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Inwestycje 
drogowe 

690-lecie lokacji Gąbina
Pożegnanie Lata
Orlik 2012 w Dobrzykowie
Dni Gąbina 2012
Rewitalizacja Gąbina
Projekty oświatowe 
dofinansowane z UE
Rajdy rowerowe
Letni festiwal muzyczny – 
Gąbin 2012
Polska Biega – Gąbin Biega
Eksperymentalna klasa śpiewu 
solowego
65-lecie powstania MGBP  
w Gąbinie

W roku 2012 Gąbin obchodzi 690 
rocznicę lokacji miasta. Okazją do 
uświetnienia tej rocznicy były ob-

690 lat lokacji Gąbina
Pożegnanie lata 

chody Pożegnanie Lata w Rytmach 
Świata, które w tym roku przypadły 
na pierwszą sobotę miesiąca. 

Dokończenie str. 16

Z inicjatywy Samorządu Miasta i Gmi-
ny Gąbin powstał nowy wielofunk-
cyjny obiekt sportowy w Dobrzyko-
wie, zbudowany w ramach programu 
„Moje Boisko – Orlik 2012”. Uroczyste 
otwarcie kompleksu boisk sportowych 
odbyło się 20 kwietnia 2012 r., aczkol-
wiek społeczność miała możliwość ko-
rzystania z obiektu od pierwszych dni 
marca, gdy pozwoliła na to wiosenna 
aura. 

Duże zainteresowanie mieszkań-
ców tego typu obiektem w Gąbinie 
upewniły Samorząd w dość trudnym 
zadaniu budowy kolejnego wielofunk-
cyjnego boiska na terenie miasta i gmi-

Orlik w Dobrzykowie
ny Gąbin. Dzięki niemu oba gimnazja 
i kompleksy oświatowe w Gąbinie  
i Dobrzykowie mają nowoczesne za-
plecza sportowe. Do 10 listopada 2010 
r. Gmina zadeklarowała chęć udziału 
w kolejnej edycji programu „Moje Bo-
isko – Orlik 2012”, pomimo iż szanse 
na uzyskanie dofinansowania budo-
wy kolejnego boiska były minimalne.  
W zapytaniu Urzędu Marszałkowskie-
go z kwietnia z 2011 r. dotyczącym 
możliwości wybudowania boiska, po-
jawiła się szansa na uzyskanie dofi-
nansowania, pod warunkiem sprawnej  
i terminowej realizacji przedsięwzięcia. W czerwcu 2012 r. zostało zre-

alizowane zadanie pn. „Odbudowa 
dróg gminnych i wewnętrznych wraz  
z obiektami drogowymi zniszczonymi 
na skutek klęski powodzi w 2010 r”. 
Inwestycja została sfinansowana przy 
udziale środków z budżetu państwa, 
które pochodzą z rezerwy ministra 
spraw wewnętrznych na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. Dopiero 
w tym roku udało się pozyskać środ-
ki na odbudowę drogi w miejscowo-
ści Stara Korzeniówka i Potrzebna. 
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4 lipca 2012 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak 
podpisał umowę z Marszałkiem 
Województwa Mazowieckiego – 
Adamem Struzikiem na dofinanso-
wanie inwestycji ze środków unij-
nych w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
„Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”. Koszt 
przebudowy targowiska oszaco-
wany został na kwotę ok. 2,5 mln 
zł, z czego dofinansowanie z UE 
wyniesie 1 mln zł, pozostała część 
jest wkładem własnym Samorządu 
Miasta i Gminy Gąbin.

Targowisko miejskie w Gąbinie 
zajmuje 1,6 ha powierzchni i jest 

Modernizacja i przebudowa 
targowiska miejskiego w Gąbinie

jednym z największych, na które uzyskano dofinan-
sowanie. W sumie umowy podpisało 27 gmin i miast  
z województwa mazowieckiego. Wniosek Miasta  
i Gminy Gąbin złożony w listopadzie 2011 r. został po-
zytywnie zweryfikowany pod względem formalnym 
i merytorycznym, następnie wysoko oceniony (2 po-
zycja na liście rankingowej, z największą liczbą przy-
znanych punktów) następnie uchwałą Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Nr 1232/167/12 z dnia 12 
czerwca 2012 r. zakwalifikowany do dofinansowania. 
Targowisko będzie posiadało oświetlenie, parking, sa-
nitariat, sieć elektroenergetyczną, zostanie odwodnio-
ne i utwardzone. Zakończenie realizacji operacji zosta-
ło zaplanowane na luty 2014 r.

REWITALIZACJA GĄBINA
Trwają prace przy realizacji projektu pn. „Rewitalizacja i odnowa przestrzeni publicz-

nej w Gąbinie”, na który Samorząd Miasta i Gminy Gąbin otrzymał dofinansowanie ze 
środków UE w ramach PROW na lata 2007 – 2013. 

