczny 
sposób poprawione.

Fructoplant  
- Diamentem  
Forbesa 2014 
Gospodarczy miesięcznik Forbes 
skierowanym do menedżerów 
wyższego i średniego szczebla, 
biznesmenów, osób dynamicz-
nych, aktywnych, otwartych na 
światowe trendy,  obok rankingu 
na 100 najbogatszych Polaków 
rozstrzyga ranking dla przedsię-
biorstw, które w ostatnich trzech 
latach najbardziej dynamicznie 
zwiększały swoją wartość przy-
znając im tytuł Diamentów For-
besa.  

Na bazie danych zebranych 
przez wywiadownię Bisnode 
Polska powstaje corocznie Lista 
Diamentów Forbesa, opracowy-
wana na podstawie szwajcarskiej 
metody wyceny wartości firm, 
badającej wyniki finansowe oraz 
wartość majątku. Dane wykorzy-
stywane do wyceny Diamentów 
to m.in. poziom sprzedaży, zysk 
netto, wartość majątku trwałego, 
zapasy, należności, nakłady na 
inwestycje. 

W tegorocznym rankingu ty-
tuł Diamentu Forbesa otrzymała 
firma z naszego miasta - Fructo-
plant Sp. z o.o. 

„Niewątpliwie to dla nas ogrom-
ny zaszczyt znaleźć się na liście 
polskich przedsiębiorstw najszyb-
ciej zwiększających swoją rynkową 
wartość. Fakt ten potwierdza zasad-
ność przyjętych strategii i umacnia 
w drodze do realizacji założonych 
celów. Mamy świetny zespół, któ-
ry dba o jakość naszych produktów, 
partnerskie relacje z kontrahentami 
i przede wszystkim energetyczną at-
mosferę dająca siłę do dalszego roz-
woju naszych kluczowych aktywności 
produkcyjnych, opartych na wiedzy 
i doświadczeniu pokoleń” – komen-
tował Wojciech Woźniak – Członek 
Zarządu i Dyrektor Operacyjny we 
Fructoplant.

8 czerwca 2013 r. nastąpiło uroczy-
ste otwarcie placu ze sprawnościo-
wym torem przeszkód wybudowa-
nym, dzięki współfinansowaniu 
przez Rotary Club Warszawa So-
bieski na terenie kompleksu szkol-
nego w Dobrzykowie. Wzięli w 
nim udział m.in.: Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin, dyrektorzy szkół, 
rodzice, dzieci oraz członkowie RC 
Warszawa Sobieski. 

Decyzję o lokalizacji podjęła 
Pani Prezydent wraz z zarządem 
klubu Rotary wskazując, miejsco-
wość Dobrzyków, m.in. w związ-
ku z funkcjonowaniem gimnazjum 
oraz dużą liczbę osób mogących 
korzystać z toru.

Do kompleksu szkolnego w Do-
brzykowie uczęszcza bardzo duża 
liczba dziec i młodzieży z miejsco-
wości, które zostały zalane w maju 

Tor sprawnościowy w Dobrzykowie
2010 r. W obwodzie szkoły znajdu-
je się 17 miejscowości: Jordanów, 
Górki, Dobrzyków, Małe Góry, 
Karolew, Ludwików, Potrzeb-
na, Nowe Grabie, Grabie Polskie, 
Nowa Korzeniówka, Stara Korze-
niówka, Troszyn Polski, Nowy 
Troszyn, Borki, Piaski, Rumunki, 
Nowe Wymyśle.

Pomysłodawcą projektu był Jan 
Balcerzak – członek klubu Rotary 
–– syn malarza Alojzego Balce-
rzaka, który w rozmowach z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztofem Jadczakiem doprecy-
zował szczegóły projektu i usytu-
owanie toru na działce w bezpo-
średnim sąsiedztwie pozostałych 
boisk sportowych. 

Tor sprawnościowy zlokalizo-
wano w bezpośrednim sąsiedz-

Dokończenie na str. 4
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twie kompleksu boisk sportowych 
„Moje boisko – ORLIK 2012” w Do-
brzykowie. Tor przeszkód składa 
się z dziewięciu urządzeń spraw-
nościowych.

Będzie on służył zarówno mło-
dzieży podczas lekcji w-f, jak i oso-
bom dorosłym, wszystkim miesz-
kańcom. Koszt całości zadania wy-
niósł ponad 50 tys. zł. 

RC Warszawa Sobieski środki 
pozyskał z Rotary Foundation. Pro-
jekt prowadził po stronie polskiej – 
Jan Balcerzak i Cyprian Lutoborski, 
a po stronie niemieckiej – Jarosław 
Wistuba.

Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin włączył się w budowę przy-
gotowując podłoże pod instalację 
urządzeń oraz ogrodzenie placu.

Należy wspomnieć, że w 2012 
roku Miasto i Gmina Gąbin pozy-
skała środki z programu rządo-
wego „Radosna szkoła” w ramach 
których wybudowano tradycyjny 
plac zabaw dla najmłodszych, któ-
rego tor sprawnościowy dla mło-
dzieży i dorosłych jest doskonałym 
uzupełnieniem.

Rotary Club Warszawa Sobie-
ski powstał w roku 2001. 4 lutego 
2006 r. odbył się oficjalny Charter 
– uroczystość w trakcie której Gu-
bernator Dystryktu wręczył RC 
Warszawa Sobieski kartę charte-
rową stwierdzającą, że klub został 
przyjęty do rotariańskiej rodziny.

Tor sprawnościowy w Dobrzykowie

Wśród wielu projektów charyta-
tywnych realizowanych przez RC 
Warszawa Sobieski najważniejszym 
jest regularna współpraca z Cen-
trum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki 
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy 
„Helenów”.

Na przełomie roku 2013/2014 roz-
poczęła się realizacja projektu „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Mieście i Gminie Gąbin”. Głównym 
celem Projektu jest zmniejszenie ryzy-
ka wystąpienia zjawiska wykluczenia 
cyfrowego wśród mieszkańców Miasta 
i Gminy Gąbin poprzez udostępnienie 
Internetu dla 80 gospodarstw domo-

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w Mieście i Gminie Gąbin”

wych, przeprowadzenie szkoleń w za-
kresie obsługi komputera (160 osób), 
zapewnienie niezbędnego sprzętu 
i oprogramowania, a także pomocy 
technicznej przy instalowaniu sprzę-
tu w gospodarstwach domowych (80 
zestawów komputerowych) i jednost-
kach podległych (104 zestawów kom-
puterowych) przez okres realizacji pro-
jektu tj. do 31 grudnia 2014 oraz 5 lat 
po jego zakończeniu dla zachowania 
trwałości projektu, czyli do końca roku 
2019.

Do końca pierwszego kwarta-
łu udało się zrealizować następujące 
działania: powołana przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin komisja rekruta-
cyjna przeprowadziła proces rekrutacji 
uczestników projektu wraz z utworze-
niem listy rezerwowej, przeprowadzono 
procedurę zamówień publicznych oraz 

sfinalizowano dostawę sprzętu kompu-
terowego wraz z ubezpieczeniem.  

Wartość projektu to ponad 1,1 mln 
zł. Całość zadania  finansowana jest 
ze środków zewnętrznych tj. 85% z UE 
oraz 15% ze środków krajowych . 

Uczestnikami projektu mogły zo-
stać m.in. gospodarstwa domowe 
spełniające kryterium dochodowe 
upoważniające do otrzymania wspar-
cia w ramach systemu pomocy spo-
łecznej lub upoważniające do otrzy-
mania wsparcia w ramach świadczeń 
rodzinnych, osoby niepełnosprawne 
ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności. Do udziału 
w projekcie uprawnieni są mieszkańcy 
miasta i gminy Gąbin nieposiadające 
komputera i dostępu do internetu w 
gospodarstwie domowym.

Komisja rekrutacyjna wyłoniła listę Spotkanie komisji rekrutacyjnej
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80 osób, które zakwalifikowały się do 
projektu na liście rezerwowej znalazło 
się dziewięć osób. Uczestnicy będą 
musieli podpisać umowy w których 
zobowiążą się wykorzystywać sprzęt 
zgodnie z przeznaczeniem, będą o nie-
go dbać, a w wypadku zmiany miejsca 
zamieszkania i przeprowadzki poza te-
ren gminy zwrócą komputery. Umowy 
będą obowiązywać przez pięć lat. 

Przed zespołem zarządzającym 
projektem pozostaje przygotowanie 
specyfikacji na dostawę internetu oraz 
przeprowadzenie szkoleń oraz sfina-
lizowanie instalacji sprzętu w gospo-
darstwach domowych uczestników 
projektu. Dostawa i podpisywanie 
umów zaplanowane jest na koniec  
II kwartału roku 2014.

17 grudnia 2013 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy  Gąbin ogłosił konkurs ofert,  
na realizację zadania publicznego, 
pn. „Upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu w roku 2014r., na tere-
nie Miasta i Gminy Gąbin”. Do dnia  
15 stycznia 2014 r. wpłynęło sześć 
ofert. W konkursie wzięły udział or-
ganizacje pozarządowe: Miejski Klub 
Sportowy „Błękitni” Gąbin, Ludowy 
Klub Sportowy „Unia” Czermno, Para-
fialno-Uczniowski Klub Sportowy „Mi-
kołaj” w Gąbinie, Miejski Uczniowski 

Konkurs dla organizacji pozarządowych
Klub Sportowy Gąbin, Klub Sportowy 
„Falcon” w Płocku, Uczniowski Klub 
Sportowy „Sakura” Płock. Komisja kon-
kursowa po dokonaniu oceny wnio-
sków i przedstawieniu jej do akceptacji 
Burmistrzowi stwierdziła, że wszystkie 
oferty otrzymają dofinansowanie na 
realizację zadania publicznego na tere-
nie Miasta i Gminy Gąbin. W ramach 
dotacji  w 2014 r. będą prowadzo-
ne zajęcia dla społeczności lokalnej,  
w ramach: szkolenia sportowego 
dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce 

nożnej, szkolenia dzieci i młodzieży 
podczas turniejów szachowych, spor-
towego tańca towarzyskiego, współ-
zawodnictwa sportowego w zakresie 
JUDO oraz rozwoju tenisa stołowego. 
Konkurs odbył się na podstawie art. 
11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolonta-
riacie oraz na podstawie uchwalanego 
co roku programu współpracy Miasta  
i Gminy Gąbin z organizacjami poza-
rządowymi.

