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W numerze:

18 lutego został uroczyście otwarty i po-
święcony Żłobek Samorządowy w Gąbi-
nie. Jest to jedna z ważniejszych inwesty-

Uroczyste otwarcie żłobka 

cji zrealizowana w ubiegłym roku przez 
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.  

Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki  
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Sama instytucja żłobka w Gąbinie po-
wstała w dniu 11 czerwca 2014 r. na 
sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin, kiedy 
Burmistrz Krzysztof Jadczak przedsta-
wił koncepcję funkcjonowania, pozy-
skania środków finansowych oraz pro-
jekt statutu, a Radni podjęli uchwałę 
(Nr 299/XLII/2014) powołującą do ży-
cia ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GĄBI-
NIE. Realizację inwestycji budowlanej 
rozpoczęto w 2013 r. Projekt został sfi-
nansowany z budżetu Samorządu Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz dzięki pozyska-
niu środków zewnętrznych w formie 
dofinansowania z Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej z Resortowego 
Programu Rozwoju Instytucji opie-
ki nad dziećmi do lat 3 pn. „Maluch 
2013 – edycja 1”. Również w roku 2014 
udało się pozyskać kolejne dofinanso-
wanie, tym razem w ramach modułu 
1 - edycji na rok 2014. Dzięki dofinan-
sowaniu w kwocie – 206.280,78 zł  
w roku 2013 i 753.719,22 zł w roku 
2014 udało się sprawnie zrealizować 
projekt który został skosztorysowany 
na łączną kwotę 2.000.700,60 zł.

Budynek żłobka składa się z dwóch 
kondygnacji o łącznej powierzchni ok. 
600,00 m2 oraz kubaturze ok. 2800,00 
m3. W skład obiektu wchodzą nastę-
pujące pomieszczenia: hol, sala zabaw, 
sala snu, pokój personelu, jadalnia, 
2 łazienki, szatnia, wózkownia, po-

wierzchnia komunikacji z dźwigiem 
towarowo-osobowym, atrium – taras 
zabaw, 2 sale rekreacyjne, foyer, ma-
gazyn. W żłobku zaplanowano 24 miej-
sca opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

W uroczystości otwarcia obiektu 
udział wzięli także zaproszeni goście, 
m.in. Ksiądz Proboszcz Parafii Gąbin  
- Józef Szczeciński, który dokonał po-
święcenia pomieszczeń żłobka, Ra-
dosław Lewandowski – kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku, Michał 

Od bieżącego numeru ECHA GĄBINA wprowadzamy opłatę za egzemplarz drukowany w wysokości 2zł.
Zebrana w ten sposób kwota zostanie w całości przekazana na zakup nagród w konkursie na najładniejszą posesję w Mie-
ście i Gminie Gąbin. Mamy nadzieję, że wprowadzona - symboliczna opłata - pozwoli zakupić atrakcyjne nagrody i zachęci 
Państwa do udziału w ogłoszonym konkursie.

Twardy – kierownik Delegatury Urzę-
du Marszałkowskiego w Płocku, Iwona 
Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płoc-
kiego, Ewa Mochocka - Dyrektor Żłobka 
Miejskiego Nr 2 w Płocku, Radni Miasta 
i Gminy Gąbin z Przewodniczącym Rady 
- Edwardem Wilgockim, Dyrektorzy 
szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin, 
przedstawiciel Rady Rodziców, pracow-
nicy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. 

Burmistrz - Krzysztof Jadczak, wraz 
z pełniącą obowiązki Dyrektora Żłobka 
Samorządowego w Gąbinie - Elżbietą 
Kamińską podziękowali wszystkim in-
stytucjom i osobom zaangażowanym 
w realizację projektu, natomiast  dzie-
ciom życzyli by miło i radośnie spę-
dzały czas w nowopowstałym żłobku. 
Goście do życzeń dołączyli upominki  
z których najbardziej zadowoleni będą 
najmłodsi podopieczni. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
poprzez budowę żłobka uzupełnił bo-
gatą ofertę edukacyjną skierowaną 
do mieszkańców gminy i okolic. War-
to przypomnieć, że na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin funkcjonuje zespół szkół 
ponadgimnazjalnych, szkoła muzycz-
na, 2 gimnazja, 6 szkół podstawowych, 
2 przedszkola i 1 punkt przedszkolny.

UWAGA!
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Na starówce w Gąbinie kończą się prace przy realizacji projektu pn. „Zapraszamy do nas... 
- aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin”, który jest współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizo-
wany z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013. 

„Zapraszamy do nas... 
- aktywny wypoczynek w Mieście i Gminie Gąbin”

Jednym z głównych przedsięwzięć pro-
jektu jest uruchomienie sezonowego 
Miejskiego Punktu Informacji Tury-
stycznej zlokalizowanego w centrum 
Gąbina. Przy punkcie informacyjnym 
zostanie utworzona wypożyczalnia 
rowerów, której działalność  z czasem 
zostanie rozszerzona na inny sprzęt 
sportowy. W ramach zadania zostało 
zakupione zamknięte stoisko na punkt 
informacji turystycznej i wyposażone 
w podstawowe meble, tj. biurko, krze-
sło i fotel, szafę a także tablicę infor-
macyjną – LED, na której wyświetlane 
będą podstawowe informacje tury-
styczne, promocyjne, data, godzina, 
temperatura, itp.

Na starówce powstaną również 4 
stoiska regionalne udostępniane twór-
com ludowym, członkom amatorskie-
go ruchu artystycznego, lokalnym or-
ganizacjom, słuchaczom Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Gąbinie, którzy 
będą mogli prezentować swoje osią-
gnięcia i bezpośrednio promować Zie-
mię Gąbińską oraz cały teren LGD. Wy-
korzystywane będą zarówno podczas 
cyklicznych wydarzeń kulturalnych jak 
i organizowanych kiermaszy, jarmar-
ków, wystaw, festiwalów, targów, itp.

W celu poprawienia walorów este-
tycznych prowadzona jest renowacja 
gąbińskiej fontanny – chętnie odwie-
dzanej przez mieszkańców i turystów. 
Gąbińska fontanna powstała w 2008r. 
w miejscu dawnej studni zlokalizo-
wanej na rynku miejskim. W chwili 
obecnej fontanna wymagała pilnego 
oczyszczenia i renowacji w celu zacho-
wania swojej funkcjonalności. W celu 
zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem 
zaistniała konieczność przywrócenia jej 
świetności w jak najszybszym czasie. 
Remont fontanny polega na oczyszcze-
niu i konserwacji powierzchni fontanny, 
wymianie dyszy natryskowej, budowie 
komory dla modułu uzdatniania wody 
– tzw. chloratora. Pojawiły się również 
głosy z propozycją powiększenia niecki 
fontanny - jednak o ewentualnej wy-
mianie cokołu w przyszłości zdecydują 
radni. Wykonane w ramach projektu 
prace umożliwią montaż niecki o więk-
szej średnicy, lub zupełnej zmianie for-
my i typu fontanny.

W ramach projektu utworzone 
zostało również miejsce do rekreacji 
ruchowo-intelektualnej, jest nim wy-
budowane pole do gry w szachy ple-
nerowe. Osoby starsze, jak i młodzież 
będą mogły korzystać z utworzonej 
szachownicy lub  odpocząć w sąsiedz-
twie odnowionej fontanny.

Utworzenie punktu informacji tu-
rystycznej oraz wypożyczalni rowerów 
a także pomoc w planowaniu pobytu 
i aktywnego wypoczynku, bezpośred-
nio przełoży się na promocję regionu. 
Odnowienie fontanny na zabytkowej 
starówce miejskiej oprócz poprawy 
estetyki będzie miało również wpływ 
na promocję gminy oraz wszystkich 
ciekawych i zabytkowych miejsc Ziemi 
Gąbińskiej.
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Kończą się prace budowlane związa-
ne z realizacją trzech projektów pn. 
Utworzenie miejsc rekreacji i spor-
tu na terenie Miasta i Gminy Gąbin  
– siłownia zewnętrzna w Gąbinie  
– siłownia zewnętrzna w Koszelewie, 
– siłownia zewnętrzna w Nowym Gra-
biu. Celem głównym operacji jest po-
prawa jakości życia mieszkańców oraz 
zaspokojenie potrzeb społecznych  
i rekreacyjnych poprzez wybudowanie 

Utworzenie miejsc rekreacji i sportu  
na terenie Miasta i Gminy Gąbin...

plenerowych siłowni napowietrznych 
w trzech miejscowościach. Wszystkie 
projekty uzyskały dofinansowanie ze 
środków UE i realizowane są w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa 
i rozwój wsi” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
W Gąbinie siłownie powstają są w dwóch 
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lokalizacjach. Jedna znajduje się na dział-
ce przyległej do dworca autobusowego 
przy ul. Topolowej, druga w parku miej-
skim przy ul. Wojska Polskiego. 

Zakres prac obejmuje m.in. robo-
ty przygotowawcze - mechaniczne  
- wykonanie trawników dywanowych, 
wykonanie bezpiecznej nawierzchni 
syntetycznej, montaż urządzeń tre-
ningowych i rekreacyjnych, a także   
ławeczki z „pedałami”,  stolika plene-
rowego z siedziskami do gier, tablic in-
formacyjnych, śmietniczek, wieszaków 
plenerowych, stojaków do rowerów, 
montaż  ogrodzenia panelowego, ka-
mery monitoringu wizyjnego, oświe-
tlenia hybrydowego.

Podobny zakres prac oraz wyposa-
żenie posiada wybudowana siłownia  
w miejscowości Koszelew. Zlokalizowa-
na ona jest na działce gminnej nr 121, 
tuż za przystankiem PKS. W przyszłości 
powstanie tam również plac zabaw, 
budynek świetlicy wiejskiej oraz par-
king samochodowy obsługujący wspo-
mniane obiekty.

Siłownia plenerowa w Nowym Gra-
biu zlokalizowana jest na działce gmin-
nej nr 464/1, położonej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 574 około 50 m od 
szkoły podstawowej. Wzdłuż ogrodze-
nia nowopowstałej siłowni zaprojekto-
wana została ścieżka rowerowa łącząca 
miejscowości Gąbin i Dobrzyków a jej 
dalszy przebieg projektowany wzdłuż 
wału powodziowego umożliwi połą-
czenie z płockim systemem ścieżek ro-
werowych. Dogodna lokalizacja siłow-
ni umożliwi korzystanie z przyrządów 
treningowych nie tylko mieszkańcom 
ale również w przyszłości turystom ro-
werowym i pieszym. 

Należy wspomnieć, że wszystkie 
siłownie zostały ogrodzone i będą mo-
nitorowane. Zainstalowano również 
system oświetlenia hybrydowego wy-
korzystujący energię odnawialną - sło-
neczno-wiatrową.   
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Przebudowa i modernizacja SUW Górki
Kończą się prace modernizacyjne sta-
cji uzdatniania wody w Górkach. Pro-
wadzona przebudowa istniejącej sta-
cji jest niezbędna dla zabezpieczenia 
w wodę pitną mieszkańców północ-
nej części gminy Gąbin. Dotychczas 
działający układ uzdatniania wody 
był zbyt mały wyeksploatowany i nie 
zapewniał właściwych jakościowo pa-
rametrów wody uzdatnionej. Przed 
podjęciem prac remontowych SUW 
Górki stanowił jeden budynek - wiatę 
oraz jedną studnię wierconą. Urzą-
dzenia technologiczne, przez wiele 
lat przebywały w warunkach o wy-
sokiej wilgotności i uległy częściowej 
korozji. Nie nadawały się do wykorzy-
stania w nowoprojektowanej stacji. 
Dlatego też Samorząd Gąbina podjął 
decyzję o zaprojektowaniu i grun-
townym przebudowaniu istniejącego 
obiektu.  Docelowo stacja ma zasilać 
znaczną cześć gminy i stanowić w niej 
jedno z podstawowych ujęć wody.