Wniosek o przyznanie pomocy 
do Urzędu Marszałkowskiego  
w Warszawie został złożony  
w dniu 30 listopada 2010 r. Była 
to zmodyfikowana wersja pro-
jektu, który powstał już w 2008 r. 
Po przeprowadzeniu weryfikacji 
formalnej i merytorycznej, Zarząd 
Województwa Mazowieckiego 
w dniu 20 grudnia 2011 r. przyjął 
uchwałę nr 2873/119/11 zatwier-
dzającą listę operacji w ramach 
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” 
PROW na lata 2007-2013. W nabo-
rze trwającym od 4.10.2011 r. do 
30.11.2011 r. gminy z wojewódz-
twa mazowieckiego złożyły 484 
wnioski o przyznanie pomocy, do-
finansowanie uzyskało 379 projek-

tów, w tym Miasto i Gmina Gąbin.  
W dniu 31 stycznia 2012 r. w imie-
niu Burmistrza – Krzysztofa  Jad-
czaka, Sekretarz  Gminy - Stanisław 
Guziak przy kontrasygnacie Skarb-
nika Miasta i Gminy Gąbin – Marii 
Anieli Machała podpisał umowę 
o przyznanie pomocy w kwocie 
482.000,00zł, co stanowi 50% kosz-
tów kwalifikowalnych zadania.  
Rozstrzygnięcie przetargów nastą-
piło w marcu 2012 r. Przedmiotem 
projektu są prace budowlane oraz 
dostawa wyposażenia.  W zakres 
prac budowlanych wchodzi prze-
budowa chodników w ulicach: 
Płocka, Kościuszki, Gostynińska 
oraz Topolowa. W ramach dostaw 
i wyposażenia zostały zakupione: 
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wieże kwiatowe małe i duże, ławki 
parkowe, kosze na śmieci, stojaki 
na rowery, wyposażenie placów 
zabaw (zjeżdżalnie, huśtawki, ka-
ruzele, piaskownice), elektronicz-
na tablica informacyjna, schody  
i podest sceniczny, tabliczki infor-
macyjne z nazwami ulic oraz info-
kiosk informacji turystycznej. 

Zakres projektu został tak do-
brany by spełnić kryteria  i wyma-
gania programu, którego prioryte-
tem jest „zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych w zakresie turystyki”.

Wiosną na przełomie kwietnia  
i maja 2012 r. został wykonany Re-
mont nawierzchni drogi woj. nr 
577 od km 11+315 do km 11+505  
w Gąbinie w technologii siatki sta-
lowej. Pomimo iż zakres obejmował 
centrum miejscowości i najruchliw-
sze skrzyżowania dwóch dróg wo-
jewódzkich, sprawne wykonanie 
prac (frezowanie i asfaltowanie) 
nie stanowiło znacznych utrudnień 
w ruchu. Był to ostatni etap remon-
tu drogi wojewódzkiej nr 577 na 
odcinku miejscowości Gąbin.

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze nr 577
w centrum Gąbina
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Odbudowa  
dróg gminnych 
po powodzi  
w 2010 r.

Obie drogi wykonane są w techno-
logii tłuczniowej. W Starej Korze-
niówce długość zmodernizowanej 
drogi wynosi  2100 mb o zmiennej 
szerokości od 3 do 4 m, natomiast 
w miejscowości Potrzebna dłu-
gość przebudowanej drogi wynosi 
3000 mb o zmiennej długości od 
3,5 do 4 m. Promesa uzyskana na 
to zadanie wyniosła 980 000,00 zł, 
z czego koszt odbudowy poszcze-
gólnych odcinków wyniósł: w Sta-
rej Korzeniówce 257 611,20 zł, w 
miejscowości Potrzebna 351 539,00 
zł. Powstałe oszczędności zostaną 
wykorzystane na odbudowę drogi 
w Dobrzykowie.
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W maju br. zakończyła się re-
alizacja zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami 
do trzech budynków ul. Aleja Jana 
Pawła II w Gąbinie”. Zadanie pole-
gało na wykonaniu sieci kanaliza-
cyjnej oraz podłączeniu budynków 
urzędu oraz dwóch budynków 
remiz strażackich (nowej i starej) 
oraz części Starego Rynku a także 
na wykonanie podejścia wraz z bu-
dowa studzienki do planowanego 
budynku szaletu miejskiego przy 

Podłączenie nowo wybudowanej remizy 
OSP do sieci kanalizacyjnej i gazowej

ul. Stary Rynek 14. W ramach zada-
nia wykonano 153,2 mb sieci oraz 
5 studni kanalizacyjnych, a także 
odtworzono nawierzchnię asfalto-
wą zniszczoną w trakcie prac ziem-
nych. Koszt zadania kształtował 
się następująco: Projekt techniczny 
i dokumentacja  5 900,00 zł, wyko-
nawstwo 69 126,00 zł, odtworzenie 
nawierzchni asfaltowej 13 500 zł. 
Zadanie realizowała firma pn. Wy-
konawstwo Robót Wodno-Sanitar-
nych BANGO sp.j.  Brochocinek.
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Po podjęciu decyzji o budowie  
Orlika w Dobrzykowie pracowni-
cy Urzędu Gminy przystąpili do 
adaptacji i uzgadniania z Minister-
stwem Sportu i Turystyki projektu 
boisk, przygotowania specyfikacji 
oraz  przeprowadzenia procedu-
ry przetargowej. Wykonawcą prac 
została Firma MASTERS S.A. ze 
Szczecina. Mimo ograniczonego 
czasu na realizację udało się zakoń-
czyć przed nadejściem zimy. 

Koszt realizacji inwestycji wy-
niósł 1 161 468,46 zł, z czego dota-
cje ze środków Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – 333 tys. 
zł i Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki – 500 tys. zł, zaś wkład miasta  
i gminy wyniósł 328 468,46 zł. 

Celem Programu Moje Boisko 
„Orlik – 2012” jest przede wszyst-
kim umożliwienie realizacji in-
westycji sportowych, które służyć 
mają upowszechnianiu kultury fi-
zycznej i sportu wśród dzieci i mło-
dzieży. Spełniający najwyższe stan-
dardy europejskie obiekt ma być 
dla mieszkańców miejscem rekre-

acji i zmagań sportowych. Obiekt 
przyczynić się ma do promocji 
zdrowego stylu życia i aktywnego 
wypoczynku wśród lokalnej spo-
łeczności. 