Wyniki konkursu ofert

Lp. Wnioskodawca Tytuł zadania Kwota udzielonej dotacji

1 Miejski Klub Sportowy 
„Błękitni Gąbin”

„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i doro-
słych, w tym prowadzenie zajęć treningowych, 
organizowanie w gminie zawodów i turniejów 
sportowych oraz udział w zawodach i turniejach 
organizowanych poza terenem Miasta i Gminy 
Gąbin”

130.000,00

2 Ludowy Klub Sportowy 
„Unia Czermno”

„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz prowadzenie zajęć treningowych i 
udział w zawodach i turniejach”

35.000,00 zł

3 Miejski Uczniowski 
Klub Sportowy w Gąbinie

„Rozwój tenisa stołowego w Mieście i Gminie 
Gąbin w 2014 r.” 10.000,00 zł

4 Uczniowski Klub Sportowy 
Sakura Judo Płock

„Organizacja szkolenia sportowego oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym w zakresie 
JUDO”

5.000,00 zł

5 Klub Sportowy Falcon 
w Płocku

„Opracowanie i realizacja programu wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. - 
taniec towarzyski”

5.000,00 zł

6 Parafialno-Uczniowski Klub 
Sportowy „Mikołaj w Gąbinie”

„Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i doro-
słych - szachy” 5.000,00 zf
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Uranos odnosi w tym roku szereg suk-
cesów. Zespół śpiewająco triumfuje  
w licznych rywalizacjach na szczeblu gmin-
nym i międzypowiatowym. Zaczęło się od  
V Przeglądu Pieśni i Piosenki Patriotycz-
nej w Szczawinie Kościelnym, gdzie zdo-
był drugie miejsce, a solowy występ Izy 
Jabłońskiej nagrodzono Grand Prix Festi-
walu. Kolejna nagroda dla grupy to ZŁOTA 
GWIAZDA na VI Festiwalu Kolęd i Pastora-
łek w Rogozinie.

Prawdziwym skarbem jest Iza, 
która deklasuje przeciwniczki. 
Na konkursie poezji śpiewanej 

(utwory Juliana Tuwima)  
w Sikorzu uplasowała się  

na trzecim miejscu. 
Na Festiwalu Piosenki Poetyckiej Jacka 

Kaczmarskiego była już bezkonkurencyjna 
i zdobyła pierwsze miejsce. Jej występy 
również okazały się niezrównane na festi-
walu Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmar-
skiego w Słupnie i na Festiwalu Piosenki 
Turystycznej ,,Rajdowe Buty” w Wyszo-
grodzie. Uczennica brawurowo wyśpiewa-
ła pierwsze miejsca. 

Ostatnio, piosenką ,,Kaziu, zakochaj 
się”, utorowała sobie drogę do miejsca 
drugiego w Konkursie Piosenki Jerze-
go Wasowskiego i Jeremiego Przybory  
w Płocku. 

DLA ZESPOŁU URANOS 
Z GIMNAZJUM W GĄBINIE!

Dobry rok

Osiągnięcia Izy i zespołu znacz-
nie wzbogacają Mariusz Sikora, Ma-
teusz Młodziejewski i Damian Zieliń-
ski. Chłopcy wytrwale akompaniują 
zwłaszcza na licznych próbach. 

inka
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18 stycznia zaprzyjaźnione z Strażą Koło 
Gospodyń Wiejskich z Topólna zorgani-
zowało przy wsparciu OSP tradycyjną za-
bawę choinkową dla dzieci. Na imprezie 
obecny oczywiście był Święty Mikołaj, 
który wręczył dzieciom prezenty.

Choinka  
w Topólnie
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Koncert kolęd przygotował pan Sła-
womir Gałczyński wraz z panią Elizą 
Łochowską. Podczas Mszy św. o godz. 
1700 zaśpiewał zespół Kameralny 
Zespół Wokalny POKiS. Chór Miasta  
i Gminy Gąbin zaprezentował się po 
Mszy św. wykonując Nuż my wszyscy 
zaśpiewajmy, Niechaj będzie głośno 
wszędzie i Obchodząc Jezusa dziś na-
rodzenie przy akompaniamencie pana 
Zbigniewa Mereckiego. Następnie 
ponownie wystąpił Kameralny Zespół  
z kolejnymi kolędami i pastorałkami  
w różnych językach: Ding dong! Mer-
rily on high, Pójdźmy wszyscy do sta-
jenki, Kołysanka, Oj maluśki, maluśki, 
Anioł pasterzom mówił (kwartet mę-
ski), O Tannenbaum i Jezusa narodzo-
nego wszyscy witajmy. Po zaśpiewaniu 
przez Chór MiG Gąbin Przybieżeli do 
Betlejem wspólnie z Kameralnym Ze-
społem zostały przedstawione dwa 

Kolędujemy
w świątyni w Gąbinie...

... i w Dobrzykowie

Tradycją stało się kolędowanie Chóru Miasta i Gminy Gąbin w Kościele Parafialnym  
w Gąbinie. W tym roku wystąpił również Kameralny Zespół Wokalny Płockiego Ośrodka 
Kultury i Sztuki. 

utwory Nad Betlejem w ciemną noc  
i Niebo, wykrzykuj! Niespodzianką była 
gra na barytonie pana Michała Krysia-
ka, naszego chórzysty. Na zakończenie 
wszyscy zaśpiewali w rytmie polskiego 

poloneza Bóg się rodzi. Publiczność na-
grodziła wszystkich oklaskami, ksiądz 
proboszcz Józef Szczeciński podzięko-
wał za podtrzymywanie tradycji śpie-
wania kolęd. 

Na zaproszenie proboszcza parafii Do-
brzyków ks. Marka Mizerskiego wystą-
piliśmy w kościele pod wezwaniem św. 
Stanisława w Dobrzykowie.

W tym roku szkolnym wystąpiliśmy 
już po raz jedenasty. Pan Sławomir 
Gałczyński przygotował ten wyjątkowy 
koncert (zarówno dla publiczności jak  

i dla Chóru Miasta i Gminy Gąbin).
Mimo zimowej aury świątynię 

wypełniła ciepła atmosfera. W czasie 
przeznaczonym na kazanie zaśpiewa-
liśmy a cappella kolędy: Nad Betlejem 
w ciemną noc, Niebo, wykrzykuj!, Nie-
chaj będzie głośno wszędzie, Obcho-
dząc Jezusa dziś narodzenie, Nuż my 
wszyscy zaśpiewajmy i Przybieżeli do 
Betlejem pasterze. Podczas wykony-
wania pierwszej kolędy nasz chórzysta 
Michał Krysiak zagrał na trąbie baryto-
nowej.

Obecni na Mszy Św. wierni, łącznie 
z ks. Proboszczem oraz Panem Bur-
mistrzem – Krzysztofem Jadczakiem – 
przyjęli nasz śpiew bardzo sympatycz-
nie, nagradzając występ oklaskami.

Ksiądz proboszcz podziękował za 
piękną muzykę i zaznaczył, że w parafii 
Dobrzyków okres śpiewania kolęd zo-
stał zakończony w tak szczególny spo-
sób.

Dziękujemy wszystkim za miłe 
przyjęcie i słowa uznania. Zapraszamy 
na kolejne występy.
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10 lutego 2014 r. w odbyła się w pań-
stwowej Szkole Muzyczne I i II st. w So-
chaczewie kolejna edycja Małego Fe-
stiwalu Gitarowego. Część konkursowa 
połączona była z lekcjami otwartymi 
prowadzonymi przez znakomitego pe-
dagoga i gitarzystę Ryszarda Bałauszko, 

Festiwal gitarowy w Płocku
pracownika Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dobrze zaprezentowali się podczas 
prezentacji uczniowie Szkoły Muzycz-
nej I st. w Gąbinie. Kacper Ledzion oraz 
Patryk Sochacki uzyskali wyróżnienia  

I stopnia, natomiast Kacper Koncki  
i Mateusz Koc otrzymali wyróżnienia  
II stopnia.

Uczniów przygotowali do konkursu 
Krystyna Panek i Jakub Dudek.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie

18 grudnia w sali OSP w Nowym Ka-
mieniu Szkoła Podstawowa im. Ma-

Spotkanie opłatkowe
nych kolęd i pastorałek. W trakcie uro-
czystości został rozstrzygnięty konkurs 
na najpiękniejszą szopkę bożonarodze-
niową. Nagrody zwycięzcom wręczył 
ksiądz Józef Szczeciński, pan burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz pani dyrektor 
Ewa Chrząszczewska. Zgodnie z trady-
cją uczestnicy spotkania składali sobie 
życzenia dzieląc się opłatkiem. Tra-
dycyjne potrawy przygotowały panie  
z KGW oraz nauczyciele. 

rii Kownackiej wraz z Kołem Go-
spodyń Wiejskich zorganizowali 
wieczór wigilijny dla społeczności 
lokalnej. Przybyło wielu zapro-
szonych gości: Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
ksiądz proboszcz Józef Szczeciń-
ski, panie z Banku Spółdzielczego  
w Gąbinie, sołtysi, emerytowani 
nauczyciele. Spotkanie rozpoczęło 
się występem dzieci pełnym pięk-
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Samorząd Miasta i Gminy Gąbin za pośrednictwem 
Fundacji Aktywni Razem z Łącka do Urzędu Mar-
szałkowskiego w Warszawie w marcu 2011 r. złożył 
wniosek o przyznanie pomocy w zakresie małych 
projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na 
realizację projektu „Budowa systemu informacji tury-
stycznej – etap I”.

Projekt polega na opracowaniu, składzie oraz druku 
folderu promującego walory turystyczno – kulturalne 
wraz z załącznikiem multimedialnym (płyta DVD) za-
wierającym film promujący Miasto i Gminę Gąbin.

W dniu 11 kwietnia 2012r. 
w Warszawie Burmistrz 

Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak 

przy kontrasygna-
cie Skarbnika 
Gminy – Marii 
Anieli Machała 
podpisał umo-
wę o przyzna-
niu pomocy z 
Samorządem 
Województwa 
Mazowieckie-

go na realizację 
projektu „Budo-

wa systemu infor-
macji turystycznej 

– etap I”, wartość ope-
racji 34 353,90 zł, w tym 

dofinansowanie 19 551,00 zł.
Opracowanie i druk folderu pro-

mującego walory turystyczno – kulturalne przyczyni 
się do rozwoju turystyki oraz zachowaniu dziedzictwa 
kulturowego, m.in. poprzez: wypromowanie najbar-
dziej atrakcyjnych obiektów pod względem turystycz-
nym, upowszechnienie informacji przyrodniczo i hi-
storycznie cennych obszarach Miasta i Gminy Gąbin, 
uaktualnienie i prezentacja bazy danych zaplecza tu-
rystycznego (baza noclegowa, gastronomiczna, gospo-
darstwa agroturystyczne, stadniny koni i inne atrak-
cje), określenie i prezentacja charakterystycznych dla 
poszczególnych części gminy fauny i flory z uwzględ-
nieniem pomników przyrody, promocja wydarzeń 
kulturalnych (festiwale, koncerty, przeglądy, wysta-
wy, warsztaty) oraz sportowo rekreacyjnych (zawody, 
biegi, turnieje, rajdy piesze i rowerowe, pikniki, itp.).