Modernizacja i przebudowa SUW 
Górki obejmuje:

Wykonanie nowego odwiertu stud-• 
ni głębinowej wraz z obudową i wy-
posażeniem.
Wykonanie adaptacji istniejącego • 
budynku SUW dla potrzeb nowej 
technologii uzdatniania wody (za-
kres prac ma obejmować m.in. 
wymianę stolarki okiennej, do-
cieplenie ścian oraz przebudowę 
konstrukcji dachu - budynek bę-
dzie mieścił 4 zbiorniki filtracyjne 
oraz wieżę napowietrzającą wraz 

z niezbędną aparaturą  i sprężarką 
powietrza).
Wykonanie 2 nowych zbiorników • 
wody czystej o pojemności 150 m3 
każdy
Wykonanie stacji pomp II stopnia, • 
zabudowaną w kontenerze wraz  
z automatyką.
Montaż nowego agregatu prądo-• 
twórczego wraz z niezbędną auto-
matyką.
Wykonanie zbiornika wód popłucz-• 
nych.
Wykonanie wszystkich niezbędnych • 
instalacji sanitarnych i elektrycznych 
łączących poszczególne obiekty.
Wykonanie automatyki zarządzają-• 
cej procesem technologicznym oraz 
systemem monitoringu parame-
trów pracy SUW.
Wykonanie dróg dojazdowych i cią-• 
gów komunikacyjnych na terenie 
SUW
Ogrodzenie terenu.• 

Zgodnie z zapotrzebowaniem za-
projektowano stacje uzdatnia wody 
na wydajność 80 m3/h uzdatniania, 
oraz 100 m3/h zestawu II stopnia. Sta-
cja wodociągowa oraz technologia 
oparta będzie na:

napowietrzaniu wody surowej na • 
wieży napowietrzającej w syste-
mie otwartym,
filtracji dwu-stopniowej na filtrach • 
pospiesznych z prędkością do 
10,0m3/h celem redukcji
związków żelaza, manganu, amonia-• 
ku, poprawy własności organolep-
tycznych wody, barwy i mętności,
dezynfekcji ciągłej promieniami UV,• 
dezynfekcji doraźnej roztworem • 
podchlorynu sodu,
pompowni II stopniowej ze zbior-• 
nikami wyrównawczymi oraz ze-
stawem hydroforowym,
Zastosowane zostaną trzy pod-

stawowe stopnie uzdatniania: odże-
lazianie, odmangannianie i usuwanie 
amoniaku. Obiekt będzie przystoso-
wany do zwiększenia przepustowo-
ści. Zaproponowane filtry i kolektory 
wykonane są ze stali kwasoodpornej, 
których żywotność będzie wielokrot-
nie dłuższa niż z tradycyjnych wyko-
nanych ze stali węglowej.  

Stacja wyposażona została rów-
nież w rezerwowe źródło prądu 
- niezbędne do zasilania urządzeń  
i podtrzymania procesu technologicz-
nego.

Zakończenie prac modernizacyj-
nych zaplanowano na maj 2015 r.
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Miło nam poinformować, że jedna  
z inwestycji zrealizowanych w ubiegłym 
roku  przez Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin została nominowana w bieżącej 
edycji prestiżowego plebiscytu „Z Tum-
skiego Wzgórza” - wydarzenie roku 2014 
- prowadzonego przez Tygodnik Płocki. 

Plebiscyt organizowany jest w czte-
rech kategoriach z czego trzy dotyczą 
samego Płocka, jedna całego regionu 
płockiego i to w niej nasz samorząd zo-
stał nominowany.

Głosować można za pomocą kupo-
nów drukowanych w Tygodniku Płoc-
kim - trzeba je wysłać lub dostarczyć 
do redakcji (ul. Stary Rynek 27, 09-400 
Płock) lub za pomocą SMS-ów.

aby oddać głos na naszą inwestycje 
należy wysłać SMS o treści:

WRG.3 
pod nr. tel. 73601 
(koszt SMS-a 3,69 brutto)

Wszystkie osoby które oddadzą 
swój głos (zarówno za pomocą SMS-a 
jak i kuponu) mają szansę na zdobycie 
nagrody, jednocześnie informujemy 
że ilość kuponów jak i głosów SMS-
owych od jednego adresata może być 
nieograniczona.

Nominacja  gąbińskiej inwestycji w plebiscycie 
 „Z Tumskiego Wzgórza” - wydarzenie roku 2014

Więcej informacji o plebiscycie  
w bieżącym numerze Tygodnika Płoc-
kiego i na stronie internetowej www.
tp.com.pl

Głosuj 
na wydarzenie 

roku 2014 
- POWSTANIE ŻŁOBKA 
SAMORZĄDOWEGO 

W GĄBINIE

Acanthus Aureus za koncepcję marketingową  
dla stoiska Fructoplant Sp. z o.o.
Dziewiąta edycja Targów Ogrodnictwa  
i Architektury Krajobrazu GARDENIA 
odbyła się w dniach 26-28 lutego 2015 
roku na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich. Na powierzchni ponad 
35.000 m2 swoją ofertę zaprezentowało 
przeszło 550 wystawców. Firma Fruc-
toplant po raz pierwszy wzięła udział  
w Targach Gardenia, prezentując swoją 
najnowszą markę „In my garden”.

W konkursie przeprowadzonym 
przez Międzynarodowe Targi Poznańskie  
o nagrodę Acanthus Aureus, komisja kon-
kursowa w tym roku wyróżniła stoisko 
Fructoplant, uznając, że w najwyższym 
stopniu sprzyja ono realizacji strategii 
marketingowej firmy. Statuetki Acanthus 
Aureus przyznawane są wystawcom, któ-
rzy najlepiej potrafili  zobrazować swoją 
wizję stoiska w połączeniu ze strategią 

marketingową firmy. Celem konkursu jest 
wyróżnienie najlepszych rozwiązań archi-
tektonicznych graficznych, które sprzyjają 
bezpośredniej komunikacji z klientem  
i podkreślają pozytywny wizerunek firmy. 
Niezwykle ważnym atutem nagrody jest 
również to, że przyznawana jest ona przez 
Kapitułę, w skład której wchodzą wybitni 
eksperci z zakresu designu, marketingu  
i wystawiennictwa targowego.

Jak podkreśla Dyrektor Handlowy 
Fructoplant, Piotr Lendzion: „To dla nas 
cenne wyróżnienie, tym bardziej, że po 
raz pierwszy uczestniczyliśmy w Targach. 
Bardzo nam miło, że zostaliśmy doce-
nieni za koncepcję i scenariusz stoiska. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
odwiedzili nas podczas targów, za aktyw-
ne, upływające w przyjemnej atmosferze 
spotkania”.
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Jak co roku w 12 Polskich miastach od-
były się uroczyste Gale wręczenia na-
gród dla najdynamiczniej rozwijających 
się mały i średnich firm w Polsce. Była 
to już XV edycja rozdania Gazel Bizne-
su, autorem rankingu jest wywiadow-
nia gospodarcza Coface Poland, która 
przy współpracy z dziennikiem Pulsu 
Biznesu przyznaje nagrody laureatom 
konkursu, którzy  w niezwykle dyna-
miczny sposób rozwijają się i doskona-
le radzą sobie wśród nawet większych 
konkurentów.

W dniu 04.03.2015 w Warszaw-
skim Hotelu Airport Okęcie odbyła się 
ostatnia Wojewódzka Gala konkursu, 
którego laureatem już po raz trzeci  
z rzędu została firma FRUCTOPLANT 
SP. Z O.O. z siedzibą w Gąbinie. Nagro-
dę na ręce zarządu spółki przekazała 
prezes zarządu Bonnier Bussines Pol-
ska – Patricia Deyna. 

To ogromna radość móc znaleźć 
się już po raz trzeci w gronie najdyna-
miczniej rozwijających się firm z całej 
Polski. Sukces ten przeświadcza nas 
o właściwej drodze jaką obraliśmy  
w celu ciągłego rozwoju naszej firmy. 
Dedykujemy tę nagrodę całemu zespo-
łowi FRUCTOPLANT, który przez swoją 
odpowiedzialność, zaangażowanie  
i wytrwałość w dążeniu to wyznaczo-

Nagroda Gazel Biznesu
po raz trzeci

dla Fructoplant Sp. z o.o.

nych celów jest współtwórcą tego 
sukcesu – komentowali Przemy-
sław Żabka i Piotr Buła.

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku za-
prosił uczniów gimnazjów i szkół śred-
nich do udziału w I Festiwalu Piosenki 
Angielskiej ThePtak. Spośród 65 wyko-
nawców z województwa mazowieckie-
go jury wyłoniło do konkursu finałowego  
34 uczestników, którzy zaprezentowali 
swoje umiejętności 21 marca – w tym 

I Festiwal 
Piosenki AngielskiejThePtak

gronie znalazła się także Julia Jasińska  
z piosenką „Nothing else matters”.

Przed wystąpieniami konkursowymi 
odbyły się warsztaty wokalne z jurorami. 
A byli to: Beata Bednarz (polska piosen-
karka, muzyk sesyjny, laureatka i gość 
wielu festiwali, Kenneth S. Robinson 
(brytyjski lektor) oraz Marta Głowacka 

(instruktor śpiewu w MDK-u). Życzliwie  
i z uśmiechem udzielali wskazówek, prze-
łamując często tremę u młodych ludzi.

Julia i zespół instrumentalny usłyszeli 
również wiele cennych uwag. I chociaż 
Julka nie została laureatką festiwalu, 
występ w tak doborowym towarzystwie 
oraz profesjonalna ocena nagrodziły licz-
ne próby i wysiłek całej grupy.  
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Podczas spotkania zaprezentowane zo-
stały różnorodne aspekty kultury ludowej 
regionu. W charakterze prelegentów wy-
stąpiły osoby o dużych dokonaniach na 
rzecz kultywowania i propagowania rodzi-
mego folkloru oraz profesjonalni muzycy, 
którzy zajęli się badaniami folkloru gąbiń-
skiego. Marzena Ledzion, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Czermnie, przedstawiła 
informacje z zakresu kultury material-
nej: budownictwa, wyposażenia domów 
oraz strojów ludowych. Zaprezentowała 
wartościowe eksponaty zgromadzone 
w Izbie Regionalnej w Czermnie i auten-
tyczne stroje ludowe z okresu międzywo-
jennego. Aleksandra Głowacka, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Sannikach, 
omówiła obrzędy i zwyczaje występujące 
w regionie gąbińskim. 

Joanna Domagała, nauczyciel Szkoły 
Muzycznej w Gąbinie oraz badacz folk-
loru Ziemi Gąbińskiej, przedstawiła in-
formacje na temat stanu badań nad re-
gionem. Zaprezentowała wydawnictwa 
regionalne oraz przedstawiła sylwetki 
osób realizujących badania naukowe re-
gionu gąbińskiego.

Dr Zbigniew Merecki przedstawił 
uwagi na temat opracowania muzycz-
nego pieśni i utworów instrumentalnych 
regionu. Wskazał na przyjętą metodo-
logię pracę, omówił również szczegó-
ły techniczne edycji nut. Zobrazował 
przedstawione treści grą na fortepianie, 
ukazał podobieństwo melodii gąbińskich 
z mazurkami F. Chopina.

Znany muzykolog ks. dr Andrzej Leleń 
dokonał analizy muzykologicznej folk-
loru muzycznego regionu gąbińskiego. 
Zauważył, że większość melodii utrzyma-
na jest w systemie tonalnym dur–moll. 

16 marca 2015 r. w Sali kameralnej Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie odbyła się sesja na-
ukowa pt. „Kultura ludowa regionu gąbińsko-sannickiego”. Organizatorami sesji był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie oraz Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie.