W uroczystości otwarcia Orlika 
wzięły udział delegacje i przedsta-
wiciele, m.in. z Urzędu Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego, 
Parlamentu, Samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin, Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, dyrektorów, 
nauczycieli i uczniów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztof Jadczak przywitał 
zaproszonych gości oraz podzię-
kował wszystkim zaangażowanym  
w realizację projektu. Podkreślił, 
iż na terenie miasta i gminy Gąbin 
funkcjonują trzy Orliki (Orlik w Gą-
binie, Orlik w Dobrzykowie i Biały 
Orlik w Gąbinie). Powstały Orlik 
w Dobrzykowie jest wyjątkowy ze 
względu na dostosowanie boiska 
do gry w piłkę ręczną. 

Kompleks boisk poświęcił Ks. 
Marek Mizerski - proboszcz Parafii 
Dobrzyków. Prezes Okręgowego 

Kolejny kompleks boisk sportowych w gminie Gąbin 
pozyskany w ramach programu  
„Moje Boisko – Orlik 2012”

Związku Piłki Nożnej – Dariusz 
Kluge przekazał komplet piłek do 
różnych dyscyplin sportowych 
Burmistrzowi Krzysztofowi Jadcza-
kowi, który przekazał je młodzieży 
szkolnej.

Uroczystość uświetnił pokaz 
sportowy uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej i Gimnazjum w Dobrzy-
kowie.

Po części oficjalnej rozegrany 
został mecz towarzyski pomiędzy 
drużyną strażaków i absolwentów 
szkoły.

Warto nadmienić, że Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin wystąpił 
również o dofinansowanie za-
trudnienia animatorów na Orliki  
w Gąbinie i Dobrzykowie. Są nimi 
nauczyciele wychowania fizyczne-
go: Radosław Wilgocki w Gąbinie, 
Anna Sobiecka w Dobrzykowie.

Z kompleksu boisk sportowych 
mogą korzystać wszyscy chętni,  
w godzinach popołudniowych, 
szczegółowe harmonogramy są 
udostępnione na obiektach sporto-
wych.
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W skład oddanego do użytku obiektu wchodzą: 
- boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej  

o wymiarach pola do gry 26m x 56m – ogrodzone, wyposa-
żone w piłkochwyty wraz z wyposażeniem sportowym 

- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
  a) do koszykówki o wym. 28 m x 15 m wraz z wyposaże-

niem
  b) do piłki siatkowej o wym. 18 m x 9 m  wraz z wyposaże-

niem
  c) do piłki ręcznej o wym. 40 m x 20 m wraz z wyposaże-

niem
- budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej  

58 m2, kubaturze 238 m3  
- oświetlenie kompleksu – 8 słupów oświetleniowych
- ogrodzenie wysokości 4 metry.
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nadzór inwestorski 11 100,00 zł, 
działania informacyjno-promo-
cyjne 12 200,00 zł, wykonawstwo 
707 037,95 zł, koszt całkowity zada-
nia to 777 246,95 zł, dofinansowanie 
z Unii Europejskiej w wysokości 
85 % kosztów kwalifikowalnych, 
15% wkład własny.

W ramach prac rekultywacyj-
nych zaprojektowano ukształto-
wanie nadpoziomowych ziemnych 
pryzm potrzebnych do ułożenia 
uszczelnienia. Wierzchownie  

i skarpy zostaną uszczelnione hy-
droizolacyjnymi matami bento-
nitowymi. Wody opadowe znad 
uszczelnienia spływać będą do 
rowów opaskowych i zbiorników 
odparowujących. Zaprojektowano 
studnie gazowe do biernego odga-
zowania składowiska. W ramach 
rekultywacji biologicznej zapro-
jektowano wysiew mieszanki traw 
na warstwie humusu oraz na czę-
ści terenu nasadzenia drzewami 
i krzewami. Przebudowa została 
wykonana w technologii tradycyj-
nej ogólnie stosowanej na terenie 
naszego kraju.

Rozliczenie Projektu zaplano-
wano do 29.11.2012 r.

5 października 2011 roku mię-
dzy Związkiem Gmin Regionu 
Płockiego reprezentowanym przez 
Zarząd Związku: Pana Andrze-
ja Nowakowskiego Przewodni-
czącego Związku, Pana Mariusza 
Bieńka Członka Zarządu Związku 
oraz Pana Józefa Stradomskiego 
Członka Zarządu Związku a Wo-
jewództwem Mazowieckim repre-
zentowanym przez Zarząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego pod-
pisano Umowę o dofinansowanie 
nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 
przedmiotowego Projektu ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Prio-
rytetu IV „Środowisko, Zapobie-
ganie Zagrożeniom i Energetyka”, 
Działania 4.2 „Ochrona Powierzch-
ni Ziemi” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2007-2013.

Przedmiotem projektu pt. 
„Przywracanie wartości zdegra-
dowanych terenów w Regionie 
Płockim poprzez rekultywację 
składowisk na terenie gmin człon-
ków Związku Gmin Regionu Płoc-
kiego” jest przeprowadzenie prac 
rekultywacyjnych na 5 gminnych 
składowiskach odpadów w powie-
cie płockim:
- Składowisko odpadów w Bodza-

nowie „Łysa Góra”,
- Składowisko Rogowo Bulkowo,
- Składowisko w Gąbinie-Kępinie,
- Składowisko w Łącku,
- Składowisko Wilczkowo gm. Wy-

szogród.

Rekultywacja wysypiska śmieci  
w Gąbinie-Kępinie

W wyniku postępowania za-
mówień publicznych, wykonawcą 
prac na wysypisku śmieci w Gąbi-
nie-Kępnie została firma LC CON-
SULTING Sp. z o.o. Spółka Koman-
dytowa z Wrocławia.