Projekt przyczynia się również do podtrzymania 
dobrej koniunktury na lokalnym rynku turystycznym, 
szczególnie ważnej dla tutejszych mieszkańców i usłu-
godawców. Jest ważnym elementem promocji rozwo-

Realizacja projektu  
„Budowa systemu informacji turystycznej – etap I”

ju gospodarczo – społecznego miasta i gminy oraz 
regionu. Jest zgodny z lokalnymi planami rozwoju. 
Utworzony folder z załącznikiem multimedialnym 
przystosowany jest do obecnie panujących tendencji 
rynkowych, polegających na wzrastającym popycie 
na turystykę w atrakcyjnych historycznie i kulturowo 
lokalizacjach oraz rosnącej liczbie krótkotrwałych wy-
jazdów weekendowych.
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22 grudnia 2013 roku w hali sportowej 
w Gąbinie odbył się Koncert Bożonaro-
dzeniowy. Impreza cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem licznie zgro-
madzonej publiczności. Organizatorami 
koncertu byli: Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Szkoła Muzyczna I stopnia, Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury, Gimna-
zjum im. Jana Pawła II oraz Urząd Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Koncert rozpoczął się wystę-
pem Weroniki Zarębskiej z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie, 
która wykonała utwór pt. Radosnych 
świąt. Zaprezentowała się następnie 
schola kościelna „Promyczki” oraz ze-
spół wokalny Klubu Seniora pod kierun-
kiem księdza Pawła Biedrzyckiego.

Ważną część koncertu stanowiły 
prezentacje muzyczne szkół z gminy 
Gąbin. Zespół „Kantata” i chór szkol-
ny „Marikon” oraz zespół wokal-
ny „Brzdąc” ze Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie wykonały piosenki bożona-
rodzeniowe i kolędy, m.in.: Uciekali,  
A tu już święta, O gwiazdo betlejemska 
i Święta, święta. Uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Czermnie wystąpili w 
strojach ludowych i zaśpiewali Jam jest 
dudka Jezusa małego i Gore gwiazda Je-
zusowi. Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Nowym Grabiu wykonali utwory 
Skrzypi wóz i Tobie mały Jezu. Zespół 
wokalny „Uranos” z Gimnazjum w Gą-
binie zaśpiewał kolędy Wielkie świą-
teczne całowanie i Lulaj go matko lulaj.

W dalszej części koncertu zapre-
zentowały się zespoły instrumentalne  
i wokalne Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Gąbinie: zespół akordeonowy, zespół 
gitarowy, zespół smyczkowy i zespół 
wokalny. Szkołę Muzyczną reprezento-
wała również Izabela Jabłońska, która 
zaśpiewała kolędę Oj, maluśki, maluśki. 
Najmłodszymi wykonawcami tegorocz-
nego koncertu były dzieci z Przedszkola 

Muzycznego działającego przy Szkole 
Muzycznej w Gąbinie. W ich wykona-
niu usłyszeliśmy piosenkę Zielona cho-
ineczko.

Ciekawy punkt koncertu stanowiły 
scenki teatralne uczniów Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie. Dzieci uczęszczające 
na zajęcia teatralne przygotowały dwie 
prezentacje pt. W tę wigilijną jasną noc 
oraz Gore gwiazda na niebie.

Podczas koncertu nie zabrakło 
wspólnego śpiewu uczniów i publiczno-
ści. Orkiestra dęta OSP pod kierunkiem 
Tadeusza Zalewskiego wykonała znane 
kolędy. Wspólny śpiew poprowadzili 
nauczyciele Szkoły Muzycznej w Gąbi-
nie - Joanna Domagała i Sławomir Gał-
czyński.

Zaprezentowały się również zespoły 
taneczne z Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Gąbinie. Zespół „Hokus-
pokus” wykonał utwór pt. Dziewczyn-
ka z zapałkami. Zespół „Huba-buba” 
wykonał utwór Świąteczne czary-mary. 
Zespoły przygotowała Teodozja Gie-
ras. Podczas koncertu zaprezentowała 
się także solistka z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. W wykonaniu Justyny 
Wargockiej usłyszeliśmy utwór pt. Mo-
dlitwa.

Chór Miasta i Gminy Gąbin zaśpie-
wał pieśni bożonarodzeniowe: Nad Be-
tlejem w ciemną noc, Niebo wykrzykuj, 
Przybieżeli do Betlejem. Zespół popro-
wadził Sławomir Gałczyński, a akompa-
niowała Katarzyna Domagała.

Na zakończenie koncertu wystąpiły 
zespoły wokalno-instrumentalne „H-7” 
i „Nadzieja”.

Podczas koncertu zostały wręczo-
ne nagrody laureatom konkursu pn. 
„Odkrywamy skarby kultury, historii  
i natury nadwiślańskiego pogranicza 
mazowiecko-kujawskiego”.

Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Gąbinie

Koncert 
Bożonarodzeniowy
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25 I 2014 r. w hali Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie odbyła się III Gala 
Noworoczna. Wystąpili znakomici 
artyści Teatru Muzycznego w Łodzi – 
Emilia Klimczak (sopran) i Piotr Płuska 
(baryton).

Podczas koncertu zaprezentowali 
się również nauczyciele Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gabinie: Jarosław 
Domagała (fortepian), Mariusz Hejnic-
ki (klarnet, gitara), Włodzimierz Siecz-
kowski (fortepian), Filip Marciniak 
(skrzypce), Zbigniew Merecki (forte-
pian), Ewelina Nowakowska (akorde-
on, perkusja), Maciej Kałamucki (akor-
deon, gitara), Jakub Dudek (gitara).

Wystąpił także Chór Miasta i Gmi-
ny Gąbin pod kierunkiem S. Gałczyń-
skiego oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Gąbińskiej przygotowany przez cho-
reograf E. Gieras. Zaprezentowali się 
ponadto uczniowie Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Gabinie oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. M. Konopnic-
kiej w Gąbinie.

Wykonano znane utwory muzyki 
filmowej, m.in.: „Noce i dnie”, „Dom”, 
„Vabank”, „Skrzypek na dachu”, „Evi-
ta”, „Irena do domu”, „Kurier carski’.

Szczególne podziękowania należą 
się wszystkim nauczycielom Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie, którzy wy-
stąpili podczas koncertu nieodpłatnie.

Nagłośnienie i oświetlenie zreali-
zowała firma OPTIS z Gąbina. Autorem 
scenografii była E. Gieras, instruktor 
MGOK w Gąbinie.

Organizatorem koncertu był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak, Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Gąbinie oraz Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury w Gąbinie.

Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Gąbinie

/// Gala Noworoczna
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19 grudnia 2013 roku w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie odbył się 
poetycko-muzyczny wieczór autorski 
Andrzeja Wichrowskiego. Podczas 
koncertu zatytułowanego „Uczucia 
ubrane w słowa” zaprezentowane zo-
stały utwory muzyczne oraz poezja o 
różnorodnej tematyce. Koncert połą-
czony był z wystawą prac plastycznych 
A. Wichrowskiego.

II Gąbińskie Forum Kultury  
– wieczór autorski Andrzeja Wichrowskiego

W kilku utworach A. Wichrow-
skiemu towarzyszył zespół instru-
mentalny w składzie:  Jarosław 
Domagała – fortepian, Jakub Du-
dek – gitara basowa oraz Marek 
Sapiński - instrumenty perkusyj-
ne.

Koncert zorganizowany został 
w ramach akcji kulturalnej pt. 
„Gąbińskie Forum Kultury”. Akcja 

kulturalna ma na celu prezento-
wanie ciekawych postaci świata 
kultury, mediów oraz sportu. Spo-
tkania powinny znacząco wzbo-
gacić ofertę kulturalną regionu 
gąbińskiego. 

Wieczór cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem, zgro-
madził bardzo liczną widownię. 
Zorganizowany został staraniem: 
Burmistrza Miasta i Gminy, Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie, Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
oraz Urzędu Miasta w Gąbinie.

7. 01. 2014 r. na sali posiedzeń Urzędu 
Miasta i Gminy Gąbin odbyło się prze-
kazanie środków finansowych w for-
mie symbolicznych czeków w ramach 
współpracy dwóch stowarzyszeń - pol-
skiego STOWARZYSZENIA WSPÓŁPRA-
CY MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 
GĄBIN Z MIESZKAŃCAMI FRANCUSKIEJ 
GMINY SAINT BARTHELEMY D’ANJOU  
i francuskiego de L´ASSOCIATION 
FRANCO-POLONAISE AMITIÉS ECHAN-
GES ST BARTH – GABIN.

Każdego roku na przełomie sierp-
nia i września miejska biblioteka za-

Współpraca stowarzyszeń 
polsko-francuskich

przyjaźnionego SAINT BARTHELEMY 
D’ANJOU organizuje kiermasz książek. 
W jego organizację czynnie włącza 
się Pani Madeleine Saulou - członek 
stowarzyszenia oraz dzieci i młodzież  
z miasta partnerskiego. Sprzedają oni 
za symboliczne euro książki wycofane 
na skutek wprowadzania i odnawiania 
woluminów, nadmiarowe stany i eg-
zemplarze używane. Zgromadzone w 
ten sposób środki decyzją dyrekcji bi-
blioteki zostały przekazane francuskie-
mu stowarzyszeniu współpracy z Gąbi-
nem. Uroczyste przekazanie zebranych 
funduszy nastąpiło 22.10.2013r. Dy-
rektor Biblioteki Miejskiej w obecności 
Mera SAINT BARTHELEMY D’ANJOU 
Jean-François Jeannteau przekazała 
polskiej delegacji 1490 euro z życze-
niem przeznaczenia ich na cele oświa-
towe i promocję czytelnictwa w gmi-
nie Gąbin.

Decyzją zarządu stowarzysze-
nia współpracy mieszkańców Miasta  
i Gminy Gąbin z gminą francuską prze-

walutowane środki finansowe posta-
nowiono przekazać w dwóch rów-
nych kwotach Gimnazjum w Gąbinie 
i Dobrzykowie. Prezes Stowarzyszenia 
Benedykt Nowak w obecności Burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa 
Jadczaka przekazał delegacjom szkół 
symboliczne czeki wraz z krótkim ko-
mentarzem przedstawiającym cel akcji 
i prośbę jak najefektywniejszego za-
gospodarowania przekazanych środ-
ków finansowych. Odbierający czeki: 
Pani Danuta Jakubowska Dyrektor 
Gimnazjum w Dobrzykowie oraz Pan 
Zdzisław Fortuna Dyrektor Gimnazjum  
w Gąbinie podziękowali za dar owoc-
nej współpracy i zadeklarowali, że  
w najbliższym czasie podejmą decyzję 
celowego wykorzystania przekazanych 
środków o czym poinformują zarówno 
społeczność szkolną, jak i wszystkich 
mieszkańców.
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21 stycznia 2014r. w świetlicy OSP W Nowym Kamieniu 
odbyła się po raz kolejny szczególna uroczystość - Dzień 

Dzień seniora
Seniora. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich. Wśród zaproszonych gości był Pan Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który  nie mógł osobiście uczestniczyć  
w uroczystości – przekazał wszystkim Seniorom serdeczne ży-
czenia. Był ksiądz proboszcz Józef Szczeciński, który zwrócił 
się do obecnych seniorów w ciepłych słowach. Koło Gospo-
dyń Wiejskich zaprosiło na uroczystość także panią dyrektor 
MGOPS- p. Halinę Rogalską, dyrektora, nauczycieli  ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu i przede wszystkim Senio-
rów. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich przez 
radną i jednocześnie przewodniczącą Koła Gospodyń Wiej-
skich p. Teresę Rojek. Tradycyjnie, jak już od kilku lat wręczyła 
kwiaty i słodkie upominki najstarszym mieszkańcom Nowe-
go Kamienia, Kamienia Starego, Kamienia Słubice, Radyczy, 
Rybia i Guzewa i Lipińskich. Wystąpił szkolny zespół ludowy 
„Kamieniaki”, przedstawiając program artystyczny  złożony  
z tańców i piosenek z różnych regionów. Na koniec uczniowie 
zaśpiewali piękną piosenkę „Walczyk dla Babci i Dziadka”. Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały słodki poczęstu-
nek, przy którym miło upływał czas. 