Sesja naukowa 
„Kultura ludowa regionu gąbińsko-sannickiego”

100 LAT PANI PELAGII

Zwrócił uwagę, iż szereg utworów utrzy-
manych jest w średniowiecznych ska-
lach kościelnych, m.in.: miksolidyjskiej, 
doryckiej i frygijskiej. W pieśniach zdecy-
dowanie przeważa metrum nieparzyste, 
umiarkowane rytmy oraz mazurkowe 
rytmy. Zjawiskiem powtarzającym się 
wielokrotnie są podziały nieregularne  
w postaci kwartoli.

Sesja naukowa jest elementem ba-
dań regionalnych realizowanych przez 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ga-
binie. Mają one na celu archiwizację oraz 
popularyzację miejscowego folkloru. 
MGOK pozyskał w 2014 r. środki Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Uzyskana dotacja 
umożliwi wydanie publikacji przedsta-
wiającej kulturę ludową regionu.

Jarosław Domagała

2 marca 2015 roku piękny Jubileusz 100-lecia urodzin  
obchodziła mieszkanka Koszelewa Pani Pelagia Zygman-
ska urodzona 02.03.1915 r. w Skrzynkach. 

Dzień ten Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przy-
byłych gości. Życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności  
i wszystkiego dobrego złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin - Pan Krzysztof Jadczak i z-ca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Gąbinie - Marzena Szalińska wręczając na ręce 
Pani Pelagii bukiet kwiatów, prezent i list gratulacyjny. 

Był tort urodzinowy, a szampanem wzniesiono toast 
na cześć Pani Pelagii. 

Uroczystość wypełniona szeregiem interesujących wspo-
mnień Jubilatki przebiegła w miłej, rodzinnej atmosferze.

Z-ca kierownika USC
Marzena Szalińska
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15 marca 2015 r. W muzeum Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
odbył się wernisaż wystawy malarskiej 
Ewy Gieras. Wystawa zorganizowana 
została z okazji zakończenia pracy za-
wodowej pani Ewy. Gości przywitała 
Prezes TMZG pani Anna Ostrowska, 
informując obecnych o tym, że rok 
2015 jest rokiem jubileuszowym, bo 
TMZG obchodzi 40-tą rocznicę po-
wstania. Autorka wystawy podzię-
kowała wszystkim współpracującym  
z nią w czasie kilkudziesięciu lat pracy 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gąbinie, tj. Burmistrzowi i pracow-
nikom UMiG, dyrektorom szkół, na-
uczycielom, strażakom oraz dzieciom 
i młodzieży działającym w zespołach 
artystycznych. Stwierdziła, że cieszy 

się, iż młodzież oraz stażyści, których 
miała pod opieką uczą się, pracują za-
wodowo i społecznie. Opowiedziała 
też o swojej przygodzie z malarstwem: 
„Moje prace wykonane są najczęściej 
farbami olejnymi, ale też maluję akry-
lami i stosuję tzw.mix-media, tzn. pa-
sty strukturalne, ziarniste itp. Lubię 
malować portrety, kwiaty, ostatnio 
też malowałam obrazy abstrakcyjne.” 
Głos zabrała pani Iwona Zielińska wy-
rażając nadzieję, że Pani Ewa będzie 
pracowała dalej społecznie jednocze-

śnie dziękując za ogromny wkład pracy 
w kulturę naszego miasta. Pani Miro-
sława Pietrzak - kierownik zespołów 
tanecznych w Gostyninie poinformo-
wała obecnych, że Pani Ewa Gieras jest 
choreografem jej zespołów i ma na-
dzieję na dalszą współpracę, bo grupy 
taneczne pod jej kierunkiem reprezen-
tują bardzo wysoki poziom. Wernisaż 
uświetniły wokalistki: Justyna Wargoc-
ka, Weronika Zarębska - mieszkanki 
naszej gminy oraz Magda Kołodziejska 
z Gostynina.

Wernisaż wystawy malarskiej  
Ewy Gieras
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11 lutego 2015 roku w sali OSP w Gą-
binie odbyła się uroczystość z okazji  
jubileuszu 50-lecia zawarcia związku 
małżeńskiego zorganizowana przez 
Urząd Stanu Cywilnego w Gąbinie. 

Złote Gody świętowały następują-
ce pary małżeńskie:

Państwo Wiesława i Andrzej Chmie-• 
leccy z Gąbina,
Państwo Marianna i Henryk Cybart • 
z Topólna,
Państwo Anna i Czesław Gorczyccy • 
z Nowego Troszyna,
Państwo Irena i Mieczysław Kijek  • 
z Jordanowa,
Państwo Teresa i Kazimierz Kor-• 
powscy  z Gąbina,
Państwo Halina i Henryk Milczarek • 
z Nowego Wymyśla,
Państwo Janina i Władysław Sitkie-• 
wicz z Kamienia-Słubic,
Państwo Janina i Edward Sosnow-• 
scy z Jadwigowa,
Państwo Janina i Stanisław Szew-• 
czyk z Gąbina,
Państwo Teresa i Marian Szewczyk • 
z Kamienia-Słubic,
Państwo Mirosława i Stanisław Ślu-• 
borscy z Grabia Polskiego, 
Państwo Krystyna i Józef Zalescy  • 
z Gąbina.

Dekoracji Jubilatów „Medalami 
za długoletnie pożycie małżeńskie”   
w imieniu Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, dokonał Burmistrz Miasta  
i Gminy Gabin – Pan Krzysztof Jadczak.

Jubilatom wraz z życzeniami wspól-
nych długich lat życia w dobrym zdro-
wiu wręczone zostały bukiety kwiatów, 
listy gratulacyjne oraz pamiątkowe 
książki.

Następnie Dostojni Jubilaci i ich go-
ście wysłuchali programu muzycznego 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie. 
Wykonano wspólne, pamiątkowe zdję-
cie.

Po części oficjalnej i wysłuchaniu 
programu muzycznego wzniesiono 
toast jubileuszowy, a następnie odby-
ło się spotkanie Jubilatów i ich rodzin  
z Burmistrzem Miasta i Gminy – Krzysz-
tofem Jadczakiem, Przewodniczącym 
Rady Miasta i Gminy Gąbin – Edwar-
dem Wilgockim i z-ca Kierownika Urzę-
du Stanu Cywilnego – Marzeną Szaliń-
ską. Nie zabrakło również jubileuszo-
wego tortu. Były wspomnienia, chwile 
wzruszenia a także ogromna radość  
i wiele, wiele życzeń. 

Z-ca Kierownika USC
Marzena Szalińska

Złote
Gody
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie podjął działania, których ce-
lem jest utworzenie studia nagrań mu-
zycznych. Całość zadania obejmuje za-
kup profesjonalnego sprzętu muzycz-
nego oraz przystosowanie sali MGOK 
dla potrzeb rejestracji dźwięku.

Dzięki staraniom dyrekcji MGOK  
w grudniu 2014 r. pozyskana została 
dotacja finansowa Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w wysokości 
16 260 zł. Środki pochodzą z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu 
małych projektów w ramach działania 
„Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”.

Dzięki pozyskanej dotacji zakupio-
ne zostaną: profesjonalna karta dźwię-
kowa, licencjonowane oprogramo-
wanie muzyczne, 2 głośniki studyjne,  
3 mikrofony pojemnościowe, kom-
puter przystosowany do nagrań mu-
zycznych oraz mikser studyjny. Łączne 
koszty zakupu sprzętu nagraniowego 
wynoszą 20325 zł.

Studio nagrań muzycznych w Gąbinie
Równocześnie rozpoczęte zostały 

prace adaptacyjne w sali MGOK ma-
jące na celu przystosowanie jej do po-
trzeb rejestracji studyjnej. Obejmują 
one: prace elektryczne i hydrauliczne, 
wydzielenie pomieszczenia reżyse-
ra dźwięku, wytłumienie sali nagrań 
specjalnym materiałem dźwięko-
chłonnym.

Studio nagrań pozwoli na przy-
gotowanie wysokiej klasy rejestracji 
muzycznych dla zespołów MGOK oraz 
uczniów Szkoły Muzycznej. Umożliwi 
także przygotowanie materiałów re-
klamowych dla potrzeb Urzędu Miasta 
i Gminy oraz innych instytucji. Stworzy 
nowe możliwości rozwoju zarówno dla 
zawodowych muzyków, jak i artystów 
amatorów regionu gąbińskiego. W du-
żym stopniu wzbogaca również ofer-
tę edukacyjną i kulturalną Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie. 
Ważnym celem projektu jest rozwijanie 

aktywności artystycznej i intelektual-
nej mieszkańców regionu gąbińskiego 
dzięki wyposażeniu MGOK w specjali-
styczny muzyczny sprzęt rejestrujący.

V Gąbińskie Forum Kultury  
- spotkanie z Krzysztofem Ziemcem

znanego prezentera telewizyjnego  
- Krzysztofa Ziemca. Podczas spotka-
nia przedstawione zostały interesujące 

informacje dotyczące pracy dzienni-
karskiej. Zabrzmiały również utwory 
w wykonaniu mgr Magdaleny Król  
– śpiew i dr Zbigniewa Mereckiego  
– fortepian, nauczycieli Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Gąbinie.

Krzysztof Ziemiec jest dziennika-
rzem radiowym i telewizyjnym. Został 
nagrodzony wieloma nagrodami tele-
wizyjnymi, m.in. „Telekamerą”, „Wik-
torem”. Obecnie jest związany z TVP1 
i Wiadomościami. Wcześniej współ-
pracował z TVP2, TV Puls oraz TVN24. 
Stworzył wiele programów publicy-
stycznych: Niepokonani, Mam inne 
zdanie. Jest autorem następujących 
książek: Wszystko jest po coś, Rozmo-
wy z dystansu, Niepokonani i Warto 
być dobrym. Dziennikarz podejmuje 
różnorodną tematykę w publikacjach, 
pisze m. in. o życiu, cierpieniu, miłości, 
wierze i nadziei.

MGOK w Gąbinie

16 grudnia 2014 roku w Szkole Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie odbyło się 
V Gąbińskie Forum Kultury z udziałem 
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O godzinie 15.00 w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury rozpoczął się koncert, 
podczas którego wystąpiły zespoły  
z Gąbina i okolic. Jako pierwszy zapre-
zentował się zespół muzyki rozrywko-
wej działający przy Szkole Muzycznej 
I stopnia w Gąbinie. Opiekunem ze-
społu jest nauczyciel saksofonu Mar-
cin Woźniak. Uczniowie zagrali takie 
utwory, jak: ,,Cicha noc”, ,,Przybieżeli 
do Betlejem”, ,,Entertainer”(Scott Jo-
plin), ,,Nothing else matters”(Metalli-
ca) oraz ,,Let it be”(The Beatles).

Następnie zaprezentował się ze-
spół wokalny, który działa również przy 
Szkole Muzycznej I stopnia w Gąbinie. 
Opiekunem tego zespołu jest Jolanta 
Andrysiak. Zespół wykonał utwory tj. 
,,Moja mama jest artystką”, ,,Tabliczka 
muzyczka” oraz ,,Dłoń” N. Kukulskiej  
i kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem”.

W dalszej części koncertu wystąpił 
zespół URANOS, który działa przy Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. 
Zespół reprezentuje szkołę podczas 
uroczystości miejskich, konkursów  
i przeglądów. Opiekunami zespołu są 
Bogumiła Wierzbicka i Anna Brodow-
ska. Uczniowie wykonali: kolędę ,,Gore 
gwiazda”, ,,Nadzieja” z repertuaru gru-
py IRA oraz ,,Moja i twoja nadzieja”  
z repertuaru zespołu HEY.

Gwiazdą wieczoru był płocki zespół 
The Grandfather, który wystąpił zaraz 
po zakończeniu licytacji. Zespół  liczy 
5 członków, którzy pasjonują się mu-
zyką rock and rollową. Zespół powstał 
w 2007 roku z inicjatywy  trzech mu-
zyków: Tomasza Nowakowskiego (gi-
tara), Rafała Betlejewskiego (bębny), 
a także Grzegorza Lelińskiego (bass). 
Fani mocnego brzmienia z nutą starej 
szkoły bluesowej z pewnością byli usa-
tysfakcjonowani występem zespołu 
The Grandfather.