Koszt zadania kształtuje się na-
stępująco: opracowanie studium 
wykonalności 15 250,00 zł, opraco-
wanie analizy finansowo-ekono-
micznej 3 660,00 zł, dokumentacja 
techniczna projektu 27 999,00 zł, 
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Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin realizuje projekt pn: „Akade-
mia Smyka”.

Projekt nr POKL.09.01.01-14-
149/11 jest współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki  w ramach Prioryte-
tu IX Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w regionach, Działanie 9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1 Zmniejszanie nierówności  
w stopniu upowszechniania edu-
kacji przedszkolnej. Projekt reali-

Nowy  
Punkt Przedszkolny  
na terenie Gminy Gąbin

zowany będzie w roku szkolnym 
2012/2013 i 2013/2014.  

W ramach tego projektu został 
utworzony Punkt Przedszkol-
ny przy Szkole Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Nowym Grabiu, który obejmuje 
edukacją przedszkolną 23 dzieci 
w wieku 3-6 lat (grupa 3-4-latków 
i 5-6-latków) ze wsi Nowe Grabie, 
Grabie Polskie, Ludwików w okre-
sie dwóch lat szkolnych. Punkt 
Przedszkolny dostosowany jest do 
wieku i potrzeb dzieci. W ramach 
projektu został przeprowadzony 
generalny remont łazienek, a także 
sal wychowania przedszkolnego. 
Na potrzeby działalności Punktu 

Przedszkolnego zostały zakupio-
ne meble, zabawki oraz pomoce 
dydaktyczne. Na bieżąco prowa-
dzone są także zakupy materiałów 
do prowadzenia zajęć. W Punk-
cie Przedszkolnym realizowane 
są zajęcia edukacyjne zgodnie  
z podstawą programową, zajęcia 
specjalistyczne (zajęcia z logope-
dii, opieka psychologiczna, opieka 
pielęgniarki). Ponadto realizowany 
będzie cykl zajęć „MAŁY OMNI-
BUS” (rytmika, język angielski, 
wycieczki kulturalno-edukacyjne, 
współpraca ze Szkołą Muzyczną 
w Gąbinie). Dzieci znajdują się pod 
opieką wykształconej i doświad-
czonej kadry nauczycielskiej. Zaję-
cia są prowadzone od poniedziałku 
do piątku zgodnie z kalendarzem 
roku szkolnego w godz. 7.00-16.00, 
dzieci otrzymują również pełne 
wyżywienie. 
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1. W dniu 4 listopada 2011r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych został złożony wniosek o dofinansowanie 
projektu pt.: „W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia” w ramach projektu 
konkursowego.

2. W dniu 15 maja 2012r. projekt ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą 
nr 949/159/12. 

3. W okresie od 01.09.2012 r. do 31.08.2014 r. nastąpi realizacja projektu w Przedszkolu Samorządowym im. Króla Maciusia 
Pierwszego w Gąbinie. 

Projekt 
„W krainie Króla Maciusia coraz więcej potrafię, 
jestem szczęśliwy bo spełniam swoje marzenia”
Projekt nr POKL.09.01.01-14-145/11 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

Odbiorcy projektu:

Cele szczegółowe projektu:
- zwiększenie udziału w wychowaniu przedszkolnym liczby dzieci poprzez utworzenie grupy 3-latków oraz wydłużenia godzin pracy,
- wzrost świadomości rodziców nt. rangi edukacji przedszkolnej i konieczności korygowania deficytów rozwojowych,
- wzrost jakości oferty edukacyjno-wychowawczej skierowanej do dzieci w wieku 3 lat objętych wychowaniem przedszkolnym  

na obszarach wiejskich,
- korygowanie deficytów rozwojowych poprzez uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych.

poprawa dostępu do wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości oferty przedszkolnej w Mieście i Gminie Gąbin dla 30 
dzieci w wieku 3 lat w okresie 2 lat szkolnych.

Działania:

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących 
w wychowaniu przedszkolnym, poprzez objęcie pomocą edukacyjną 60 dzieci w wieku 3 lat (30 przedszkolaków w roku szkolnym 
2012/2013 i 30 dzieci w roku szkolnym 2013/2014).

Kontakt:

Cel projektu: 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Gąbinie 
Joanna Jasińska 
ul. Aleja Jana Pawła II 16 
09-530 Gąbin tel./fax. 24 277 10 27 
e-mail: przedszkolegabin@o2.pl 

Osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących 
w imieniu projektodawcy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak,
Skarbnik – Maria Aniela Machała 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267 41 53, fax. 24 277 12 56, 
e-mail: skarbnik@gabin.pl 

Biuro projektu: 
Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego  
w Gąbinie
 ul. Aleja Jana Pawła II 16 
09-530 Gąbin tel./fax. 24 277 10 27 
e-mail: przedszkolegabin@o2.pl 

Kierownik projektu – Anna Olszewska 
Asystent Kierownika Projektu – Agnieszka Orlik 
Pracownik finansowo-księgowy – Wanda Rzepecka
Opiekun Przedszkola – Joanna Jasińska
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Projekt 
„Otwarte przedszkole”

Okres realizacji projektu: 1 września 2011 r. – 1 grudnia 2013 r.

W związku z realizacją projektu „Otwarte przedszkole” w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie odbywać się będą zajęcia 
dodatkowe dla dzieci od 3 do 6 lat.

Informujemy, że od dnia 25 stycznia 2012 r. rozpoczyna się nabór dzieci 4 – letnich nie objętych w tym roku wychowaniem 
przedszkolnym. W związku z powyższym prosimy się zgłaszać do dyrektora placówki w celu rekrutacji dzieci lub dzwonić 
pod numer tel. 24 2771 027.