16 stycznia 2014 r. odbyła się uroczysta in-
auguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Gąbinie. Spotkanie odbyło się w Sali ka-
meralnej Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie.

UTW zgromadził ok. 70 osób. Zorgani-
zowane zostały zajęcia umożliwiające roz-
wijanie i spełnianie różnych zainteresowań 
naukowych i artystycznych. Realizowane są 
następujące przedmioty: muzyka, plastyka, 
j. angielski, gimnastyka, informatyka, ta-
niec. Przewidziano ponadto dla słuchaczy 
UTW również inne atrakcje, m.in.: koncerty, 
wystawy, spotkania kulturalne i wycieczki.

W skład Rady Programowej UTW  
w Gąbinie weszli: Jarosław Domagała  
– przewodniczący, Anna Gołdyn, Zdzisław 
Fortuna i Joanna Jasińska.

Inicjatorem utworzenia UTW w Gąbi-
nie jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak oraz dyrektor Szkoły 
Muzycznej I st. oraz MGOK w Gąbinie – Ja-
rosław Domagała.

Współorganizatorami przedsięwzięcia 
są gąbińskie instytucje kultury i oświaty: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Szko-
ła Muzyczna I st., Szkoła Podstawowa im.  
M. Konopnickiej, Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II, Przedszkole Samorządowe im. Króla 
Maciusia I.

Inauguracja
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

PLAN ZAJĘĆ
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Tegoroczna, utrwalona już dwudzie-
stoletnią tradycją, wigilia Związku Pił-
sudczyków Oddział Gąbin odbyła się 
20 grudnia w gościnnej sali OSP w Gą-
binie. Przybyli na nią wszyscy członko-
wie ZP, którzy mogli przybyć, pozostali 
byli nieobecni ze względu na stan zdro-
wia i porę roku. 

Do takich wielkich nieobecnych 
należał ku naszemu zmartwieniu nie-
domagający od pewnego czasu senior 
naszego Związku – Tadeusz Karasek, 
który ukończył właśnie 90 lat. Dla 
szanownego jubilata był przygotowa-
ny koncert piosenek, w wykonaniu 
od wielu lat współpracującej z nami 
Agnieszki Ozimkiewicz. Koncert się od-
był, życzenia i prezent dla Jubilata zo-
stały do późniejszego przekazania. 

Przybył natomiast, ku naszej wiel-
kiej radości, rzadko ostatnio widywany 
w Gąbinie kapelan naszego Związku, 
kochany przez wszystkich ks. kanonik 
Jerzy Drozdowski. 

Gościliśmy, jak co roku, burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztofa 
Jadczaka. Zaszczycili nas także swoją 
obecnością sympatycy ZP: Krzysztof 

Wigilia Związku Piłsudczyków
Oddział Gąbin

Langowski z Instytutu Józefa Piłsud-
skiego w  Nowym Jorku, Bronisław Fi-
bich i Jan Jędrzejewski.

Uroczystość rozpoczął ks. kanonik 
Jerzy Drozdowski, a po wspólnej mo-
dlitwie obecni dzielili się opłatkiem, 
składając sobie jednocześnie najser-
deczniejsze życzenia.

Prezes Elżbieta Kamińska odczyta-
ła sprawozdanie z rocznej pracy oraz 
przypomniała najważniejsze osią-
gnięcia. Miniony rok był dla nas także 
szczęśliwy dlatego, gdyż nikt od nas 
nie odszedł, Związek zyskał sobie nato-
miast dwóch nowych członków: mło-
dego malarza Dawida Wojtalewicza  
i jego mamę Jolantę Wojtalewicz. 

Elżbieta Kamińska odczytała frag-
menty konkursowej pracy Pauliny 
Kwiatkowskiej [jedno z 20 ogólnopol-
skich nagród] pt. „Niezwykli ludzie, zgi-
nęli śmiercią niezwykłą’’ o gąbińskich 
katyńczykach, zaś Tadeusz Jankowski 
odczytał fragment wspomnień Sławoja 
Felicjana Składkowskiego dotyczących 
wigilii 1914 roku, którą autor spędził 
na froncie. 

Zebrani pogratulowali Annie Wrze-
sińskiej, która przed południem tegoż 
dnia otrzymała na sesji Rady Miejskiej 
w Żychlinie brązowy medal „Zasłużo-
ny dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny  
w Polsce”.

Ks. kanonik Jerzy Drozdowski otrzy-
mał w podziękowaniu obraz swego pa-
trona, wykonany przez Dawida Wojta-
lewicza. 

Związek Piłsudczyków Oddział Gą-
bin otrzymał z kolei od pana burmi-
strza nowowydaną monografię Janu-
sza Szczepańskiego pt. Dzieje Gąbina 
i okolic.

Gwiazdą wieczoru okazała się 
Celina Lewandowska, która zapre-
zentowała swoją dopiero co wydaną 
książkę. Jest to zbiór jej wierszy pod 
tytułem: W oddechu ziemi ojczystej, 
wzbogacony grafikami wykonanymi 
przez jej wnuczkę Agatę Lewandow-
ską, uczennicę liceum. Pan burmistrz 
i członkowie ZP otrzymali pamiątkowe 
egzemplarze z dedykacją autorki. Jest 
to kolejna publikacja członka Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin. 

Prezes Związku przekazała wszyst-
kim obecnym życzenia które nadeszły 
z Polski, jak i z zagranicy i przekazała 
najlepsze życzenia z okazji nadchodzą-
cego Nowego 2014 Roku. 

Opracowała Anna Wrzesińska

14 grudnia 2013 r. odbyło się uroczy-
ste spotkanie w Topólnie w gronie 
druhów i gości na spotkaniu z okazji 
50-lecia istnienia OSP Topólno. Na 
uroczystości byli obecni: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak, Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Gąbin Edward Wilgocki, Prezes 
Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego 
ZOSP RP druh Bogdan Stemplewski 
oraz Komendant Miejsko Gminny kpt 
Grzegorz Brochocki.

Ponadto przybyli liczni członkowie 
Straży: od najmłodszych członków 
MDP do najstarszych druhów, którzy 
zakładali OSP w Topólnie.

Na początku Prezes OSP Topólno 
– Tomasz Król przedstawił prezentację 
zawierającą najważniejsze wydarzenia 
z historii OSP. Usłyszano wiele ciepłych 
słów od zaproszonych Gości, którym 
strażacy serdecznie dziękują za obec-
ność na ich spotkaniu i wsparcia jakie 
codziennie od nich doświadczają.

Dzięki wielkiej i nieocenionej po-
mocy zaprzyjaźnionego ze strażą Koła 
Gospodyń Wiejskich, odbył się po-
częstunek, podczas którego w miłej 
atmosferze była okazja porozmawiać, 
powspominać i spędzić przyjemnie 
czas.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich zaangażowanych w organi-
zację uroczystości.

OSP Topólno

50 lat 
OSP Topólno
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Organizatorzy przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. W hali 
sportowej Gimnazjum w Gąbinie strażacy z terenu miasta i gminy 
uczestniczyli w turnieju halowej piłki nożnej. Zagrały w nim dru-
żyny z OSP w Czermnie (I miejsce), Nowym Kamieniu (II miejsce), 
Strzemesznie (III miejsce), Gąbinie, Topólnie i Lipińskie.

Po południu na scenie w sali OSP w Gąbinie wystąpiły zespoły 
oraz wokaliści z placówek oświatowych z terenu miasta i gminy:

zespoły: gitarowy, akordeonowy, wokalny, saksofonowy i muzy-• 
ki rozrywkowej ze Szkoły Muzycznej,
zespoły wokalne i taneczne z MGOK,• 
zespół Brzdąc i Kantata ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie,• 
zespół ludowy Kamieniaki ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu,• 
Andrzej Wichrowski,• 
zespół Nadzieja,• 
zespół Uranos z Gimnazjum w Gąbinie wraz z wokalistkami Izą • 
Jabłońską i Julią Reńda.
orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie,• 
zespoły rockowe: Czarna Pantera, Poranny Krokodyl i Kataliza-• 
tor.
W trakcie występów przeprowadzono licytacje wielu gadżetów 

i przedmiotów ofiarowanych organizatorom Orkiestry. Licytowane 
były: notesy, kalendarze, koszulki, plakaty, torba, płyty, obrazy.

Kolejny raz uczniowie z gąbińskich szkół zagrali z Orkiestrą Jurka Owsiaka. W tym roku zbie-
rano pieniądze na zasadniczy cel: zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Sztab, założony przez 
nauczycieli Gimnazjum w Gąbinie, rozpoczął pracę od samego rana. 40 wolontariuszy (absol-
wenci i uczniowie Gimnazjum oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąbinie i Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie) przez cały dzień kwestowało na ulicach miasta.

Podczas Orkiestry w Gąbinie udało się zebrać 

ponad 7 000,00 zł
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W środę, 26 marca odbył się w  Zespole 
Szkół im.Stanisława Staszica w Gąbinie 
projekt „Deutsch-Wagen-Tour. Projekt 
jest cenną inicjatywą edukacyjną Go-
ethe-Institut , który stwarza tysiącom 
polskich uczniów możliwość lepszego 
poznania języka niemkieckiego.Poza 
tym w/w projekt pokazuje, że nauka 
języka obcego może być przyjemno-
ścią. Lektorkę z „Deutsch-Wagen 
-Tour” Panią Magdalenę Jurowską 
(Lsztyn) do Zespołu Szkół zaprosiła 
Jolanta Żabka - nauczycielka języka 
niemieckiego w tejże szkole. W tym 
roku szkolnym do projektu zapro-
siliła Pani J.Żabka uczniów dwóch 
gimnazjów: Publicznego Gimnazjum 
im. Książąt Mazowieckich z Sannik  
i Gimnazjum z Dobrzykowa. W ubie-
głym roku do w/w projektu byli za-
proszeni gimnazjaliści  z Gąbina. 