W przerwie koncertu odbyło 
się spotkanie z Pawłem Szkopkiem,  
10-krotnym mistrzem Polski i wicemi-
strzem świata w wyścigach motocyklo-
wych. Można było obejrzeć motocykl 
Pawła, zadać mu pytania, na które 
chętnie i obszernie odpowiadał oraz 
otrzymać plakat z autografem mistrza.  

Wieczorem wystąpił zespół hip-
hopowy KOLABO-34. Zespół ten istnie-
je od 2014 roku. Współpraca 3 człon-
ków zespołu zawiązała się na jednej  
z płockich uczelni. Skład zespołu to Mi-

chał Czajkowski, Wiktor Kornel Arga-
siński, Łukasz Garbacz. Tworzą muzykę 
autorską.

W trakcie występów przeprowa-
dzono wiele licytacji gadżetów i przed-
miotów ofiarowanych organizatorom 
Orkiestry. Licytowane były: notesy, ka-
lendarze, koszulki, plakaty, torby, płyty 
i wiele innych.
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21 grudnia 2014 roku w Gąbinie od-
był się Koncert Bożonarodzeniowy. 
Koncert cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem licznie zgroma-
dzonej publiczności. Głównym or-
ganizatorem koncertu był Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof 
Jadczak, a współorganizatorami  
– Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie, Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Gąbinie.

Koncert rozpoczął się występem 
scholi kościelnej „Promyczki”, która 
wykonała utwór pt. Świeć gwiaz-
deczko, świeć pod kierunkiem księ-
dza Pawła Biedrzyckiego.

Najmłodszymi wykonawcami 
tegorocznego koncertu były dzieci  
z Oddziału Przedszkolnego działają-
cego przy Szkole Podstawowej im. 
Wł. St. Reymonta w Czermnie. Dzieci 
wykonały układ taneczno-ruchowy 
do kolędy Cicha noc.

Istotną część koncertu stanowiły 
prezentacje muzyczne szkół z gminy 
Gąbin. Chór szkolny „Marikon” oraz 
zespół wokalny „Brzdąc” ze Szko-

Koncert Bożonarodzeniowy

ły Podstawowej w Gąbinie wykonały 
piosenki świąteczne, m.in.: Jest taki 
dzień, Wigilia opłatkiem pachnąca. Ze-
spół „Uranos” z Gimnazjum w Gąbinie 
zaśpiewał Kolędę dla Piotra oraz Gdy 
śliczna Panna.

Zaprezentowały się zespoły ta-
neczne z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie. Zespół - gr. 8-10 
lat wykonał utwór zatytułowany Ru-
dolf czerwononosy. Zespół - gr. 11-13 
lat wykonał utwór White Christmas. 
W dalszej części koncertu zaprezen-
towały się zespoły instrumentalne  
i wokalne Szkoły Muzycznej I stopnia w 
Gąbinie, m.in.: zespół ludowy, zespół 
akordeonowy, zespół wokalny. Zespoły 
wykonały znane polskie kolędy i pio-
senki świąteczne.

Ciekawy punkt koncertu stanowiła 
scenka teatralna uczniów Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie. Dzieci uczęszczają-
ce na zajęcia teatralne przygotowały 
Krótką historię o narodzeniu Pańskim.

W dalszej części koncertu zaśpie-
wał zespół wokalny Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku pod kierunkiem Iwony 

Niemyjskiej. Zespół wykonał Kolędę 
norweską. Chór Miasta i Gminy Gąbin 
wykonał kolędy: Bracia patrzcie jeno, 
Narodził się Jezus Chrystus. Zespół 
poprowadził Sławomir Gałczyński,  
a akompaniował Dariusz Petera.

 Na zakończenie koncertu wy-
stąpił zespół wokalno-instrumentalne 
„H-7”. W wykonaniu zespołu usłysze-
liśmy kolędy: Jezusa Narodzonego,  
W Betlejem.

Szkoła Muzyczna I-go stopnia 
w Gąbinie
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Koncert Bożonarodzeniowy
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31 stycznia 2015 r. w hali sportowej  
w Gąbinie odbyła się IV Gala Noworocz-
na. Zgromadziła wspaniałych wykonaw-
ców oraz cieszyła się dużym zaintereso-
waniem publiczności. 

Podczas koncertu wystąpiła znana 
polska aktorka i wokalistka – Katarzyna 
Jamróz, absolwentka PWST w Krako-
wie. Zdobyła Grand Prix na XIV Festi-
walu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu  
w 1993 r. Otrzymała też I nagrodę w 1994 
r. podczas Kabaretonu Festiwalu w Opo-
lu. Przez wiele lat była gwiazdą kabaretu 
Loch Camelot. Występowała m.in. w mu-
sicalach na scenach Rzeszowa („Caba-
ret”), Gdyni („Hair”), Gliwic („Chicago”)  
i Radomia. Ceniona aktorka teatralna i fil-
mowa, znana z występów w krakowskiej 
Piwnicy pod Baranami oraz licznych pro-
gramów telewizyjnych.

Gala 
Noworoczna

K. Jamróz zaprezentowała w Gąbinie 
różnorodny repertuar, którego przewa-
żającą część stanowiły utwory piosenki 
francuskiej. Znakomicie interpretowała 
utwory z repertuaru Edith Piaf: Padam, 
Świat w kolorach, Milord, Nie żal mi. 
Wspaniale wykonała również piosen-
kę Paroles, paroles z repertuaru Dalidy.  
W brawurowy sposób zaśpiewała popu-
larny utwór To były piękne dni oraz pio-
senkę Gorzko mi z muzyką Andrzeja Zie-
lińskiego i słowami Agnieszki Osieckiej. 
K. Jamróz akompaniował zespół instru-
mentalny w składzie: Jarosław Domagała 
– fortepian, Maciej Kałamucki – akorde-
on, Filip Marciniak – skrzypce, Mariusz 
Hejnicki – klarnet, gitara, Jakub Hejnicki 
– instrumenty perkusyjne, Ewelina No-
wakowska – instrumenty perkusyjne.

Interesujący repertuar przedstawili 
nauczyciele Szkoły Muzycznej w Gąbinie. 
Marcin Woźniak zagrał na saksofonie so-
pranowym znany utwór muzyki filmowej 
Over the Rainbow, a Mariusz Hejnicki 
wykonał na klarnecie popularnego i wir-
tuozowskiego Czardasza Montiego. Soli-
stom towarzyszył na fortepianie Zbigniew 
Merecki. Uznaniem cieszył się występ 
gitarzystki Marty Guisado-Czapli, która 
wykonała hiszpański taniec Fandango. 
Duet fortepianowy Zbigniew Merecki  
i Włodzimierz Sieczkowski wykonał utwór 
Pizzicato Polka J. Straussa.

Podczas koncertu zaprezentowali się 
także uczniowie Szkoły Muzycznej I st. 
w Gąbinie. Wystąpił zespół wokalny pod 
kierunkiem Iwony Niemyjskiej, wykonał 
utwór pt. Pastorałka dnia jednego. Ze-
spół Muzyki Rozrywkowej zagrał Let it be  



17

www.gabin.pl

J. Lennona i P. McCartneya oraz The Enter-
teiner Scotta Joplina. Zespół przygotował 
i prowadził nauczyciel saksofonu Marcin 
Woźniak. Zespół Wokalny przygotowany 
przez Jolantę Andrysiak wykonał piosenkę 
pt. Moja mama jest artystką. Chór Miasta 
i Gminy Gąbin pod kierunkiem Sławomi-
ra Gałczyńskiego wykonał Freedom oraz 
Sambę de Brazil. 

IV Gala Noworoczna zakończyła się 
wspólnym występem gwiazdy wieczo-
ru Katarzyny Jamróz oraz Chóru Miasta  
i Gminy Gąbin. Wspólnie wykonano pio-
senkę Che sera, sera. Publiczność nagro-
dziła wszystkich występujących artystów 
gromkimi brawami, co świadczyło o tym, 
że koncert bardzo się podobał i dostarczył 
wielu pozytywnych i niezapomnianych 
wrażeń.

Jarosław Domagała
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie zorganizował w dniach 
od 19 do 30 stycznia 2015 roku 
ferie zimowe dla dzieci i młodzie-
ży z terenu miasta i gminy Gąbin. 
Zajęcia świetlicowe realizowane 
były od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10:00-15:00. Do dys-
pozycji uczestników zajęć były: gry 
planszowe, puzzle i układanki. Po-
nadto codziennie organizowano 
zajęcia z zakresu tańca, śpiewu, 
plastyki. Urozmaiceniem zajęć 
były: gry i zabawy integracyjne, 
konkursy edukacyjne oraz projek-
cje filmowe.

Główną atrakcją był spektakl 
teatralny pt. „Pan Twardowski” 
w wykonaniu Studia Teatralnego 
ART-RE z Krakowa. Przedstawienie 
odbyło się 29.01.2015 r. o godzinie 
11:00 w MGOK w Gąbinie.

Ferie zimowe 
w MGOK

W tym roku szkolnym choinka noworo
czna odbyła się w sobotę, podobnie jak 
w ubiegłych latach.  17 stycznia 2015 r. 
to data kończąca śródroczne zmagania 
uczniów naszej szkoły. To także do-
skonały początek długo oczekiwanych 
ferii. Dzięki staraniom i sprawnej orga-
nizacji Rady Rodziców choinka okazała 
się niezwykle radosnym wydarzeniem. 
Wszyscy uczniowie  bawili się w dużej 
sali gimnastycznej, dzięki czemu mogli 
sobie pozwolić na swobodną zabawę.
Tradycyjnie odwiedzili nas w tym dniu 
nasi absolwenci, którzy mogli spotkać 
się i porozmawiać ze swymi nauczycie-
lami oraz młodszymi kolegami, z któ-
rymi chętnie ruszyli w tany. Do tańca 

Choinka noworoczna  
w Szkole Podstawowej  
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie

i wspólnej biesiady zachęcał wszyst-
kich prowadzący, który potrafił dobrać 
repertuar muzyczny do charakteru 
imprezy.  Nie zabrakło także wspólne-
go śpiewania i dedykacji, a ponieważ 
wszyscy dobrze się bawili Rada Rodzi-
ców przedłużyła zabawę  o godzinę.  
W trakcie zabawy odwiedził uczniów 
Mikołaj, który przyniósł dla nich paczki. 
Po wizycie Mikołaja wszyscy udali się  
na kolację, która wzmocniła wszyst-
kich do dalszej dobrej zabawy. Ta uda-
na uroczystość  to zasługa  Rady Rodzi-
ców, której dziękujemy za wspaniale 
zorganizowaną imprezę choinkową.

Op. p. Maria Tadeusiak
Zdjęcia p. Barbara Dylik
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11 lutego w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
odchodziliśmy Światowy Dzień Nume-
ru Alarmowego 112. Uczniowie uczest-
niczyli w pogadance przygotowanej 
przez Panią Policjantkę Marzenę Mie-
rzejewską oraz pana Jacka Sobańskie-
go, strażaka z Państwowej Straży Po-
żarnej, dotyczącej świadomego korzy-
stania z numeru alarmowego, przede 
wszystkim numeru 112. Po spotkaniu  
uczniowie z każdej klasy przygotowali 
plakaty i rysunki z przesłaniem na te-
mat numeru 112.