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2012/2013
Informujemy, że do Przedszkola Samorządowego w Gąbinie przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. Dziecko w wieku 5-6 
lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Karty zgłoszeń dzieci do przedszkola należy składać 
od 15 marca do 30 kwietnia 2012 r.

Przedszkole Samorządowe im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie realizuje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
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Zielone inwestycje w ramach GiSZielone inwestycje w ramach GiS

Miasto i Gmina Gąbin uczestniczy w programie priorytetowym NFOŚ i GW pt. „System Zielonych Inwestycji 
Część I) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”w ramach projektu „Termomoderni-
zacja budynków uży teczności publicznej na terenie gmin Zwiazku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządza-
nie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Lesnym”. Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację  
17 budynków użyteczności publicznej w Gminie Gąbin, Łąck, Miasto Płock, Stara Biała oraz Szpitala w Dzie-
kanowie Leśnym. Łączna kwota dotacji przyznana na termomodernizacje 17 obiektów, wg umowy z NFOŚ 
i GW - do 2 725 900,00 zł. Kwota pożyczki przyznana Gminie Gąbin - do 257 400,00 zł. W ramach pro-
gramu w Mieście i Gminie Gąbin wykonano termomodernizację 4 budynków użyteczności publicznej.  
W budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach oraz w budynku Przychodni Zdro-
wia ZOZ Dobrzyków zakres robót obejmował izolację termiczną przegród zewnętrznych styropianem meto-
dą lekką mokrą oraz ocieplenie stropodachu wełną mineralną. W budynku Przychodni Zdrowia ZOZ Gąbin 
oraz  w budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie zakres robót obejmował izolację termiczną przegród 
zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą. W chwili obecnej trwają rozliczenia ww. projektu. Efekt eko-
logiczny zadania przewiduje zmniejszenie emisji CO2.

Informacja o realizowanym projekcie z NFOŚiGW – termomodernizacja GIS

Tytuł Projektu: 

Beneficjent:

Partnerzy:

Całkowita wartość projektu

Dotacja projektu 

Pożyczka projektu 

Data podpisania umowy 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockie-
go oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

Związek Gmin Regionu Płockiego 

Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Miasto Płock, Gmina Stara Biała, Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym 

10 738 200 PLN 

2 725 900 PLN 

5 487 200 PLN 

20 stycznia 2012 r.
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Budynki Związku Gmin Regionu Płockiego:a) 
Gminy Gąbin:1. 

NZOZ Dobrzyków•	
NZOZ Gąbin•	
Szkoła Podstawowa w Borkach•	
Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie•	

Gminy Łąck:2. 
Przedszkole w Łącku•	

Gminy Miasta Płock:3. 
Szkoła Podstawowa nr 23•	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej•	

Gminy Stara Biała:4. 
Urząd Gminy Stara Biała•	
Zespół Szkół w Maszewie Dużym•	
Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach•	

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
Związku Gmin Regionu Płockiego oraz szpitala w Dziekanowie Leśnym:

Budynki Szpitala w Dziekanowie b) 
Leśnym:
Pawilon Io 
Pawilon IIBo 
Pawilon IICo 
Pawilon IIIo 
Pawilon IVAo 
Pawilon IVBo 
Pawilon IVCo 

W ostatnim czasie Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zorganizował szereg badań profilaktycznych dla mieszkanek 
gminy. Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych adresowana była głównie do kobiet. Badania można było 
wykonać w nowoczesnym gabinecie mobilnym, rozstawionym przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 
16, gdzie w komfortowych warunkach wykonywane były bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne. 
Badania te służą zachowaniu jak najlepszego zdrowia kobiet. Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać 
kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat, która w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywała tego badania, natomiast 
bezpłatne badanie mammograficzne mogły wykonać Panie w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich 2 
lat nie miały wykonanej profilaktycznej mammografii. 

Terminy odbytych badań:
- Cytologia w dniach od 6 do 10 sierpnia w godzinach  od 10.30  

do 18.00,
- Mammografia 16 kwietnia w godzinach 10.00-17.30,
- Mammografia 6 sierpnia w godzinach 12.00-17.30,
- Mammografia od 7 do 10 sierpnia w godzinach 10.30-17.30.
 
Do chwili obecnej przebadało się 136 Pań.

Warto znaleźć chwilę, by zadbać o to co 
najcenniejsze – zdrowie! 

Akcja zorganizowana była przez Urząd Miasta i Gminy  
w Gąbinie we współpracy z warszawskim Centrum 
Onkologii. 

Zadbaj o swoje zdrowie! – bezpłatne badania profilaktyczne 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin
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8 marca 2012 r. w Szkole Podstawowej 
w Dobrzykowie miało miejsce podsu-
mowanie wojewódzkiego etapu kon-
kursu ,,Fundusze Europejskie w drodze 
do szkoły’’, zorganizowanego przez Mi-
nisterstwo Rozwoju Regionalnego oraz 
Komendę Główną Policji. 
To bardzo miłe dla szkoły wydarzenie 
zaszczycili swą obecnością: Magdale-
na Dubaniewicz z Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Mirosław Guziński i Sta-
nisław Popiel z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Radomiu ,Marek Czarnecki i 
Marta Lewandowska z Komendy Miej-
skiej Policji w Płocku oraz Aniela Ma-
chała – pełnomocnik Burmistrza do 
spraw oświaty z Urzędu Miasta i Gminy 
w Gąbinie. 
Obecność w/w Gości łączyła się z prze-
kazaniem szkole wartościowej nagro- Laureaci konkursu z wychowawczynią – Alicją Gadalińską oraz Mirosławem Guzińskim  