Tegoroczne zajęcia z lektorką  
z „Deutsch-Wagen-Tour” odbyły się 
w trzech grupach. Pierwszą stanowili 
gimnazjaliści z Sannik, drugą ucznio-
wie Gimnazjum z Dobrzykowa o ostat-
nią uczniowie Zespołu Szkól im.Stani-
sława Staszica uczący się w Technikum 
i Liceum Ogólnokształcącym. Każda  
z grup liczyla od 22 do 25 uczniów.  Za-
jęcia odbywały się w świetlicy szkolnej, 
która została do tego celu odpowied-
nio przygotowana przez kierownika 
świetlicy Panią Alicję Lodzińską i na-

Projekt „Deutsch-WAgen-Tour”
w Zespole SZkół im.Stanisława Staszica w Gąbinie

uczycielkę języka angielskiego Panią 
Karinę Świerczyńską. Na początku 
spotkania mlodzież z Zespołu Szkół 
powitała w języku niemieckim lek-
torkę Panią Magdalenę Jurowską  
z Olsztyna oraz wręczyła jej kwiaty. 
Następnie zgłos zabrała Pani Dyrek-
tor Danuta Kowalkowska-Fiłoniuk, 
która powitała zgromadzoną mło-

dzież i zachęcała do aktywnego bra-
nia udziału w projekcie „Deutsch- 
Wagen-Tour”. Młodzież bardzo chęt-
nie brała udział w animacjach, grach 
językowych, konkursach itp. przygo-
towanych przez lektorkę. Za najlep-
sze wyniki młodzież otrzymywała od 
lektorki drobne upominki, które na 
pewno będą wspomnieniem wspól-
nie spędzonych chwil z językiem 
niemieckim. Na koniec każdego ze 

spotkań w grupach lektorka zadawa-
ła uczniom pytanie: Warum lernst 
du Deutsch? co znaczy: Dlaczego 
uczysz się języka niemieckiego?, Do 
czego wykorzystasz w przyszłości ję-
zyk niemiecki? Uczniowie w swoich 
wypowiedziach stwierdzali, że język 
niemiecki jest to przede wszystkim 
język sąsiada, a język sąsiada trze-

ba znać. Poza tym Niemcy i Polska są 
ważnymi partnerami gospodarczymi 
i handlowymi. Niemieckie przedsię-
biorstwa potrzebują polskich pracow-
ników, którzy dobrze znają jezyk nie-
miecki. Ważne jest również to, że zna-
jomość jezyka niemieckiego ułatwia 
naukę innych języków obcych. Należy 
również dodać, że w Niemczech stu-
diuje 240 tysięcy studentów z całego 
świata, w tym również z Polski. Znajo-
mość języka niemieckiego pozwala na 
realizację projektów partnerskich i wy-
mianę uczniów oraz studentów. Uwa-
żam, że warto wprowadzać innowacje 
w szkole dotyczące nauczania języka 
niemieckiego, ponieważ uczniowie  
w ten sposób szybciej poznają ten ję-
zyk i sami jak najwięcej próbują mówić 
w tym języku. Na pewno nie jest to dla 
nich stracony czsas , co potwierdzili 
uczniowie poz jąc do wspólnego zdję-
cia i mówiąc: „Jasne, że klar”.

Opracowała Jolanta Żabka 
- nauczyciel języka niemieckiego 

w Zespole Szkól im. Stanislawa 
Staszica w Gąbinie
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W Szkole Podstawowej w Nowym 
Kamieniu uczniowie powitali pierw-
szy dzień wiosny na sportowo.

Przez kilka godzin odbywały się 
różne rozgrywki. Najwięcej emocji 
wzbudziły mecze w piłkę nożną pomię-
dzy chłopcami i dziewczynkami z klasy 
pierwszej i oddziału przedszkolnego.

Oprócz tego odbył się mecz  
w siatkówkę. Wszyscy świetnie bawili 
się w czasie wyścigu z przeszkodami. 
Uczniowie klas IV-VI sprawdzili swoją 

WITAMY WIOSNĘ

prędkość w biegach  indywidualnych 
oraz biegach sztafetowych.

W przeciąganiu liny chłopcy byli 
niepokonani, nie pomogło nawet 
wsparcie dziewcząt przez wszystkie 
panie nauczycielki. Słaba płeć w tym 
przypadku rzeczywiście była słabsza. 
Także w strzelaniu goli do bramki pa-
nie nie poradziły sobie z bramkarzem  
z klasy szóstej. Jedynie wychowawczy-
ni klasy trzeciej obroniła  honor Rady 
Pedagogicznej strzelając gola.

Dużo emocji wzbudziła dawno 
zapomniana, ale bardzo ciekawa 
zabawa w podchody przygotowana 
przez Samorząd Uczniowski. Na za-
kończenie zabawy wszyscy dostali 
słodki upominek ufundowany przez 
księdza Józefa Szczecińskiego.

To był wspaniały dzień dla 
wszystkich uczniów.

oprac. M. Górecka

W kalendarzu zagościła wiosna. Również 
w progach Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Borkach pojawiły 
się pierwsze wiosenne zwiastuny.

21 marca szkolny hol zamienił się w 
wielobarwną polanę, ukwieconą kroku-
sami, przebiśniegami, zawilcami i sasan-
kami. Zewsząd słychać było świergot pta-
ków, kumkanie żab oraz klekot bocianów.

W tej wiosennej scenerii odbył się 
program artystyczny poświęcony nadej-
ściu wiosny. Uczniowie z najmłodszych 
klas wcielili się w rolę powracających z od-
ległych, ciepłych krain ptaków oraz z bu-
dzących się z zimowego snu zwierząt. Nie 
mogło zabraknąć również Pani Wiosny,  
w której rolę wcieliła się Agatka Makoska. 
Dzieci zaprezentowały zwyczaje i obrzędy 
związane z marcową równonocą.

Uczniowie naszej szkoły pokazali, że 
to szczególne święto w naszej kulturze  
i tradycji można spędzić na zabawie z pio-
senką na ustach.

Wiosna, wiosna, wiosna 
ach to ty...
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Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Borkach włą-
czyła się w realizację kampanii 
społecznej „NIE! dla wypalania 
traw na Mazowszu”. Celem akcji 
jest zwrócenie uwagi na skalę pro-
blemu oraz podejmowanie działań 
edukacyjnych podnoszących świa-
domość o zagrożeniach i skutkach 
tego zjawiska. Jednym z naszych 
działań zaplanowanych w ramach 
realizacji założeń kampanii było 
spotkanie w dniu 20 marca 2014 
r. ze strażakami Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Troszynie Polskim. 
Prezes straży pan Marek Jasiński 
chętnie przyjął zaproszenie i zor-
ganizował dla uczniów upozoro-
waną akcję gaszenia pożaru łąki. 
W akcji wzięli udział dwaj straża-
cy, pan Grzegorz Balcerzak i pan 
Wiesław Szkopek. Uczniowie mieli 
możliwość obserwowania jak ogień 
szybko może się rozprzestrzeniać. 
Zrozumieli jak ważne jest szybkie 
powiadomienie straży i podjęcie 
akcji gaśniczej. Po pokazie przy-
gotowanym przez strażaków pan 
Marek Jasiński przeprowadził  
z uczniami pogadankę na temat 
szkodliwości wypalania traw, za-
grożenia bezpieczeństwa zarówno 
dla ludzi jak i środowiska przyrod-
niczego. Uświadomił uczniom, że 
wysuszone trawy palą się bardzo 
szybko, wystarczy zmiana kierun-
ku wiatru, żeby pożar wymknął 
się spod kontroli i przeniósł na 
zabudowania. Często pożar traw 
przenosi się na sąsiadujące lasy. 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego  
w Borkach bierze udział w kampanii społecznej 
„NIE! dla wypalania traw na Mazowszu” 

Płonące trawy w przydrożnych 
rowach to także zagrożenie dla 
kierowców. Co roku dym z płoną-
cych nieużytków jest przyczyną 
kolizji drogowych. Może również 
powodować zatrucia.

Dyrektor szkoły pani Irena 
Mofina podkreśliła, że wypalanie 
nieużytków jest nie tylko niebez-
pieczne, ale również nieopłacalne 
i karalne. Ustawa o ochronie przy-
rody i ustawa o lasach zabrania 
wypalania traw na łąkach, pozo-
stałości roślinnych na nieużytkach, 
skarpach kolejowych i rowach 
przydrożnych.

Spotkanie było okazją do przy-
pomnienia numerów alarmowych 

998 i 112, pod które należy bez-
zwłocznie zadzwonić, by ratować 
się przed niszczycielskim żywio-
łem.

Dodatkową atrakcją spotkania 
był pokaz wyposażenia samocho-
du strażackiego, ubioru i sprzętów 
używanych podczas gaszenia po-
żaru. Strażacy pozwolili chętnym 
dzieciom zasiąść w kabinie samo-
chodu. Uczniowie byli zaintereso-
wani pokazem gaszenia pożaru, 
aktywnie uczestniczyli w pogadan-
ce. Znaleźli się i tacy, którzy obie-
cali panu Markowi Jasińskiemu, że 
w przyszłości zostaną strażakami.

Jolanta Domżałowicz 
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14 marca 2014 r. w Szkole Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej  
w Nowym Kamieniu odbyły się 
zajęcia plastyczne, na których dzie-
ci poznawały różnorodne techniki 
dekorowania przedmiotów. Zajęcia 

Zajęcia techniczne 
w Szkole PodStawowej w Nowym kamieNiu

prowadzone były przez panią Mi-
rosławę Rachubińską – babcię jed-
nego z uczniów. Tym razem uczest-
nicy wykonywali przepiękne stroiki 
świąteczne. W pracy wykorzystano 
praktyczne materiały: mydełka, 

kolorowe wstążki, szpilki oraz ele-
menty dekoracyjne. Technika prze-
platania wstążki okazała się bardzo 
łatwa. Dzieci świetnie poradziły so-
bie z tworzeniem dekoracji wyko-
rzystując także własne pomysły.

Tak, tak to już XVI edycja kon-
kursu. W tym roku podobnie jak  
w latach ubiegłych konkurs odbył  
się 21 marca i towarzyszył szkol-
nym obchodom dnia wiosny. Ce-
lem konkursu jest kształtowanie 
wartościowego człowieka, uczenie 
poprzez literaturę tego, co najpięk-
niejsze i najwartościowsze w życiu.

Uczniowie naszej szkoły zapre-
zentowali utwory poetyckie przed 
zacnym jury, w skład którego we-
szły panie: Barbara Smożewska 
– Radna Miasta i Gąbin, Marzena 
Jasińska – przewodnicząca Rady 
Rodziców Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Bor-
kach, Anna Macek, Aneta Cieślak, 
Małgorzata Polińska – mamy na-
szych uczniów oraz Anna Górzyń-
ska i Anna Pietracho – nauczycielki 
ze Szkoły Podstawowej im. Korne-
la Makuszyńskiego w Borkach.

Po wysłuchaniu wszystkich 
recytatorów jury postanowiło 

XVI edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego 
im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”

wyróżnić następujących uczniów: 
Wiktorię Wasiak, Jakuba Cieśla-
ka, Matusza Sarzalskiego, Wikto-
rię Kwiatkowską, Laurę Igielską, 
Kornelię Olewniczak, Natalię 
Cieślak, Julię Macek oraz Patryka 
Nowickiego. Wyróżnieni ucznio-
wie będą reprezentowali szkołę 
podczas eliminacji rejonowych w 
Gąbinie.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy na ręce Pani Dyrektor Ireny 
Mofina, która ufundowała nagro-
dy dla wszystkich recytujących 
uczniów.

Wszystkich recytatorom składa-
my gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów, jednocześnie informu-
jąc, że eliminacje rejonowe w Gąbi-
nie odbędą się 10 kwietnia.



22

www.gabin.pl

26 marca 2014r. byliśmy na wycieczce 
w Warszawie.