Dzień Numeru

25 lutego Szkołę Podstawową w No-
wym Kamienia odwiedzili panowie 

Rycerze w szkole w Nowym Kamieniu
z grupy artystycznej „Rekonstrukto” 
z Lublina, którzy przygotowali żywą 

lekcję historii zatytułowaną „Życie  
i kultura w Średniowieczu”.  Uczniowie 
szkoły i oddziału przedszkolnego po-
przez uczestnictwo w zajęciach mieli 
możliwość osobistego zapoznania się 
z historią i obyczajami minionych wie-
ków.  W czasie pokazu dzieci obejrzały 
przygotowaną scenę z życia i kultury  
średniowiecza, podczas której ochot-
nicy  zostali mianowani na rycerzy oraz 
zakuci w dyby. Podczas pokazu odbyła 
się prezentacja ekwipunku i uzbrojenia 
rycerskiego. Zaprezentowano ponad 
20 rodzajów broni, składającej się na 
rycerski rynsztunek. Każdy uczeń mógł 
wziąć miecz czy buzdygan do ręki, by 
przekonać się, jakiej siły i zręczności 
wymagało posługiwanie się taką bro-
nią. Dowiedzieli się, jak karano tych, 
którzy łamali prawo. Była to bardzo 
ciekawa i  pouczająca lekcja historii na 
długo pozostanie w pamięci każdego 
ucznia.
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18 stycznia w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu Rada Rodziców zorga-
nizowała choinkę noworoczną. 
Samorząd Szkolny jak zawsze za-
dbał o karnawałową dekorację 
sali. Uczniowie już po semestral-
nych podsumowaniach, tuż przed 
zimowymi feriami, byli świetnych 
humorach. Przy dźwiękach muzy-
ki dyskotekowej bawili się i młodsi 

i starsi, a nawet ci zupełnie jeszcze mali, 
którzy szkołę odwiedzają przyprowadze-
ni przez rodzeństwo lub rodziców. 

W tym roku do szkoły zawitał także 
ksiądz proboszcz Józef Szczeciński oraz 
ksiądz Marek Dyga.

O poczęstunek dla uczestników za-
bawy jak zwykle zadbały mamy z Rady 
Rodziców.

Jasełka 
w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże 
się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. 
Jednym z nich jest odgrywanie insce-
nizacji o Bożym Narodzeniu zwanych 
Jasełkami, które od wielu lat wpisane 
są do kalendarza uroczystości środo-
wiskowych organizowanych w naszej 
szkole.  W świąteczną atmosferę wpro-
wadzili nas uczniowie  zerówki i klas IV 
- V, którzy wraz z paniami: Teresą Rze-
pecką, Marią Trenką, Iwoną Zielińską  
i Marią Tadeusiak przygotowali przed-
stawienie jasełkowe. Zaprezentowali 
je 18 grudnia 2014 r., przypominając  
w ten sposób wydarzenia sprzed po-
nad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Be-
tlejem narodziło się Boże Dzieciątko. 
W pierwszej części dzieci z klasy czwar-
tej i piątej wcieliły się w role Maryi  
i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli, 
przybywających złożyć pokłon Jezu-
sowi narodzonemu w ubogiej stajen-
ce. Uroku inscenizacji dodały kolędy, 
które napełniły wszystkich świąteczną 
radością i sprawiły, że poczuliśmy ma-
gię zbliżających się świąt. W drugiej 
części uroczystości głos zabrały dzieci  
z oddziału przedszkolnego. W tym 
roku w atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia wprowadziło wszystkich przed-
stawienie „Przedszkolacy u Jezuska”. 
Za sprawą małych aktorów zebrani 
mogli wędrować razem z nimi do Be-
tlejem. Wraz z dziećmi wędrowały tak-
że zabawki z przedszkola, aby pokłonić 
się Bożemu Dzieciątku. Prowadził ich 
anioł. Całość przedstawienia przeple-
ciona była pastorałkami „Jezus malu-

sieńki” i „ Do stajenki” Adama Szafrań-
ca. Przedszkolacy zatańczyli także dla 
Jezuska żywiołowy taniec  do piosenki 
„Wiewióreczka mała”. Podczas refrenu 
piosenki dzieci zatańczyły kujawiaka, 
walczyka oraz poleczkę. Po jasełkach 
odbyło się spotkanie opłatkowe oraz 
kolędowanie przy wigilijnym stole. Go-
śćmi uroczystości byli m.in.: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Pan Krzysztof 
Jadczak, ks. Tadeusz Żerdziewski, soł-
tysi: pani Barbara Panek i pan Stani-
sław Dobaczewski, radny pan Czesław 
Sobiecki, przedstawiciele  OSP Czerm-
no, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
i Wielopokoleniowego Zespołu Ludo-
wego „Czermno”, kierownik Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Gąbinie pani Halina Rogalska, 
członek Zarządu  Banku Spółdzielczego 
w Gąbinie pani Alina Sarzała, Emery-
ci, Rodzice na czele z przewodniczącą 

Rady Rodziców panią Dorotą Jasińską. 
Występ jasełkowy powtórzony został 
ponownie w kościele parafialnym  
w Czermnie w niedzielę 18 stycznia 
2015 r. na Mszy św. o godzinie 9.00. 
Występ nagrodzony został gromkimi 
brawami a po Mszy św. tradycyjnie 
już,  wszyscy zostali zaproszeni przez 
ks. Proboszcza Tadeusza Żerdziewskie-
go na plebanię na słodkie co nieco. 

Op. Organizatorzy
Zdjęcia ks. Tadeusz Żerdziewski

CHOINKA
NOWOROCZNA
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9 marca w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
odbyły się warsztaty plastyczne popro-
wadzone przez Panią Mirosławę Ra-
chubińską, babcię jednego z uczniów, 
która nauczyła dzieci umiejętno-
ści wykonywania kwiatów z bibuły.  
W warsztatach brali udział uczniowie 
klas od II do VI. Mieli okazję poznać 
różne sposoby i techniki wykonywania 
kwiatów - od prostszych do trudniej-
szych, wymagających większego wkła-
du pracy i wprawy. Początkowo nauka 
szła opornie, ale po kilku próbach  
i poprawkach stopniowo powstawa-
ły piękne róże, goździki i piwonie. Na 
koniec zajęć uczestnicy stwierdzili, że 
sztuka robienia kwiatów z papieru wy-
maga trochę czasu i cierpliwości, ale 
daje dużo satysfakcji i przyjemności  
z oglądania efektów. Umiejętności zdo-
byte na warsztatach uczniowie planują 
wykorzystać do tworzenia oryginalnej 
dekoracji w szkole oraz do wykonania 
szkolnej palmy w konkursie, który od-
będzie się w Kościele Parafialnym.

Warsztaty „Kwiaty z bibuły” 

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu poznają swoje najbliższe 
otoczenie. W ramach tych zajęć 
pojechali do Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Gąbinie. Pani 
Ewa Lewandowska, Kustosz biblio-
teki poprowadziła bardzo ciekawe 
zajęcia. Opowiedziała uczniom  
o systemie wypożyczania książek, 
zasadach, jakimi musi się kiero-
wać każdy czytelnik. Oprócz tego 
przedstawiła najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne, które ułatwią 
uczniom w przyszłości korzystanie  
z zasobów biblioteki. To było bar-
dzo miłe spotkanie.

Wizyta  
w bibliotece

8 grudnia 2014 r. nasi uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach edukacyj-
nych zorganizowanych przez Nadle-
śnictwo w Łącku. Poszerzyli oni swoją 
wiedzę na temat ekosystemu leśne-
go. Obejrzeli interesującą prezentację 
multimedialną o znaczeniu lasu dla 

człowieka i przyrody. Przypomnieli 
sobie piętrową budowę lasu oraz  po-
znali nowe gatunki roślin i zwierząt 
żyjących w poszczególnych piętrach 
lasu. Nauczyli się angielskich nazw 
wybranych roślin i zwierząt. Uczestni-
cy zajęć poznali formy ochrony leśnej 

Przyroda uczy najpiękniej przyrody oraz zasady dokarmiania 
ptaków i ssaków leśnych podczas zimy. 
Uczniowie dowiedzieli się również na 
czym polega praca leśnika i jakie wy-
kształcenie należy zdobyć, by móc ją 
wykonywać. Atrakcją zajęć było obej-
rzenie trójwymiarowej makiety lasu. 
Przedstawiała ona leśną roślinność  
i zwierzęta oraz sprawiła, że mogliśmy 
poczuć się jak w prawdziwym lesie. 
Uczniowie z zainteresowaniem słu-
chali opowieści leśniczego i zadawali 
pytania na interesujące ich tematy.

            Jolanta Domżałowicz 
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Przedszkolaki i uczniowie klas I-III w dniu 
2 grudnia 2014 r. pojechali do „Zakątka 
Odkrywców” w Stróżewku koło Płoc-
ka. Dzieci uczestniczyły w warsztatach 
kulinarnych: „Zakątkowe Ciasteczka”. 
Podczas zajęć zdobyły umiejętność  za-
gniatania ciasta i wycinania ciasteczek. 
Po upieczeniu  dekorowali je według 
własnego pomysłu. Przygotowywane 
samodzielnie smakołyki  dostarczyły 
dzieciom mnóstwo przyjemności i nie-
zapomnianych wrażeń. Kolejną atrak-
cją było spotkanie dzieci z Mikołajem, 
który przybył do „Zakątka Odkrywców”. 
Mikołaj opowiadał dzieciom o sobie  
i udzielał odpowiedzi na zadawane  
z ciekawością pytania, a następnie wrę-

czył wszystkim upominki. Uczniowie  
z zapałem brali udział w przygotowa-
nych zadaniach i zabawach. Czas upły-
nął nam w miłej, przyjaznej atmosferze, 
przy dźwiękach radosnej muzyki. 

           Jolanta Domżałowicz

Zakatek odkrywców,

Zamglone i chłodniejsze poranki niewątpliwie zwiastują nadchodzącą zimę. Coraz rzadziej 
mrożna i śnieżna, jednakże szlachetna i tajemnicza, w dużej mierze ze względu na święta 
Bożego Narodzenia, przypadające w zimowym okresie. Chcąc poznać tradycje, obrzędy 
oraz zwyczaje zimowe i bożonarodzeniowe uczniowie naszej szkoły w dniu 4 grudnia po-
jechali do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Zima w skansenie

W ramach pakietu „Zima w skanse-
nie”, zwiedzili typową mazowiecką 
wieś z przełomu XIX i XX wieku, obej-
rzeli wnętrza chałup, w których pano-
wał klimat nadchodzących świąt. Pani 
przewodnik opowiedziała dzieciom  
o typowych zajęciach, przypadających 
na zimowe długie wieczory, wśród któ-
rych nie zbrakło opowieści o kilkudnio-
wym darciu pierza, zakończonym po-
częstunkiem, będącym formą zapłaty.  
Opowiedziała również o zwyczajach 
związanych z czasem adwentu, Boże-

go Narodzenia, Świętem Trzech Króli 
i Świętem Matki Bożej Gromnicznej. 
Uczniowie zwiedzili również zespół 
dworski z parkiem krajobrazowym 
i dziewiętnastowiecznym dworem, 

osiemnastowieczny  kościół i zespół 
karczemny karczmą z Sochocina – je-
dynym tego typu obiektem zachowa-
nym na obszarze Mazowsza północno-
zachodniego, kuźnią z Żuromina i cha-

łupą z Drwał. Obejrzeli 
kolekcję rzezby ludo-
wej i zbiór prezentują-
cy transport dworski.

Po zwiedzeniu muze-
alnych ekspozycji dzieci 
udały się na warsztaty 
plastyczne. Zajęcia roz-
poczęły się od projekcji 
filmu „Zwyczaje i obrzę-
dy bożonarodzeniowe 
na Mazowszu”. Dzieci 
z uwagą obejrzały film, 
prezentujący nieznane 
współcześnie bożona-
rodzeniowe tradycje.

Kolejnym punktem 
programu było wyko-

nanie tradycyjnej zabawki choinkowej. 
Dzieci poznały tajniki wykonania świą-
tecznego anioła, baletnicy i gwiazdy. 
Samodzielnie wykonane prace trafiły 
nie tylko do domów dzieci, ale również 
ozdobiły naszą szkolną choinkę.