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i aktorem Łukaszem Szczepanikiem

Magdalena Dubaniewicz z Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego oraz aktor Łukasz 
Szczepanik przekazują  na ręce dyrektor 
szkoły dylom  gratulacyjny

Przedstawiciel Policji i aktor uczyli 
bezpiecznych zachowań w ruchu 
drogowym

Podsumowanie wojewódzkiego etapu  konkursu 

,,Fundusze Europejskie 
w drodze do szkoły’’

dy – tablicy interaktywnej – za  zajęcie  
I miejsca w województwie mazowiec-
kim w konkursie ,,Fundusze europejskie  
w drodze do szkoły’’, ufundowanej przez 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Posłuży ona jako pomoc dydaktyczna 
wszystkim uczniom. 
  Pracę konkursową prezentującą  wy-
korzystanie Funduszy Europejskich dla 
poprawy bezpieczeństwa  uczestni-
ków ruchu drogowego wykonał zespół  
uczniów klasy III w składzie: Zuzan-
na Dymek, Alicja Kowalczyk, Wiktoria 
Ostrowska, Sandra Rudzińska i Szymon 
Szymański,  pod opieką  wychowaczyni 
- Alicji Gadalińskiej.  
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Uczniowie w odblaskowych polarach i zaproszeni goście

Oprócz cennej nagrody, wszyscy 
uczniowie z klasy II i III otrzymali upomin-
ki w postaci  polarów z elementami od-
blaskowymi, kamizelek odblaskowych 
oraz materiałów edukacyjnych, a także 
uczestniczyli w lekcji dotyczącej bez-
piecznego udziału w ruchu drogowym,  
wykazując się znajomością przepisów 
drogowych w trakcie prelekcji  oraz 
interesujących  konkursów, prowadzo-
nych przez przedstawicieli Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz 
aktora – Łukasza Szczepanika. Spotka-
nie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, 
a piękne  nagrody z pewnością zachę-
cą innych uczniów do uczestnictwa  
w konkursach.

                Alicja Gadalińska,   
Bogumiła Zalewska-Opasińska                 

Ratujemy i Uczymy Ratować

Klasa III z fantomami

Dzięki  Fundacji WOŚP uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 
przystąpili do Programu Edukacyjne-
go Ratujemy i Uczymy Ratować.
Program skierowany jest do nauczy-
cieli ze szkół podstawowych. Dwie 
nauczycielki klas I-III, pani Alicja Ga-
dalińska i Elżbieta Ozimkiewicz odbyły 
szkolenie zorganizowane przez Fun-
dację WOŚP. 
Oprócz praktycznych umiejętności 
Fundacja zapewniła nauczycielom, 
i szkole, wszystkie materiały dydak-
tyczne konieczne do prowadzenia 
lekcji wśród uczniów za łączną kwotę 
5 tysięcy  złotych. Każdy przeszkolo-
ny uczeń otrzymał podręcznik do na-
uki pierwszej pomocy  pt. ,,Ratujemy i 
uczymy ratować” i tekturowe telefony 
komórkowe, a  szkoła otrzymała jed-
nego dużego Fantoma i 4 małe.
Każdy może nauczyć się podstawo-
wych zasad udzielania pierwszej po-
mocy. Jednak od tego, czy znajdzie 

Zuzia ćwiczy udzielanie pierwszej pomocy  
na małym fantomie – uciskanie klatki 
piersiowej i wdechy ratownicze

się ktoś, kto je prawidłowo wy-
kona, może zależeć czyjeś ży-
cie. Dotyczyć to również może 
każdego z nas i naszych bliskich 
– od tego, czy nie stracimy gło-
wy i bez wahania zaczniemy 
pomagać, może zależeć ich 
życie. Ważne jest byśmy działali 
sprawnie, zachowując spokój i 
opanowanie. 
Dzięki przeszkolonym pedago-
gom dzieci w szkole w Dobrzy-
kowie uczą się podstawowych 
czynności ratujących życie – 
począwszy od prawidłowego 
wezwania pomocy przez tele-
fon, po najprostsze czynności 
przy osobie poszkodowanej. 
W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2011/12 w naszej 

szkole z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przeszkolona została klasa V 

i klasa III. W drugim semestrze prze-
szkoleni zostaną uczniowie z klasy II 
i IV.
Uczniowie bardzo aktywnie uczestni-
czyli w zajęciach. Ćwiczyli kolejne eta-
py przy udzielaniu pierwszej pomocy 
poszkodowanemu , a zatem: jak za-
pewnić sobie bezpieczeństwo pod-
czas udzielania pomocy, jak spraw-
dzać stan poszkodowanego, jak 
prawidłowo wezwać pomoc, spraw-
dzanie oddechu u poszkodowane-
go, układali osobę poszkodowaną w 
pozycji bocznej oraz ćwiczyli wdechy 
ratownicze i uciskanie klatki piersiowej 
poszkodowanego.  Każdy uczeń miał 
możliwość wykonywania ćwiczeń  na  
Fantomach.  