Dawno nie odwiedzaliśmy naszej 
Stolicy, więc frekwencja była wysoka. 
Humory dopisywały i każdy był pod-
ekscytowany, ponieważ pierwszym 
obiektem naszych odwiedzin była Te-
lewizja Polska. Mieliśmy nadzieję, że 
spotkamy tam kogoś znanego i chociaż 
raz zobaczymy programy od drugiej 
strony ekranu. Widzieliśmy reżyserki, 
studia nagrań programów „Pytanie 
na śniadanie”, „Świat się kręci”, „Jaka 
to melodia”. Widzieliśmy garderoby  
i mnóstwo osób tam pracujących. Naj-
bardziej byliśmy zadowoleni ze spotka-
nia z Panem Andrzejem Wajdą - zna-
nym, światowym reżyserem, a także 
z odtwórcą ról Azji i Kmicica – Panem 
Danielem Olbrychskim.

Po zakamarkach telewizyjnych 
oprowadzał nas Pan Michał Fajkowski 
– operator dźwięku w TVP.

Po tych ekscytujących odwiedzi-
nach pojechaliśmy do letniej rezyden-
cji króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego do „Łazienek”. Widzieliśmy 
tam zabytkowe budynki, przepiękne 

WYCIECZKA
UCZNIÓW S.P. 
W NOWYM 
GRABIU dO WARSZAWY

bażanty, gołębie, oswojone wiewiórki  
i budzącą się do życia wiosnę. Poszli-
śmy do pomnika Chopina i amfiteatru. 
Byliśmy zaskoczeni ogromem tego par-
ku i tłumami, które tam były.

Widzieliśmy też Belweder, w któ-
rym mieszka rodzina prezydencka. Tuż 
obok Belwederu, przy pomniku nasze-
go patrona Józefa Piłsudskiego zrobili-
śmy sobie grupowe zdjęcie.

Byliśmy w połowie naszego zwie-
dzania, naładowani emocjami i niesa-
mowitymi wrażeniami, a pojechaliśmy 
jeszcze na Stare Miasto. Na Rynku od-
wiedziliśmy Syrenkę, Zamek Królewski, 
przepiękne kamieniczki, małe kramiki 
z pamiątkami i różne stylizowane po-
stacie.

Pocieszyliśmy płaczącą Pandę, śpie-
wając jej piosenkę o piratach. Zrobili-
śmy z nią zdjęcia i w dobrym humorze 
zostawiliśmy ją na rynku. Odwiedzili-
śmy restaurację Pani Magdy Geissler, 
w której byliśmy zaskoczeni domową 
atmosferą i miłą obsługą.

Na Starym Rynku przejechaliśmy 
się schodami ruchomymi i wróciliśmy 
do autokaru.

Byliśmy szczęśliwi ale zmęczeni  
i głodni, więc Pan Zbyszek – kierowca 
autokaru zawiózł nas do Mc Donalda. 
Tam posililiśmy się sieciowymi pyszno-
ściami i odpoczęły nam nogi. Po całym 
dniu zwiedzania zadowoleni z wyciecz-
ki wróciliśmy do autokaru by spokojnie 
i bezpiecznie powrócić do szkoły, gdzie 
na boisku czekali na nas stęsknieni ro-
dzice.

Wycieczka była wspaniała, czeka-
my na następną. Dziękujemy nauczy-
cielom i rodzicom, że pozwolili nam 
zwiedzić ten piękny zakątek naszej Oj-
czyzny jakim jest Warszawa.

Opr. E. Ziółkowska
D. Czajkowska
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Konkurs przebiegał w dwóch eta-
pach. Pierwszy etap to konkurs recy-
tatorski. Brali w nim udział uczniowie 
klas IV – VI szkół podstawowych z te-
renu naszej gminy. Uczestnicy konkur-
su deklamowali fragmenty utworów 
Kornela Makuszyńskiego. Wszyscy 
wykazali się dużą znajomością utwo-
rów oraz solidnym przygotowaniem 
do recytacji, za co należą się podzięko-
wania zarówno recytującym, jak i ich 
opiekunom.

W drugiej części obchodów Święta 
Patrona odbył się turniej sprawnościo-
wy, w którym brali udział uczniowie 
klas III szkół podstawowych z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin. Uczestnicy tur-
nieju sportowego zostali podzieleni 
drogą losowania na 4 pięcioosobowe 

16 stycznia 2014 r. odbyła się VI edy-
cja Gminnego Konkursu Znajomości 
Utworów Kornela Makuszyńskiego  
w 130. rocznicę urodzin Patrona Naszej 
Szkoły. Pani Dyrektor Irena Mofina po-
witała wszystkich zaproszonych gości 
oraz uczniów i nauczycieli naszej szkoły 
życząc miłej zabawy. Do jury konkurso-
wego zostali powołani nauczyciele z po-
szczególnych szkół. Jury konkursowemu 
przewodniczyła Pani Aniela Machała 
Skarbnik Miasta i Gminy Gąbin.

Celem konkursu było:
popularyzowanie wiedzy o życiu  • 
i twórczości Kornela Makuszyńskie-
go;
kształtowanie wartościowego czło-• 
wieka, uczenie poprzez literaturę 
tego, co najpiękniejsze i najcenniej-
sze w życiu;
rozwijanie umiejętności recytator-• 
skich;
propagowanie zainteresowań czy-• 
telniczych;
doskonalenie sprawności fizycznej • 
uczniów;
wdrażanie do współdziałania w ze-• 
spole;
integrowanie społeczności uczniow-• 
skiej z terenu Miasta i Gminy Gą-
bin.

VI. edycja Gminnego Konkursu Znajomości 
Utworów Kornela Makuszyńskiego

drużyny. Priorytetem dla organizato-
rów było motywowanie uczniów do 
różnych form aktywności ruchowej 
poprzez korzystanie z dostępnych 
warunków i umiejętne wykorzystanie 
sprzętu sportowego. Udział uczniom 
w turnieju pozwolił rozwijać prawidło-
we postawy i zachowania społeczne. 
Wszyscy uczniowie godnie reprezen-
towali swoje placówki, włożyli wiele 
wysiłku w pokonywanie poszczegól-
nych konkurencji sprawnościowych. 
Zmagania sportowe sprawiły uczniom 
dużo radości i satysfakcji, były lekcją 
zdrowej rywalizacji i poprawnego ki-
bicowania. Turniej odbył się w miłej, 
przyjaznej atmosferze.

Po zmaganiach konkursowych cze-
kał na wszystkich uczestników słodki 
poczęstunek.

Dyrektor Szkoły Pani Irena Mofi-
na ufundowała nagrody, które wraz  
z przewodniczącą jury Panią Anielą 
Machała wręczyły zwycięzcom oby-
dwu części konkursu.

Organizatorzy konkursu składają 
podziękowania wszystkim uczestni-
kom obchodów Dnia Patrona Naszej 
Szkoły.

A. Kamińska, E. Różycka,  
A. Górzyńska

31 stycznia 2014 r. w sali kameralnej Szkoły Muzycznej I st. w Gąbi-
nie odbył się koncert pt. „Prowadź nas gwiazdo”, podczas którego 
zabrzmiały utwory autorskie z muzyką Jarosława Domagały. Zapre-
zentowano utwory skomponowane do tekstów: J. Tuwima, K.I. Gał-
czyńskiego, J. Kofty, J. Szymika, J. Ficowskiego, C. Politańskiej.

Wystąpili: Joanna Domagała, Maciej Klimarczyk i Andrzej Sodul-
ski – śpiew oraz Kameralny Zespół Wokalny „Cantabile” Towarzy-
stwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Spotkanie zgromadziło liczną grupę słuchaczy zainteresowanych 
poezją śpiewaną.

Szczególne słowa podziękowania należą się wszystkim wyko-
nawcom, którzy wystąpili podczas koncertu nieodpłatnie.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie
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20 marca 2014 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego  
w Borkach odbył się dzień otwarty dla 
dzieci rozpoczynających naukę w kla-
sie pierwszej pod hasłem „Sześciolatek  
w szkole”. Zaprosiliśmy dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego z wychowawcą pa-
nią Marią Strzelecką i ich rodziców. Ce-
lem spotkania było zapoznanie dzieci  
i rodziców ze szkołą, pokazanie sal lek-
cyjnych, biblioteki, sali informatycznej, 
sali gimnastycznej, wyposażenia i przy-
gotowania szkoły na przyjęcie sześcio-
latków od września 2014 r. Uczniowie  
i rodzice zostali przyjęci przez panią 
dyrektor Irenę Mofina, która przedsta-
wiła ofertę edukacyjną placówki i zasa-
dy jej funkcjonowania. Poinformowała 
o bardzo dobrym przygotowaniu szko-
ły i nauczycieli do przyjęcia dzieci sze-
ścioletnich. Natomiast uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli zaprezentowa-
li się w różnych formach aktywności 
szkolnej.

Uczniowie poszczególnych klas 
zaprezentowali swoje pracownie, za-
prosili przedszkolaków do skorzystania  
z przygotowanych atrakcji i zachęcili 
do wspólnej zabawy. Pani Elżbieta Ró-
życka przeprowadziła pogadankę na 
temat zadań i obowiązków ucznia kla-
sy I, dzieci wskazywały różnice między 
przedszkolem i szkołą. Następnie od-
były się wspólne zabawy integracyjne 
przy muzyce.

„Sześciolatek w szkole”  
– dzień otwarty w Szkole Podstawowej  
im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

Dzieci z klasy II i III zaprezento-
wały klasowe kąciki zainteresowań 
(przyrodniczy, techniczny, czytelniczy, 
teatralny, rekreacyjny, audiowizualny) 
i zaprosiły przedszkolaków do skorzy-
stania z ich zasobów. Uczennice z klasy 
III przygotowane przez panią Jolantę 
Domżałowicz czytały dzieciom bajki  
i rozmawiały na temat ich treści. Przed-
szkolaki z zainteresowaniem słuchały, 
oglądały ilustracje do bajek i odpowia-
dały na pytania. Dzieci otrzymały ob-
razki do kolorowania ze zwierzątkami 
występującymi w bajkach. Uczniowie z 
klasy II przygotowani przez panią Alicję 
Kamińską zaprezentowali scenkę pod 
tytułem „Rozmowa kota ze smokiem” 
z wykorzystaniem pacynek, a Mateusz 
Sarzalski wyrecytował wiersz „Czeko-
ladki dla sąsiadki”. Dzieci zaproszone 
zostały do wspólnej zabawy z wykorzy-
staniem puzzli, kart logicznych i ukła-
danek przestrzennych.

W pracowni przyrodniczej dzieci 
prowadziły obserwacje i doświadcze-
nia z wykorzystaniem mikroskopów 
przygotowane przez panią Irenę Mofi-
na. Dzieci pracowały z mapą, poznały 
położenie naszej miejscowości. Nato-
miast uczniowie klasy V pod kierun-
kiem pani Anny Pietracho przedstawili 
scenki rodzajowe w języku angielskim. 
Dzieci zadawały pytania i udzielały od-
powiedzi. Nauczyły się piosenki „We-
sołe liczby”.

W pracowni komputerowej starsi 
uczniowie pod kierunkiem pani Edy-
ty Igielskiej zapoznali przedszkolaków  
z obsługą komputera i zasadami bez-
piecznego korzystania z wyposażenia 
pracowni.