Nie lada atrakcją była przejażdżka 
wozem konnym po terenie ekspozycji, 
po której wszyscy udali się na polanę, 
gdzie czekało ognisko z kiełbaskami.
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Któż z nas nie lubi zapachu świeżego chleba, kogo nie urzeka 
smak tradycyjnie wypieczonego bochenka? W tradycji pol-
skiej, chleb odgrywa bardzo ważną rolę. Był i jest  w wielu do-
mach najważniejszym pokarmem człowieka i stanowi podsta-
wę piramidy żywieniowej. Trudno sobie wyobrazić, typowe 
polskie śniadanie bez świeżego, chrupiącego pieczywa. Obec-
nie wraca się do wypieku chleba w domu, taki własnoręcznie 
wypieczony chleb jest chlubą dla domu, tworzy niepowtarzal-
ny, często zapomniany klimat dawnych czasów.

Chcąc przywrócić namiastkę odchodzących w za-
pomnienie tradycji polskich domów,  w 
naszej szkole odbyła się nieco-
dzienna lekcja. Przewodnim 
motywem zajęć był trady-
cyjnie wypiekany chleb. 
Kulinarne warsztaty 
odbyły się w ramach 
ogólnopolskiej kampa-
nii „Tydzień dobrego 
chleba i zdrowego stylu 
życia w szkole 2014”.

Nadrzędnym celem 
„zdrowych warsztatów”, 
było ukazanie jak ważny jest dziś 
wybór właściwego pieczywa, gdyż to właśnie 
ono jest podstawą naszej codziennej diety. Zajęcia 
uświadomiły jak ważne jest propagowanie zdrowego stylu 
życia oraz kształtowanie wśród dzieci prawidłowych nawy-
ków żywieniowych.

W ramach kulinarnych warsztatów dzieci uzyskały rów-
nież wiedzę o korzyściach płynących ze spożywania owo-
ców, warzyw i ich przetworów.

Niecodzienną lekcję poprowadził profesjonalny piekarz 
z zaprzyjaźnionej piekarni. Piekarz zaprezentował etapy po-
wstawania chleba od przysłowiowego ziarenka do chrupią-
cego bochenka. Wyjaśnił różnicę pomiędzy chlebem wypie-

Wiecznie tak samo jeszcze jak za czasów Piasta, 
Po łokcie umączone ręce dzierżąc w dzieży, 
Zakwasem zaczyniony chleb ugniata świeży 
Przejęta swym odwiecznym obrządkiem niewiasta. 
 
Gdy wedle doświadczenia niechybnych probieży, 
Nazajutrz ugniot miary właściwej dorasta, 
Pierzyną ciepłą kryje pulchne ciało ciasta, 
Kędy cierpliwie pory wypieku doleży. 
 
I uklepawszy w płaskie półkule miąższ miękki 
W gorący piec je wsuwa na długiej kociubie, 
Skąd roztaczając zapach kuszący i miły 
 
Wychodzą wnet pożywne, razowe bochenki, 
Brunatne i okrągłe - ku piekarki chlubie - 
Jak widnokrąg zoranych pól, co chleb zrodziły.

                                                          Leopold Staff „Chleb”

kanym w sposób domowy a chlebem fabrycznym.
Największym przeżyciem dla dzieci był proces pieczenia 

chleba, uczniowie zobaczyli, ile pracy wymaga wypieczenie 
rumianego bochenka. Po chlebie przyszła kolej na bułeczki, 
rogaliki, bagietki, chałki i tradycyjną, włoską pizzę.  Niewąt-
pliwie wielką atrakcją dla naszych uczniów było samodziel-
ne wykonanie różnorodnych gatunków pieczywa. Dzieci 
„wyczarowały” apetyczne i bardzo oryginalne wypieki, które 
ozdobiły ziarnami słonecznika, pestkami dyni, makiem, se-

zamem i rodzynkami. W czasie kiedy pieczywo 
„drzemało” w piecu, dzieci degustowały 

domowy chleb, upieczony przez 
panie: Marię Strzelecką, Jolan-

tę Domżałowicz i Iwonę Wit-
kowską. Tradycyjne pieczywo 
bardzo smakowało wszyst-
kim dzieciom, kromki razo-
wego, żytniego i pszennego 
chleba z masłem, białym 
i żółtym serem, miodem 
i domowymi konfiturami 

szybko zniknęły. Wreszcie 
chwila, na którą wszyscy cze-

kali. Rumiane  i pachnące bochenki 
chleba i chrupiące bułeczki zostały wyjęte z pieca. 

Dzieci były szczęśliwe, podziwiając wytwory własnej pracy.
Pani Dyrektor Irena Mofina serdecznie podziękowała 

panu piekarzowi za wspaniałą lekcję zdrowego żywienia, 
która uświadomiła jak ważne, odżywcze i zdrowotne właści-
wości posiada chleb na zakwasie, wypiekany tradycyjnymi 
metodami.

Dyrektor szkoły  złożyła również podziękowania Prze-
wodniczącej Rady Rodziców Pani Marzenie Jasińskiej za 
zaangażowanie w szkolną akcję promowania zdrowego od-
żywiania.

                                                            A. Górzyńska

Warsztatykulinarne
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Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla „dziadków”. 
To dzień pełen miłości, uśmiechów 
i wzruszeń. 9 stycznia 2015 r. trady-
cyjne jak co roku, babcie i dziadków 
gościliśmy w naszej szkole, gdzie 
mieli możliwość obejrzenia swoich 
kochanych wnucząt  w roli aktorów, 
piosenkarzy i tancerzy. Na początku 
uroczystości serdeczne życzenia za-
proszonym gościom złożyła Pani Dy-
rektor Irena Mofina.Nasi uczniowie 
zaprezentowali jasełkę bożonarodze-
niową, dzięki czemu mogliśmy dalej 
trwać w radosnym, świątecznym na-
stroju. W tak pięknym dniu nie mo-
gło również zabraknąć wierszy i pio-
senek o miłości i troskliwości babć 
i dziadków oraz życzeń płynących 
z małych serc. Występ najmłodszej 
grupy wzbudził największy zachwyt, 
popłynęły łzy wzruszenia i radości. 
Po występie  dzieci  wręczyły swoim 
babciom i dziadkom wykonane z tej 
okazji laurki i inne upominki. Babcie 
i dziadkowie nie szczędzili wnukom 
braw, pochwał  i cukierków przynie-
sionych do szkoły, za które serdecz-
nie w imieniu dzieci dziękujemy. Nasi 

szanowni goście zaproszeni zostali 
na herbatę i słodki poczęstunek. Pani 
Jadwiga Rzepecka w imieniu wszyst-
kich babć i dziadków podziękowała 
uczniom i nauczycielom za przygoto-
wanie uroczystości oraz złożyła no-
woroczne życzenia.

  Wychowawcy klas 0 – III

Dzień Babci  
i Dziadka Walentynki

Dzień 13 lutego w Szkole Podsrawo-
wej w Borkach upłynął pod znakiem 
dobrego humoru i zabawy. Tego 
dnia obchodziliśmy, przypadające 
na sobotę 14 lutego Walentynki. 
Zwyczajem tego dnia jest wysyłanie 
i wręczanie sobie ozdobnych kartek 
i listów, często czerwonych najczę-
ściej w kształcie serca, opatrzonych 
walentynkowym wierszykiem,  
a często i miłosnym wyznaniem. Ze 
świętem łączy się również zwyczaj 
obdarowywania  walentynkowymi 
upominkami w postaci kwiatów, 
słodyczy czy pluszowych maskotek.

Samorząd Uczniowski zorgani-
zował w tym dniu pocztę walen-
tynkową, za pośrednictwem której, 
każdy kto tylko zechciał mógł prze-
słać wybranej osobie walentynkę 
z wyrazami przyjaźni, koleżeństwa 
bądź miłości.

Kolejną atrakcją walentynko-
wych obchodów był karnawałowy 
bal przebierańców. Wśród uczest-
ników szalonej zabawy nie za-
brakło średniowiecznych rycerzy, 
dzielnych strażaków, tajemniczych 
wróżek, nieustraszonych wojow-
ników czy czarujących księżniczek. 
Wszystkie dzieci doskonale prezen-
towały się w bajecznie kolorowych 
strojach, przygotowanych specjal-
nie na tę okazję. Wspólna zabawa 
i tańce zakończyły tegoroczny czas 
karnawału.

Uczniowie SP w Borkach włączając się 
w społeczną akcję medialno-edukacyj-
ną „Zapal znicz pamięci”, upamiętnili 
bohatera Bitwy nad Bzurą Jana Kaszte-
lana. Akcja to wspólna inicjatywa pięciu 
oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej 
oraz regionalnych rozgłośni Polskiego 
Radia, mająca na celu upamiętnienie 
ofiar niemieckiego terroru.

W październikowe południe nasi 
uczniowie, wspólnie z Panią Dyrektor  
– Ireną Mofina, księdzem proboszczem 
– Stanisławem Kruszewskim oraz wycho-
wawcami udali się na cmentarz parafial-
ny w Troszynie Polskim, gdzie spoczywa 
Jan Kasztelan. Uczniowie odczytali życio-
rys poległego oraz wspomnienia córki 
– Pani Genowefy Berdowskiej. Ksiądz 
proboszcz odmówił w intencji poległe-
go modlitwę, jednocześnie podkreślając 
jak ważne jest pielęgnowanie pamięci 
narodowej i patriotyzmu. Po czym Pani 
Dyrektor wraz z przedstawicielami Sa-
morządu Uczniowskiego - Laurą Igiel-
ską i Weroniką Witkowską złożyły kwiaty 
i zapaliły symboliczny „znicz pamięci”.

Zapal znicz
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Gdy pierwsza gwiazdka zjawi się…
Tradycyjnie już w sobotnie 
przedpołudnie 20 grudnia w 
Szkole Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego w Bor-
kach odbyło się środowiskowe 
spotkanie wigilijne. Sprzyja 
ono kultywowaniu tradycji bo-
żonarodzeniowych, integru-
je społeczność szkolną, daje 
możliwość zaprezentowania 
się naszym uczniom przed 
większą widownią i wprowa-
dza wszystkich w nastrój świą-
teczny. W przygotowanie tej 
organizowanej z niezwykłym 
rozmachem uroczystości włą-
czyli się uczniowie, nauczycie-
le, Rada Rodziców z przewod-
niczącą panią Agnieszką Jasiń-
ską przy wsparciu i zaangażo-
waniu Dyrektora szkoły pani 
Ireny Mofina. Główną częścią 
naszego spotkania były jaseł-
ka w wykonaniu uczniów klas 
I-III. Występ naszych małych 
artystów przygotowany został 
pod kierunkiem pani Alicji Ka-
mińskiej, Elżbiety Różyckiej, 
Jolanty Domżałowicz i Anny 
Pietracho. Część artystyczną 
wzbogaciła swoim śpiewem 
absolwentka naszej szkoły Ju-
styna Wargocka.

Uczniowie wystąpili z bo-
żonarodzeniowym przesła-
niem dla gości, którzy przybyli 
w progi naszej szkoły. Pani Dy-
rektor Irena Mofina przywita-
ła serdecznie wszystkich tych, 
którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością.

Naszą uroczystość uświet-
nił występ Chóru Miasta  
i Gminy Gąbin, na czele z dy-
rygentem Panem Sławomirem 
Gałczyńskim. Zgromadzeni go-
ście i cała społeczność szkolna 
miała okazję wysłuchać pieśni 
bożonarodzeniowych w pięk-
nym wykonaniu chóru.