16

www.gabin.pl

Połączone uroczystości rozpoczę-
ły się ok. godziny 15:00, gdzie na 
rozstawionej scenie na gąbińskiej 
starówce zaprezentowały się dzie-
ci z MGOK w Gąbinie, a następnie 
członkowie kabaretu CUDOKI. Ok. 
godziny 17:30 paradą połączoną z 
przybyciem historycznych postaci, 
rozpoczęły się uroczystości związane  
z 690. leciem lokacji miasta Gąbi-
na. Podczas imprezy nastąpiło sce-
niczne odtworzenie inscenizacji 
nadania aktu lokacyjnego wraz z 
wręczeniem włodarzowi miasta – 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztofowi Jadczakowi kopii 
dokumentu na papierze czerpanym 
ze średniowieczną pieczęcią, połą-
czone z wybiciem na scenie przez 
Burmistrza oraz Sekretarza UMiG w 
Gąbinie pierwszej średniowiecznej 
monety upamiętniającej lokację. Na-
stępnie odbył się pokaz walk – bitwa 
rycerska przy odtwarzaniu której 
posiłkowano się źródłami histo-
rycznymi dla regionu, tzw. wróżda 

Pożegnanie lata
690 lecie lokacji Gąbina
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rodowa, średniowieczne konkursy  
z nagrodami (m.in. ścinanie głów ce-
buli na czas, dźwiganie kolczug na 
czas). Pomiędzy walkami i konkur-
sami publiczność zapraszana była 
do odwiedzenia obozowiska usytu-
owanego obok sceny, pod altanką, 
gdzie stale prezentowane były różne 

atrakcje. W skład obozowiska wcho-
dziły: cztery namioty stożkowe, skó-
ry, kotły, sprzęty codziennego użyt-
ku, uzbrojenie, naczynia, stanowiska 
rzemieślników itp. Na terenie obozu 
zobaczyć można było pokazy insce-
nizujące średniowieczne życie, np. 
średniowieczną zbrojownię (prezen-

tacja pancerzy z możliwością przy-
mierzania), tkanie na bardzie, wyra-
bianie biżuterii z drutu miedzianego 
etc. Gwiazdą wieczoru był zespół 
JRM – Jig & Reel Maniacs, który 
wystąpił w dwóch blokach arty-
stycznych, w pierwszym ok. godziny 
20:00 dał koncert żywej irlandzkiej  
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i szkockiej muzyki instrumen-
talnej i wokalnej oraz tanecznej 
muzyki rozrywkowej w reper-
tuarze polskim oraz zagranicz-
nym. Następnie artyści zapre-
zentowali się w repertuarze 
rozrywkowym: pop, rock, latin, 
utwory polskie i zagraniczne, 
wokalne i instrumentalne. 

Poza atrakcjami na scenie 
uczestnicy mogli posilić się  
w przygotowanych ogródkach 
gastronomicznym, a dla naj-
młodszych czekały różnego 
rodzaju zabawki, dmuchańce, 
trampoliny, skocznie itp.  

Profesjonalną obsługę tech-
niczną zapewniła firma OPTIS 
Pana Piotra Kunikowskiego.

Organizatorzy dziękują 
wszystkim, którzy pomagali 
przy zorganizowaniu imprezy.

Zdjęcia z obchodów Poże-
gnania Lata w Gąbinie można 
obejrzeć na stronie internetowej: 
http://pozegnanielata.gabin.
pl/ 
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Dni Gąbina 2012 tradycyj-
nie rozpoczęły się biegami ulicz-
nymi o puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka, 
które zostały zorganizowane przy 
dużym wsparciu nauczycieli  wy-
chowania fizycznego z gminnych 
szkół. Około godziny 10:00 na star-
cie zlokalizowanym przy budyn-
ku OSP w Gąbinie zgromadzili się 
uczestnicy biegów pogrupowani 
w pięciu kategoriach (dziewczyn-
ki szkoły podstawowe, chłopcy 
szkoły podstawowe, dziewczynki 
gimnazjum, chłopcy gimnazjum, 
kategoria OPEN). Wszystkich bie-
gaczy było ok. 200, wśród nich  
w kategorii OPEN wystartowali za-
wodnicy z jednej z płockich szkół 
im. Marii Skłodowskiej – Curie ZSZ 
oraz osoby niepełnosprawne, które 
poruszały się na wózkach. Każdy z 
biegów budził wiele emocji, żywy 
doping zawodników oczekujących 
na bieg w swojej kategorii zagrze-
wał do walki o jak najlepsze loka-
ty i zachęcał do jeszcze większego 
wysiłku na ostatnich metrach przed 
metą. Najlepsi otrzymali puchary  
i dyplomy oraz drobne upominki 
(namioty, piłki nożne z autogra-
fami zawodników MKS Błękitni 
Gąbin, materace).  Po zakończo-
nych biegach wszyscy uczestnicy 
otrzymali napoje chłodzące i słod-
kie bułki. Sekretarz Miasta i Gminy 
Gąbin – Stanisław Guziak gratu-
lował zwycięzcom oraz podzię-
kował nauczycielom wychowania 
fizycznego za przygotowanie bie-
gów i opiekę nad zawodnikami. 
Szczególne podziękowania należą 
się  służbom, które czuwały nad 
bezpieczeństwem zawodników, 
tj. gąbińskiej policji, ochotniczej 
straży pożarnej, opiece medycznej.  
W organizację biegu zaangażowa-
ni również byli pracownicy urzędu 
oraz ośrodka pomocy społecznej.
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Wieczór kultury chrześcijańskiej

W piątek, w godzinach wieczor-
nych Stowarzyszenie Rodzin Katolic-
kich przygotowało Wieczór Kultury 
Chrześcijańskiej. Można było wysłu-
chać piosenek i monologów zespołu 
„Gangsterzy i Raperzy” czyli Boża 
Banda Byłych Bandytów. Lider ze-
społu Dariusz Góralczyk były narko-
man i złodziej opowiedział historie 
swojego nawrócenia jak Jezus Chry-
stus odmienił jego serce i umysł. Po 
wysłuchaniu przesłania przez człon-

ków zespołu nastąpiła refleksja nad 
życiem. Po koncercie zespołu „Gang-
sterzy i Raperzy” na scenie pojawił 
się lokalny zespół muzyki religijnej 
pod opieką Pań: Katarzyny Sapiń-
skiej i Iwony Zielińskiej – H7. Zespół 
H7 wykonywał utwory własne jak  
i znane przez publiczność.