Przedszkolaki aktywnie i z zainte-
resowaniem uczestniczyły w przygo-
towanych dla nich zajęciach. Dzieci  
z pozytywnymi wrażeniami i uśmie-
chem na twarzy opuszczały sale. Ro-
dzice również przekonali się, że nasza 
szkoła jest bardzo dobrze przygotowa-
na i spełnia warunki, aby dzieci sześcio-
letnie mogły tutaj zdobywać wiedzę, 
doskonalić umiejętności i prawidłowo 
rozwijać się.
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19 marca 2014 r. odbył się w  Szkole Pod-
stawowej w Nowym Grabiu X Gminny 
Festiwal Piosenki Harcersko – Turystycz-
nej. Celem festiwalu była popularyzacja 
piosenek harcerskich, turystycznych i raj-
dowych, integracja środowisk szkolnych, 
a także promowanie kultury osobistej  
i artystycznej. Na szkolnej scenie zapre-
zentowali się soliści oraz zespoły ze szkół 
podstawowych z terenu miasta i gminy 
Gąbin. Przybyli uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Borkach, Czermnie, Dobrzy-
kowie i Gąbinie wraz z opiekunami, którzy 

X  GMINNY FESTIWAL PIOSENKI HARCERSKO – TURYSTYCZNEJ

pomogli dzieciom starannie przygotować 
się do udziału. Wśród artystów nie zabra-
kło również naszych uczniów, którzy po-
witali gości dwiema piosenkami. Młodsi 
uczniowie zaprezentowali się w piosence 
„Bum cyk cyk i rata rata - nie ma to jak 
los pirata”. Starsze dzieci zaśpiewały pio-
senkę „Czerwona róża”. Po wysłuchaniu 

młodych artystów był czas na wspólną 
zabawę oraz słodki poczęstunek. Każda 
z reprezentacji otrzymała pamiątkowy 
dyplom oraz statuetkę. Z całą pewnością 
zaplanowane cele zostały zrealizowane,  
a podczas festiwalu uczestnikom towarzy-
szył dobry humor oraz wspaniała zabawa 
w gronie rówieśników.

25 III 2014 roku odbyły się w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie warsztaty gi-
tarowe, które poprowadził znany muzyk 
i pedagog prof. Ryszard Bałauszko. W za-
jęciach uczestniczyli uczniowie klasy gita-
ry naszej szkoły.

R. Bałauszko jest absolwentem Aka-
demii Muzycznej im. F. Chopina w War-
szawie. Ukończył również studia w Conse-
rvatorio Superior w Alicante w klasie Jose 
Thomasa. Swoje umiejętności doskonalił 
na wielu międzynarodowych kursach 
muzycznych.

Jest wykładowcą klasy gitary na Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka Chopi-

Warsztaty gitarowe 
w Szkole Muzycznej

na w Warszawie i jej filii w Białymstoku. 
Prowadzi także klasę gitary w Zespole 
Państwowych Szkół Muzycznych nr 2  
w Warszawie.

Koncertuje jako solista i kameralista. 
Występował na wielu festiwalach mu-
zycznych. Prowadzi liczne kursy i lekcje 
mistrzowskie w Polsce i zagranicą.

Za wybitne osiągnięcia pedagogicz-
ne otrzymał nagrodę Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę 
Dyrektora Centrum Edukacji Artystycz-
nej, a także medal Zasłużony Dla Kultury 
Polskiej.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie

4.03.2014r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Marszałka J. Piłsudskiego  
w Nowym Grabiu wyruszyli ulicami  
i drogami wsi barwnym korowodem. 
W ten sposób uczcili tradycję ludową, 
którą kultywujemy co roku. 

Uczniowie całe ferie poświęcili na 
przygotowywanie strojów i przedsta-
wienia artystycznego, by jak najle-
piej wypaść w oczach mieszkańców. 
Podczas odwiedzin spotkaliśmy się  
z ogromną życzliwością. Byliśmy czę-
stowani cukierkami, a niektórzy nie 
skąpili grosza, który zostanie zaoszczę-
dzony na wycieczkę. 

To piękna tradycja, którą bardzo 
lubimy. Dziękujemy bardzo mieszkań-
com wsi za miłe i życzliwe przyjęcie. 
Jak zwykle, tym razem też nas nie za-
wiedli. Śmiało możemy powiedzieć, że 
jesteśmy Szkołą Współpracy. W naszej 
szkole uczniowie, rodzice i nauczycie-
le to jedna wielka rodzina, która ma 
wspólne cele. 

Korowód ostatkowy  
w Nowym Grabiu
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Spotkanie ze sztuką
W ramach realizacji projektu pn. „Akademia Smyka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dzieci z Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu miały możliwość 
wyjazdów do teatru. 27 lutego 2014r odbył się już trzeci wyjazd do Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego  
w Płocku. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Calineczka”. Z wielkim zaciekawieniem oraz uśmiechem na twarzy śledziły 
losy głównej bohaterki. Wielka scena, zmieniająca się dekoracja, muzyka, kolorowa gra świateł sprawiła, że udział 
w przedstawieniu był ciekawym przeżyciem dla małych widzów i na pewno wszystkie będą go mile wspominać.  
Po zakończeniu spektaklu dzieci miały możliwość poznać, co kryje się w teatrze za jego kulisami. Obejrzały różne 
rekwizyty, których aktorzy używali do wystawiania bajek na scenie płockiego teatru.

21 stycznia 2014 r. najmłodsza grupa dzieci z Punktu Przed-
szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu wraz ze swoją panią Pauliną Chojnac-
ką oraz z pomocą rodziców zorganizowała Dzień Babci i Dziad-
ka. Po ciepłym przywitaniu gości przez panią Paulinę dzieci za-
prezentowały się podczas występu artystycznego. Dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy podczas występu, zarówno 
jako aktorów jak i piosenkarzy. Maluszki okazały w ten sposób 
wdzięczność, miłość i radość z posiadania dziadków, a przede 
wszystkim wierszem podziękowały za ich cierpliwość. Po za-
śpiewaniu „Sto lat” wręczyły dziadkom prezenty w postaci ka-
lendarzy ze swoim zdjęciem. Dziadkowie nie kryli wzruszenia. 
Byli dumni ze swoich pociech. Po części artystycznej mili go-
ście zasiedli do sycie nakrytego stołu. 

Punkt Przedszkolny powstał w ramach projektu AKAdE-
MIA SMYKA i jest współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dzień Babci i Dziadka
„Jaki dzisiaj dzień wesoły, najprawdziwsze święto! 

Widzę babcię tak szczęśliwą, pięknie uśmiechniętą. 

Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony. 

To dla babci, mojej babci, czyli swojej żony! 

Słoneczko jasno świeci, zima śpiewa, 

a przedszkolaki w Nowym Grabiu życzenia składają 

wszystkim babciom, wszystkim dziadkom 

zdrowia, pomyślności, uśmiechów na co dzień i dużo, dużo 

radości!!!”
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19 grudnia 2013 roku w Szkole Pod-
stawowej w Czermnie zostały wysta-
wione jasełka. Na tle świątecznej sce-
nerii słowo mówione przeplatane było 
kolędami i pastorałkami  w wykonaniu 
naszych uczniów. Całość przedstawie-
nia idealnie wprowadziła wszystkich  
w atmosferę Świąt Bożego Narodze-
nia, a jest to czas  bardzo wyjątkowy 
i ważny. Wtedy to cieszymy się, że je-
steśmy razem, bardziej sobie bliscy  
i drodzy niż zwykle. Choinka, włożone 
pod nią prezenty, ciche melodie kolęd 
przenoszą dorosłych w świat dzieciń-
stwa, a dzieci wzbogacają  w przeżycia, 
do których zawsze będą wracać we 
wspomnieniach. Po jasełkach odby-

 Jasełka 
  w Szkole Podstawowej w Czermnie

ła się uroczysta wigilia. Dzielenie się 
opłatkiem oraz wspólne kolędowanie 
przy wigilijnym stole to symbole wza-
jemnej jedności, miłości, pokoju.  

Nad przygotowaniem i przebiegiem 
uroczystości czuwały panie: Barbara 
Brzózka, Hanna Olejniczak, Agnieszka 
Sarzała i Teresa Rzepecka, a wykonaw-
cami były dzieci z oddziału przedszkol-
nego i uczniowie  z klas: I, II, IV i V oraz  
uczennica z klasy III.

6 stycznia 2014 roku w Święto 
Trzech Króli  jasełka zostały wystawio-
ne w Kościele Parafialnym w Czerm-
nie.  Występ dzieci nagrodzony został 
gromkimi brawami.

        Organizatorzy  

2 marca 2014r. delegacja uczniów i nauczy-
cieli Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 
uczestniczyła we Mszy św. w intencji „ Żoł-
nierzy Wyklętych” - porucznika Władysła-
wa Dubielaka, ps.”Myśliwy” oraz innych 
żołnierzy Armii Krajowej, którzy brali udział  
w walkach na terenie naszej „małej ojczy-
zny”, a w latach PRL-u byli więzieni, torturo-
wani, szykanowani. Organizacją uroczysto-
ści zajeła się grupa patriotycznej młodzieży 
z Dobrzykowa i okolic - „Pro Partia”.

Władysław Dubielak, absolwent przed-
wojennej Szkoły Powszechnej w Dobrzyko-
wie, żołnierz ZWZ i AK, dowódca oddziału 
„Rybitwa”, działającego do 1947r. na obsza-
rze powiatów: gostynińskiego, łowickiego  
i sochaczewskiego, był ostatnią ofiara 
terroru stalinowskiego. Został stracony  
w rakowieckim więzieniu, w październiku 
1955r. Do dziś nie jest znane miejsce jego 
spoczynku. Jedynie figurka z wizerunkiem 
Najświętszej Marii Panny, tuż przy świą-
tyni w Dobrzykowie, ufundowana przez 
Jego mamę - Annę Dubielak - oraz tablica 
na murach więzienia przy ul. Rakowieckiej  
w Warszawie upamiętniają jego życie.

Mszę św. w intencji żołnierzy AK odpra-
wił ks. proboszcz Marek Mizerski. W homilii, 
wygłoszonej przez ks. Mizerskiego, została 
przywołana ofiara życia i cierpienia tych, 
którzy dotykali stopami naszej „małej oj-
czyzny”, podjęli zadanie szlachetnej służby 
dla jej niezawisłości, stali się ewangelicznym 
ziarnem, które obumarło, ale wydało „plon 
obfity”: prześladowanym i pomordowanym 
w niemieckich obozach jenieckich, radziec-
kich łagrach, komunistycznych więzieniach.

W „Modlitwie wiernych” poleciliśmy 
dzieci i młodzież naszej ojczyzny, aby po-
stawa patronów szkoły - żołnierzy Września 
oraz żołnierzy AK, pomogła im podjąć z god-
nościa i wypełnić pięknym życiem to wielkie 
„dziedzictwo i zobowiązanie”, któremu na 
imię „Polska”

Pomszy św. zlożyliśmy kwiaty pod 
symbolicznym pomnikiem, poświęconym 
„Żołnierzom Wyklętym”, straconym przez 
UB i Gestapo, a najmłodsi przedstawiciele 
szkolnej społeczności zapalili symboliczne 
znicze.