Po wspólnym kolędowaniu 
Pani Dyrektor złożyła wszyst-
kim świąteczne życzenia. Na-
stępnie zgodnie z naszą chrze-
ścijańską tradycją, goście, na-
uczyciele, uczniowie, rodzice, 
pracownicy szkoły łamali się 
opłatkiem i składali sobie ży-
czenia. Na zakończenie ucznio-
wie wręczyli przygotowane dla 
gości upominki.

     oprac. J. Domżałowicz 
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,,Tajemnica Eucharystii” to wzrusza-
jący spektakl, który dla wielu stał się 
doświadczeniem duchowym. Przede 
wszystkim przypomniał o świadomym 
przeżywaniu mszy świętej. Jego scena-
riusz powstał w oparciu o słowa Jezusa 
i Matki Bożej przekazane boliwijskiej 
stygmatyczce. Oczami kobiety mogli-
śmy obserwować mistyczną rzeczy-
wistość Eucharystii – obecność Matki 
Bożej, aniołów, dusz zbawionych i cier-
piących w czyśćcu.

A wszystko dzięki absolwentom 
Gimnazjum im Jana Pawła II w Gąbi-
nie, którzy zainspirowani objawienia-
mi Cataliny Rivas, stali się inicjatorami 
całego przedsięwzięcia. Efekty wspól-
nej pracy i długich przygotowań (ab-
solwentów oraz uczniów - w sumie 40 
osób) można było obejrzeć w niedzielę 
14 grudnia br. w kościele parafialnym 
w Gąbinie.

,,Tajemnica 
Eucharystii”

Przedstawienie zrealizowa-
no dzięki nieocenionej pomocy  
p. Piotra Kunikowskiego (właści-
ciela firmy OPTIS).

Już po raz siódmy, 17 
stycznia 2015 r.,  w ro-
gozińskim kościele za-
brzmiały piękne kolędy  
i pastorałki w wykonaniu 
uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z po-
wiatu płockiego, sierpec-
kiego i gostynińskiego. 
Złotą Gwiazdę otrzymała 
Julia Jasińska za "Kolę-
dę dla Piotra". Srebrną 
Gwiazdą nagrodzono 
zespół wokalno - instru-
mentalny URANOS, który 
zaśpiewał i zagrał "Gore 
gwiazda Jezusowi".

„Gwiazdy” dla Gimnazjum w Gąbinie

Pozytywnie i wiosennie nastroje-
ni gimnazjaliści z powiatów płoc-
kiego, sierpeckiego, płońskiego, 
gostynińskiego i sochaczewskiego  
(w sumie 30 wykonawców - soli-
stów i zespołów) spotkali się po raz 
trzeci na Festiwalu Piosenki Tury-
stycznej Rajdowe Buty w Wyszo-
grodzie. Piękna, słoneczna pogoda, 
fantastyczne humory oraz ciepła 
atmosfera sprawiły, że rywalizacja 
stała się przede wszystkim wspól-
nym, radosnym muzykowaniem.

Nasi uczniowie zaprezentowa-
li się znakomicie. Zespół wokalno 
– instrumentalny URANOS nagro-
dzono wyróżnieniem za piosenkę 
„Bieszczadzki blues”, a Julia Jasiń-
ska otrzymała III miejsce za „Blu-
es od niechcenia” - obie piosenki  
z repertuaru grupy Wołosatki.

III Festiwal 
Piosenki 
Turystycznej
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Szkolna uroczystość połączona była  
z VII edycją Gminnego Konkursu Zna-
jomości Utworów Pisarza pod ha-
słem „Stracony jest każdy dzień bez 
uśmiechu.”

W tym szczególnym dla całej 
szkolnej społeczności dniu, w pro-
gach naszej szkoły z uśmiechem na 
twarzy powitaliśmy nasze koleżan-
ki i kolegów oraz ich opiekunów ze 
szkół podstawowych z terenu Miasta 
i Gminy Gąbin.

Pani Dyrektor Irena Mofina powi-
tała wszystkich zaproszonych gości, 
a wśród nich Przewodniczącą Rady 
Rodziców – Panią Marzenę Jasiń-
ską, nauczycieli oraz uczniów, życząc 
wszystkim dobrej zabawy. W jury 
konkursowych zasiedli nauczyciele  
z poszczególnych szkół.

Konkurs przebiegał w dwóch 
kategoriach. Pierwszą kategorią 
był konkurs plastyczny. Tematem 
przewodnim konkursu byli literac-
cy bohaterowie utworów Kornela 
Makuszyńskiego. Celem konkursu 
plastycznego była popularyzacja 
twórczości literackiej Patrona naszej 
szkoły, prezentacja własnych doko-
nań twórczych oraz doskonalenie 
warsztatu plastycznego „młodych ar-
tystów”. Konkurs był adresowany do 
uczniów klasy IV. W konkursie wzięło 
udział trzynastu uczniów. Komisja 
konkursowa dokonała oceny prac  
i przyznała następujące miejsca:

I miejsce:
Natalia Bieńkowska Szkoła 

Podstawowa im. Marii Konopnickiej  
w Gąbinie

Nadia Cichocka Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu

Justyna Macek Szkoła Podsta-
wowa im. Kornela Makuszyńskiego 
w Borkach

Kinga Puternicka Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej  
w Gąbinie

Natalia Ziółkowska Szkoła Pod-
stawowa im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu

20 lutego 2015 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona 
– Kornela Makuszyńskiego. Uczennice z klasy VI przybliżyły syl-
wetkę Patrona, po czym odbył się quiz wiedzy o życiu i twórczości 
„pisarza ze słońcem w herbie”. Z tej okazji zorganizowano również 
okolicznościową wystawę utworów Kornela Makuszyńskiego oraz 
przybliżono sentencje i „życiowe drogowskazy” pisarza.

Dzień patrona

II miejsce:
Agata Jasińska Szkoła Podsta-

wowa im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Czermnie  

Katarzyna Jasińska Szkoła Pod-
stawowa im. Kornela Makuszyńskie-
go w Borkach

Kacper Rachubiński Szkoła 
Podstawowa im. Marii Kownackiej  
w Nowym Kamieniu

Zosia Szymborska Szkoła Pod-
stawowa im. Obrońców Dobrzykowa 
z 1939r. w Dobrzykowie

Magdalena Witkowska Szkoła 
Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Borkach

III miejsce:
Marta Falkowska Szkoła Pod-

stawowa im. Obrońców Dobrzykowa 
z 1939 r. w Dobrzykowie

Kacper Szablewski Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Kownackiej w No-
wym Kamieniu

Katarzyna Tarka Szkoła Podsta-
wowa im. Władysława Stanisława 
Reymonta w Czermnie  

Druga konkursowa kategoria to 
turniej sprawnościowy pod hasłem 
„Sprawni jak Koziołek Matołek”.  
W turnieju brali udział uczniowie  
z klas II i III. Drogą losowania ucznio-
wie zostali podzieleni na cztery pię-
cioosobowe drużyny. Celem spor-
towych zmagań było motywowanie 
uczniów do różnych form aktywności 
ruchowej, nabywanie umiejętności 
współdziałania w grupie, wdraża-
nie zasad „fair play” oraz integracja 
uczniów. Wszyscy uczniowie godnie 
reprezentowali swoje szkoły, włożyli 
wiele wysiłku w pokonywanie po-
szczególnych konkurencji.

Po konkursowych zmaganiach na 
wszystkich uczestników czekał słodki 
poczęstunek.

 Dyrektor Szkoły Pani Irena Mo-
fina ufundowała nagrody, które 
wspólnie z Przewodniczącą Rady 
Rodziców – Panią Marzeną Jasińską 
wręczyła laureatom konkursu pla-
stycznego oraz zwycięzcom turnieju 
sprawnościowego. Nagrody otrzy-

mali wszyscy uczestnicy konkurso-
wych zmagań.

Na zakończenie Dyrektor Szkoły 
podziękowała uczestnikom obcho-
dów Dnia Patrona, wręczając pa-
miątkowe dyplomy i podziękowania.

Gratulujemy wszystkim lau-
reatom, jednocześnie dziękując  
za Waszą obecność, w tym ważnym 
dla naszej Szkoły dniu.
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I. Tytuł konkursu:
Konkurs na najładniejsza posesję w Mieście  
i Gminie Gąbin
II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Miasto i Gmina 
Gąbin
III. Przedmiot Konkursu:

Konkurs prowadzony jest w dwóch ka-1. 
tegoriach w celu wyłonienia laureatów - 
właścicieli/wykonawców najpiękniejszych 
posesji.
Kategorie:2. 
a. budownictwo jednorodzinne
b. budownictwo wielorodzinne

V. Cel Konkursu:
Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku 
Miasta i Gminy Gąbin, promocja pomysło-
wości oraz nowatorskich rozwiązań dekora-
cyjnych mających na celu pozytywny wpływ 
na wygląd i estetykę otoczenia, zachęcenie 
mieszkańców do dbałości o estetykę swoich 
posesji jak również miejsc publicznych, aktyw-
nego budowania atrakcyjnego wizerunku mia-
sta i gminy, promocja walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych ziemi gąbińskiej.
VI. Warunki uczestnictwa:

Udział w Konkursie jest bezpłatny.1. 
Uczestnikami Konkursu mogą być:2. 
a. pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające 
pełną zdolność do czynności prawnych, 
zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin,
b. wspólnoty mieszkaniowe

3. Uczestnik Konkursu posiada prawo dyspo-
nowania obiektem zgłaszanym do konkur-
su lub posiada zgodę właściciela na użyt-
kowanie danej nieruchomości.

4. Jedna osoba może zgłosić jeden obiekt do 
Konkursu.

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin

6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje 
Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania 
określonych w nim zasad oraz potwierdza, że 
spełnia wszystkie warunki określone niniej-
szym Regulaminem.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz 
obowiązków z nim związanych, nie można 
przenosić na osoby trzecie.

VII. Zasięg i czas trwania Konkursu:
Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren 1. 
Miasta i Gminy Gąbin
Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogło-2. 
szenia 
Wypełnione zgłoszenia do Konkursu należy 3. 
dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Gą-
binie do dnia 15.05.2015 r.
Komisja konkursowa będzie oceniała zgło-4. 
szone posesje w dniach 19.05-19.06
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóź-5. 
niej do dnia 30.06.2015 r.

VIII. Nagrody:
Nagrody będą przyznane w dwóch katego-1. 
riach.
W Konkursie przewidziano nagrody:2. 
a. dla zwycięzcy w kategorii budownictwo 
jednorodzinne - m.in. sprzęt ogrodniczy
b. dla zwycięzcy w kategorii budownictwo 
wielorodzinne - m.in. sadzonki, krzewy, ak-
cesoria ogrodowe.