Opracowała 
Bogumiła Zalewska-Opasińska

Lekcja patriotyzmu  
w Dobrzykowie
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16 marca w  hali sportowej przy Gim-
nazjum w Gąbinie odbył się mecz 
sparingowy pomiędzy II-ligową dru-
żyną UKS VICTORIA PŁOCK oraz MUKS 
Gąbin. Mecz ustalony został na 10 
pojedynków (9 singlowych oraz 1 de-
bel) rozgrywanych na dwóch stołach 
a drużyny wystawiły do gry po trzech 
zawodników. Na mecz przybyło liczne 
grono kibiców aby dopingować naszą 
drużynę w konfrontacji  z doświadczo-
nym przeciwnikiem.

Po krótkiej rozgrzewce sędziowie 
rozpoczęli pierwszy mecz  o punkty. 
Goście z Płocka rozpoczęli od mocnego 
uderzenia, wygrywając dwa pierwsze 
pojedynki singlowe:
Krzewicki Mikołaj – Kopacki Sebastian 
0:3
Kowalczyk Tomasz – Wawrzyniak An-
drzej 0:3

Pierwszy punkt dla drużyny z Gąbi-
na zdobył Michał Buła, pokonując Ro-
berta Wojnarskiego 3:0. Po pierwszej 
rundzie wynik meczu  wynosił 2:1 dla 
drużyny VICTORII PŁOCK.

Druga runda rozpoczęła się poraż-
kami w dwóch pierwszych pojedyn-
kach singlowych:

Towarzyski mecz tenisa stołowego 
MUKS GĄBIN - UKS VICTORIA PŁOCK

Krzewicki Mikołaj – Wawrzyniak An-
drzej 0:3
Buła Michał – Kopacki Sebastian 1:3

W trzecim Roberta Wojnarskiego 
pokonał Tomasz Kowalczyk 3:0. Po 
drugiej rundzie rozgrywek ogólny wy-
nik w meczu wynosił  4:2 dla drużyny 
gości. 

Do zwycięstwa VICTORII PŁOCK 
brakowało już tylko dwóch wygranych 
gier, ale zawodnikom z MUKS Gąbin 
udało się korzystnie rozstrzygnąć poje-
dynek deblowy zmieniając  ogólny wy-
nik meczu na 4:3 dla drużyny z Płocka 

(mecz deblowy: Kowalczyk Tomasz/
Buła Michał – Kopacki Sebastian/Woj-
narski Robert 3:1).

W trzeciej, decydującej rundzie po-
jedynków singlowych na stole nr 2 ko-
lejne zwycięstwo odniósł Michał Buła, 
pokonując Andrzeja Wawrzyniaka 
3:1, czym doprowadził do remisu 4:4  
w ogólnej kwalifikacji. W tym czasie na 
stole nr 1 swój pojedynek rozgrywali 
Tomasz Kowalczyk i Sebastian Kopacki. 
Obydwaj zawodnicy wykazali się nieby-
wałymi umiejętnościami, urozmaicając 
widowisko wieloma top-spinowymi 
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07.03.2013 roku w Szkole Podstawo-
wej w Nowym Grabiu po raz 13-ty 
odbył się Integracyjny Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar  Dyrektora Szkoły. 
Wzięli w nim udział mieszkańcy No-
wego Grabia i okolic, nasi absolwenci, 
rodzice i osoby niezwiązane z naszą 
placówką. Mecz rozegrano w kategorii 
open mężczyzn i kobiet.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 
1700 wystąpieniem Pani Barbary Artio-
mow – dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Nowym Grabiu, która po powita-
niu wszystkich i wyjaśnieniu jego celu, 
ogłosiła otwarcie imprezy sportowej. 
Rozpoczęcie turnieju poprzedziło loso-
wanie, które zadecydowało także o ko-
lejności rozgrywek w dwóch grupach. 
Do turnieju zgłosiło się 16 uczestników.

Uczestnicy turnieju mieli do dys-
pozycji 3 stoły  przy których zaan-
gażowano jednego sędziego. Wraz  
z uczestnikami czuwał on nad prawidło-
wym przebiegiem zawodów. Z każdej 

Integracyjny turniej tenisa stołowego  
dla dorosłych w Nowym Grabiu

z grup wyłoniono trzech zawodników 
do wielkiego finału. Sześciu graczy do 
końca toczyli zacięte rozgrywki o zwy-
cięstwo w turnieju, a emocje udzielały 
się nawet najbardziej doświadczo-
nym zawodnikom. Turniej przebiegał 
w zdrowej, sportowej atmosferze na 
wysokim poziomie technicznym, do 
którego niewątpliwie przyczyniło się 
bardzo dobre przygotowanie uczest-
ników. Podczas zawodów można było 
zaobserwować duże zaangażowanie 
zawodników - co bardzo cieszyło orga-
nizatorów - oraz prezentowaną przez 
nich postawę fair-play.

Po długotrwałych zmaganiach wy-
łoniono zwycięzców:
Kategoria mężczyzn:
I miejsce    Puternicki Michał
II miejsce   Bartosz Chyra
III miejsce  Mariusz Robak
Kategoria kobiet:
I miejsce    Józwiak Marzena
II miejsce   Sztandur Maria
III miejsce Ziółkowska Eugenia

Dziękujemy wszystkim zawodni-
kom za uczestnictwo w turnieju. Tym 
samym zapraszamy do wzięcia  udziału 
w kolejnych imprezach organizowa-
nych przez Szkołę Podstawową w No-
wym Grabiu i wyrażamy nadzieję na 
jeszcze większe zainteresowanie tego 
rodzaju wydarzeniami.

wymianami. O wyniku tego zaciętego 
pojedynku zdecydować musiał piąty 
set, w którym Tomasz niespodziewa-
nie zwyciężył 11:5 i zdobył  piąty punkt 
dla naszej drużyny. Był to najbardziej 
stresujący i elektryzujący dla dopingu-
jących kibiców oraz kolegów z drużyny 
mecz. Dzięki temu zwycięstwu MUKS 
GĄBIN wysunął się na prowadzenie  
w meczu 4:5, mimo iż, goście z Płocka 
prowadzili już wcześniej 4:1. 

Ostatni, dziesiąty pojedynek roz-
strzygał o ostatecznym wyniku me-
czu. Niestety Mikołaj Krzewicki uległ 
pod naporem szybkich zagrań Rober-
ta Wojnarskiego, wynik meczu 3:0 co  
doprowadziło do remisu 5:5 w całym 
spotkaniu.

„MUKS GĄBIN osiągnął wspaniały 
wynik remisując z II ligowym przeciw-
nikiem. Niewiele brakło nam do zwy-
cięstwa, ale i tak jesteśmy usatysfak-
cjonowani”, powiedział po meczu Pre-
zes MUKS Gąbin Sławomir Zasiewski.
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Anna Rutkowska z UKS Sakury Judo 
wywalczyła srebrny medal w Pucharze 
Polski Juniorek Młodszych.

23 marca na XI Wielkopolskim Mię-
dzynarodowym Pucharze Polski jedy-
ny medal dla klubu wywalczyła Anna 
Rutkowska mieszkanka gminy Gąbin  
w kategorii Junior Młodszy. Turniej 
Judo stał na bardzo wysokim pozio-
mie. Oprócz czołówki z kraju, na Pu-
char Polski zgłosiły się reprezentacje 
Holandii, Niemiec, Rosji, Białorusi, 
Czech i Ukrainy.

Nasza zawodniczka stoczyła cztery 
walki. Pierwszą walkę wygrała przez 
niestawienie się przeciwniczki. Kolejne 
dwie walki zakończyły w przeciągu mi-
nuty. Na Anię czekał finał z Anitą For-
melą bardziej utytułowaną i starszą od 
naszej zawodniczki. Formela dwa ty-
godnie przed Pucharem Polski wywal-
czyła brąz na Pucharze Europy w Za-
grzebiu. w kategorii +70 kg. Po bardzo 
emocjonującej walce Ania Rutkowska 
przegrała walkę o złoto zajmując tym 

SREBRNY MEDAL Z PUCHARU POLSKI JUNIORÓW 
I JUNIOREK MŁODSZYCH. Suchy Las 23.03.2014 r.

samym 2 miejsce. Przypomnijmy, że 
rok temu na tych samych zawodach  
w kategorii Juniorka młodsza Ania była 
piąta, oraz w młodziczkach pierwsza.

W Suchym Lesie wystartowała jesz-
cze trójka zawodników z Sakury Judo, 

Monika Olczyk, Kacper Korzeniewski, 
Emil Bogiel odpadli w walkach elimi-
nacyjnych.

Wyjazd na Puchar Polski był współ-
finansowany z dotacji Samorządu Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Krzysztof Masztakowski

II miejsce gimnazjalistek z Gąbina 
w wojewódzkich eliminacjach piłki nożnej!

Hasło ,,Bądź aktywny, dołącz do gry” przyświeca kolejnym 
rozgrywkom piłki nożnej. 26. marca br. żeńska drużyna zło-
żona z zawodniczek uczących się w klasach sportowych wy-
startowała w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim.

 dziewczyny wygrały z zespołami z Lasocina i Sochacze-
wa. W rezultacie zajęły II miejsce, gdyż uległy zawodnicz-
kom z Gimnazjum w Rybnie. Wygrywały 1:0, ale przeciw-
niczki wyrównały strzałem z połowy boiska, a potem przy-
pieczętowały zwycięstwo celnym rzutem karnym.

Gimnazjum w Gąbinie
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W dniach 01-02.03.2014 r. w Gąbinie 
odbył się XXIV Ogólnopolski Memo-
riał Szachowy im. Bł. Abpa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego. W turnieju 
udział wzięło 68 zawodników z całej 
Polski w tym kilku utytułowanych co 
przełożyło się na bardzo wysoki średni 
ranking zawodów. Wśród zdobywców 
miejsc w czołówce pierwszą nagro-
dę zdobył 20-letni Rafał Kowalec (LKS 
PARK Starzenice). Drugie miejsce zajął 
Krystian Jędryczka (PTSz Płock), trzecie 
miejsce zdobył Zbigniew Strzemiecki 
(MLKS Nadnarwianka Pułtusk).

Tytuł najlepszej szachistki turnie-
ju otrzymała Aleksandra Szczypawka 
z PUKS „Mikołaj” Gąbin jednocześnie 
otrzymując tytuł najlepszej szachistki 
Miasta i Gminy Gąbin.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczo-
we i finansowe. Głównym organizato-
rem 23. Memoriału Szachowego im. bł. 
abpa Antoniego J. Nowowiejskiego był 
Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy 
„Mikołaj” działający przy parafii pw. św. 
Mikołaja w Gąbinie, którego opiekunem 
jest Ksiądz Józef Szczeciński. Współor-
ganizatorem była dyrekcja Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie.

Wydarzeniu patronował Biskup 
Płocki Piotr Libera i Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

Ogólnopolski Memoriał Szachowy 
im. Bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
w Gąbinie
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Koncert 
Bożonarodzeniowy