XI. Rozstrzygnięcie Konkursu
Oceny zgłoszonych do Konkursu posesji do-1. 
kona komisja powołana przez Organizatora.
Z przebiegu posiedzenia komisji sporządzony 2. 
zostanie protokół.
W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolo-3. 
rystyka, oryginalność, pomysłowość, zasto-
sowanie rozwiązań ekonomicznych i ener-
gooszczędnych, ogólne wrażenie “odbierane 
z ulicy”, kompozycję architektoniczną, or-
ganizacja utrzymania w czystości, ciekawe 
rozwiązania zagospodarowania przestrzeni 

posesji – różnorodność gatunkowa ro-
ślin (nasadzenia sezonowe, wieloletnie), 
obiekty małej architektury - altanki, oczka 
wodne, studnie, skalniaki itp., rozwiązania 
ekologiczne, techniczne, elementy regio-
nalne, oryginalność.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nie pod-4. 
lega odwołaniu.
Komisja zastrzega sobie prawo nie wyła-5. 
niania zwycięzców.
Wyniki zostaną ogłoszone na stronie inter-6. 
netowej Organizatora oraz Echu Gąbina

X. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany 1. 
Regulaminu.
Każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę 2. 
na upublicznienie swojego imienia i na-
zwiska, jak również informacji o uzyskaniu 
przez niego nagrody na stronie interneto-
wej Organizatora lub za pośrednictwem 
innych nośników.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności 3. 
za podanie przez Uczestników konkursu 
nieprawidłowych lub nieprawdziwych da-
nych.
Organizator zastrzega sobie prawo do 4. 
unieważnienia konkursu bez podawania 
przyczyny.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stro-5. 
nie internetowej Organizatora
Wszelkie informacje o Konkursie zawarte  6. 
w materiałach promocyjnych i reklamowych 
mają jedynie charakter informacyjny. Wiążą-
cą moc prawną mają jedynie postanowienia 
niniejszego Regulaminu.
Dodatkowe informacje o Konkursie, skład 7. 
komisji konkursowej oraz osoba do kon-
taktu zostaną podane w terminie póź-
niejszym na stronie internetowej Urzędu 
www.gabin.pl

Celem konkursu jest wzbogacenie  
i uatrakcyjnienie wizerunku Miasta  
i Gminy Gąbin, promocja pomysłowo-
ści oraz nowatorskich rozwiązań deko-
racyjnych mających na celu pozytywny 
wpływ na wygląd i estetykę otoczenia, 
zachęcenie mieszkańców do dbałości 
o estetykę swoich posesji jak również 
miejsc publicznych, aktywnego budo-
wania atrakcyjnego wizerunku miasta 
i gminy, promocja walorów przyrodni-
czych i krajobrazowych ziemi gąbińskiej. 
Aby wziąć udział w konkursie należy wy-
pełnić kartę zgłoszeniową i dostarczyć 
do Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie  
w terminie do dnia 15.05.2015r. Komisja 
konkursowa będzie oceniała zgłoszone 
posesje w dniach 19.05-19.06 natomiast 
wyniki Konkursu zostaną ogłoszone naj-
później do dnia 30.06.2015 r. Konkurs 
prowadzony jest w dwóch kategoriach 
BUDOWNICTWO JEDNORODZINNE  
I WIELORODZINNE. W Konkursie oce-
niane będą m.in.  estetyka, kolorystyka, 
oryginalność, pomysłowość, zastosowa-
nie rozwiązań ekonomicznych i energo-

Ogłaszamy konkurs na najładniejsza posesję  
w Mieście i Gminie Gąbin!

oszczędnych, ogólne wrażenie “odbiera-
ne z ulicy”, kompozycja architektonicz-
na, organizacja utrzymania w czystości, 
ciekawe rozwiązania zagospodarowania 
przestrzeni – różnorodność gatunkowa 
roślin (nasadzenia sezonowe, wielolet-
nie), obiekty małej architektury - altan-

*** REGULAMIN ***

ki, oczka wodne, studnie, skalniaki itp., 
rozwiązania ekologiczne, techniczne, 
elementy regionalne, oryginalność i sa-
modzielność wykonania. Zapraszamy do 
udziału w konkursie - regulamin dostęp-
ny poniżej, w UMiG w Gąbinie i na stro-
nie internetowej.
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Pionowo
2.	 Miejscowość	w	gminie	Gąbin,	w	której	znajduje	się	
	 przychodnia	Eskulap
3.	 Chętnie	odwiedzany	w	Starym	Kamieniu
5.	 Siedziba	Urzędu	Miasta	i	Gminy	w	Gąbinie
6.		 „Sąsiadka”	gminy	Gąbin
7.	 Krótki	utwór	dziennikarski,	np.	prasowy,	radiowy,	
	 telewizyjny
11.		 Felicjan	...	Składkowski
12.	 Rodzimy	nietoperz
14.	 Imię	Przewodniczącego	Rady	Miasta	i	Gminy	Gąbin
15.	 Grał	na	nich	Jankiel
16.	 Jeden	z	gąbińskich	cmentarzy
20.	 Wywar	m.in.	z	kury
21.	 Miejscowość	-	graniczy	z	Gąbinem	od	strony	południowej

Poziomo
1.	 Rzeka	płynąca	przez	Gąbin
4.	 Imię	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Gąbin
8.	 Miejscowość,	z	którą	graniczy	Gąbin
9.	 Złośliwie	o	pilnym	uczniu
10.	 Tam	stał	maszt	RCN
13.	 Jezioro,	z	którym	graniczy	gmina	Gąbin
17.	 Gwiazda	ostatniego	Jarmarku	Gąbińskiego
18.	 Gąbińskie	...	Kultury
19.	 ...	z	pokładu	Idy
22.	 Najczęściej	osoba	dorosła,	która	towarzyszy	
	 i	dba	o	bezpieczeństwo	osób	małoletnich
23.	 Czworokąt	 -	 jego	 przeciwległe	 boki	 są	 sobie	 równe	 
	 i	równoległe

1                  2                  3                  4                  5                 6                  7                  8                 9

Krzyżówka

…………………………..................................…………………………………. 
Imię i nazwisko zgłaszającego

…………………..................................………………………………………... 
Dokładny adres posesji

…………………...................................………………………………………..
Telefon kontaktowy

………….....................................……………………………………………… 

Numer Pesel

KARTA ZGŁOSZENIOWA UDZIAŁU W KONKURSIE 
„Najładniejsza posesja w Mieście i Gminie Gąbin”

Ja, niżej podpisany(a) zgłaszam udział swojej posesji w/w konkursie i jednocześnie oświadczam, że znane mi są zasady 
jego przeprowadzenia, które akceptuję w całości. Jednocześnie zobowiązuję się stworzyć komisji konkursowej możli-
wość obejrzenia posesji w celu jej oceny w czasie trwania konkursu. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszej deklaracji przez Urząd Miasta i Gmi-
ny w Gąbinie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu i dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia 
tego konkursu oraz publikowanie zdjęć z elementami dekoracji mojej posesji, w środkach masowego przekazu a także 
na stronie internetowej Miasta i Gminy Gąbin. 

Gąbin, dnia ……........................…………….

kategoria:
   
   ………………………………………..……… 

                                                                                     Data i podpis osoby zgłaszającej
 - budownictwo jednorodzinne

 - budownictwowielorodzinne

Od bieżącego numeru planujemy regularnie 
zamieszczać krzyżówkę z hasłami związa-
nymi z Miastem i Gminą Gąbin. Prosimy  
o podzielenie się opinią, czy ten pomysł się 
Państwu podoba. Zachęcamy do rozwiązania 
krzyżówki - 3 pierwsze osoby, które zgłoszą 
się z poprawnie odgadniętym hasłem oraz 
wypełnioną w wydaniu papierowym krzy-
żówką otrzymają nagrodę rzeczową.
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Wicemistrzostwo
w Brudzeniu i w Drobinie!

Reprezentacja dziewcząt zagrała w towa-
rzyskim turnieju piłki siatkowej. W imprezie 
uczestniczyły też drużyny z Maszewa Duże-
go, Brudzenia i Tłuchowa. Zwycięzcę wyłonił 
dopiero tie-break i ostatecznie zawodniczki 
z Gimnazjum w Gąbinie zakończyły siatkar-
skie zmagania na II miejscu.

Powiatowe zawody w piłkę ręczną dziew-
cząt szkół gimnazjalnych zakończyły się także 
pomyślnie! Szczypiornistki kolejny raz do-
starczyły kibicom olbrzymiej dawki emocji,  
a trenerowi nie lada dreszczowiec! Walczyły  
z pięcioma drużynami i zdobyły srebro.

Ruszył wiosenny nabór do szkółki pił-
karskiej Football Academy Gąbin, pod 
patronatem klubu MKS Błękitni Gąbin. 
Zapraszamy dzieci z roczników 2003- 
2009 i młodsze. Treningi prowadzone 
są na boiskach przy ul. St. Staszica 1  
i Stadion” Leśny” MKS Błękitni Gąbin.

Bądź częścią Football Academy  
i zapisz swoje dziecko na pierwszy dar-
mowy trening, już teraz poprzez for-
mularz zgłoszeniowy na naszej  stronie 
internetowej www.footballacademy.pl. 

Szczegółów dowiesz się u mana-
gera Football Academy Gąbin. Mar-
cin Mofina tel:+510457659, email:  
gabin@footballacademy.pl
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Bardzo cieszy postawa najmłodszych 
zawodników Klubu z Gąbina, którzy 
od września trenują 3 razy w tygodniu 
pod okiem instruktora tenisa stołowe-
go. Treningi dla dzieci odbywają się  
w każdy wtorek 16:30-18:00, czwartek 
16:00-17:30, piątek 16:00-17:30. Tre-
ningi dla dorosłych w poniedziałek od 
18:00-20:00, wtorek od 18:15-19:45  
i piątek od 17:30-19:00.

Od dwóch lat w mazowieckiej lidze te-
nisa stołowego występuje drużyna MUKS 
Fructoplant Gąbin, która po udanym 
pierwszym sezonie awansowała do IV ligi 
rozgrywek. W tym sezonie nasza miejsco-
wa drużyna zwycięża kolejne mecze, pro-
wadzi w tabeli IV ligi mężczyzn walcząc  

I NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO  
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN
W sobotę 24 stycznia odbył się pierw-
szy w 2015 roku turniej tenisa stoło-
wego w Gąbinie. Była to wspólna ini-
cjatywa Burmistrza Miasta i Gminy Gą-
bin, Dyrektora Gimnazjum w Gąbinie 
oraz MUKS Fructoplant Gąbin. Oprócz 
miejscowych zawodników i zawodni-
czek w turnieju uczestniczyli również 
zawodnicy z innych miast i miejscowo-
ści: m.in. z Płocka, Gostynina, Budek 
Piaseckich, Sochaczewa oraz Sannik. 
Dzieki tak licznej obsadzie, poziom 
turnieju był bardzo wysoki w każdej 
z kategorii wiekowych. Po sportowej 
rywalizacji wyłoniono zwycięzców 
zawodów, którzy otrzymali od orga-
nizatorów puchary i medale ufundo-
wane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin, a także pamiątkowe dyplomy  
i nagrody rzeczowe, które ufundowali 
sponsorzy turnieju:

Firma AUTO-HANDEL Michał Puter-• 
nicki
FIZJO Magdalena Charłusz-Zasiew-• 
ska
Artmediavideo• 

Kategoria dziewczęta  
szkoła podstawowa

1 Robak Zuzanna (Gąbin)

2 Stasiak Izabela (Gąbin)

3 Zalewska Natalia (Gąbin)

Kategoria chłopcy gimnazjum:

1 Bąbrych Hubert (Sanniki)

2 Szymański Mateusz (Sanniki)

3 Zaleski Adam (Gąbin)

 Kategoria chłopcy 
szkoła podstawowa

1 Olesiński Karol (Gąbin)

2 Garstka Adam (Gąbin)

3 Zalewska Natalia (Gąbin)

Kategoria OPEN amator

1 Przewłocki Leszek (Płock)

2 Puternicki Michał (Gąbin)

3 Grzelak Łukasz (Płock)

Kategoria OPEN

1 Wawrzyniak Andrzej (Sochaczew)

2 Buła Michał (Gąbin)

3 Wojnarski Robert (Gostynin)

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

o awans do wyższego szczebla rozgrywek. 
Aktualne wyniki i tabele ligowe można 
znaleźć pod adresem http://ligi.mzts.pl/
liga/1/4/4-liga-mezczyzn-gr-a/ a także 
www.facebook.com/MUKSGabin.

Od początku istnienia Klubu głów-
nym jego sponsorem jest Miasto i Gmi-
na Gąbin a od 2014 roku sponsorem 
tytularnym jest firma Fructoplant sp.  
z o.o. Od 2015 roku do grona sponsorów 
dołączają kolejne firmy, które zdecydo-
wały się wspierać rozwój tenisa stołow-
go w Gąbinie. Są to: ZYG-POL, FEL-CAR, 
AUTO-HANDEL, MAR-PUT, WALD-PUT, 
FLOTERM, ZHU STAWICKI SYLWESTER, 
ARTMEDIAVIDEO, oraz GOSPODAR-
STWO ROLNE ARTUR BĄBRYCH.

Zapraszamy do kibicowania, wspie-
rania tenisa stołowego w Gąbinie,  
a przede wszystkim do uczestnictwa  
w treningach.

Za okazane nam wsparcie i zaufa-
nie serdecznie dziękują zawodnicy i 
 Zarząd MUKS FRUCTOPLANT GĄBIN.



Koncert Noworoczny•	