Ok. godziny 21.30 odśpiewano 
Apel Jasnogórski. 

Wieczór Kultury Chrześcijańskiej 
był przygotowany w różnoraki spo-

sób. Starsza publiczność była troszkę 
zszokowana przygotowanym re-
pertuarem, za to zgromadzona mło-
dzież bardzo pozytywnie odebrała 
przesłania z wieczoru.  

Całość spotkania poprowadził 
przewodniczący Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich w Gąbinie – Bog-
dan Stemplewski, widowni błogosła-
wieństwa Bożego udzielił wikariusz 
parafii Gąbin – ks. Paweł Stanios.

TURNIEJE w piłkę nożną i siatkową
Sobotnie Dni Gąbina rozpoczę-

ły turnieje w piłkę nożną i siatkową  
o puchar Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin uczniów z terenu miasta  
i gminy.

Rozgrywki w piłkę siatkową roze-
grane zostały na hali sportowej przy 
gimnazjum w Gąbinie  w dwóch ka-
tegoriach: dziewczęta – szkoły pod-
stawowe i dziewczęta – gimnazjum. 
Natomiast turnieje w piłkę nożną 
odbyły się na Orliku w Gąbinie rów-
nież w dwóch kategoriach: chłopcy – 
szkoły podstawowe i chłopcy – gim-
nazjum. 
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Występy  najmłodszych

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:

Turniej w piłkę nożną:

Chłopcy szkoły podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Czermnie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Borkach
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu

Chłopcy gimnazjum
I miejsce – Gimnazjum w Gąbinie
II miejsce – Gimnazjum w Dobrzykowie

Turniej w piłkę siatkową:

Dziewczęta szkoły podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Czermnie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Borkach
V miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
VI miejsce – Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu

Dziewczęta gimnazjum
I miejsce – Gimnazjum w Gąbin
II miejsce – Gimnazjum w Dobrzykowie

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych 
rozgrywkach.
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W ramach Letniego Festiwalu Muzycz-
nego w dniach 15 do 20 lipca 2012 r. zor-
ganizowane zostały Warsztaty Wokal-
ne. Kurs poprowadziła dr Małgorzata 
Woltmann-Żebrowska, adiunkt na Wy-
dziale Wokalnym Akademii Muzycz-
nej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 
Zajęcia z kameralistyki wokalnej reali-
zował dr Jarosław Domagała. Zajęcia 
odbyły się w Szkole Muzycznej I st.  
w Gąbinie, pracowano nad interpreta-
cją, emisją głosu oraz przygotowaniem 
nowego repertuaru. W warsztatach 
wzięło udział 8 osób, w grupie tej zna-
leźli się przede wszystkim studenci 
Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz 
Akademii Muzycznej w Łodzi. 

M. Woltmann-Żebrowska jest uty-
tułowaną wokalistką oraz cenionym 
pedagogiem śpiewu. Ukończyła Aka-
demię Muzyczną w Poznaniu pod 
kierunkiem prof. Grażyny Flicińskiej-
Panfil. Umiejętności wokalne dosko-
naliła na kursach prowadzonych m.in. 
przez prof. Ryszarda Karczykowskiego 
i prof. Ewę Podleś. Wystąpiła w licz-
nych koncertach w kraju i za granicą. 
Współpracowała m.in. z Filharmonią 
Pomorską oraz Filharmonią Poznań-
ską. Koncertuje w Polsce i za granicą. 
W swoim dorobku artystycznym po-

Letni 
Festiwal Muzyczny

Gąbin 2012

W dniach 15-20 lipca b.r. 
odbył się w Gąbinie Letni 
Festiwal Muzyczny. Orga-
nizatorami festiwalu byli 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Miasta  
i Gminy Gąbin – Edward 
Wilgocki i Dyrektor Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gą-
binie – Jarosław Domagała. 
Festiwal prowadzony był 
pod patronatem Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu. 

się koncert muzyki sakralnej w koście-
le parafialnym w Troszynie Polskim.  
W dniu 18 lipca 2012 r. zorganizowano 
koncert muzyki sakralnej w kościele 
pw. Serca Jezusowego w Gąbinie. Ko-
lejny koncert odbył się 20 lipca 2012 r. 
na Starówce w Gąbinie. Był to koncert 
plenerowy, wypełniony był muzyką 
operową, operetkową oraz pieśniami 
romantycznymi. Podczas koncertów 
zaprezentowała się M. Woltmann-Że-
browska oraz uczestnicy warsztatów. 
Podczas koncertów prezentowano 
utwory, m.in.: J.S. Bacha, G.F. Haendla, 
W.A. Mozarta, F. Chopina, S. Moniusz-
ki, C. Bizeta, F. Lehara, W. Żeleńskiego, 
E. Pałasza. 

Organizatorzy mają nadzieję na 
kontynuację podobnych imprez kultu-
ralnych w przyszłości. Na podkreślenie 
zasługują walory edukacyjne koncer-
tów, prezentowano wartościowe dzieła 
literatury wokalnej, utwory wybitnych 
i znanych twórców. Cieszy fakt, że  
w Gąbinie rozbrzmiewają cenione 
utwory muzyki poważnej, a miesz-
kańcy regionu mają możliwość słucha-
nia na miejscu dobrej muzyki. Należy 
zauważyć, że dzięki zaangażowaniu 
władz miasta i nauczycieli szkoły mu-
zycznej Gąbin staje się kolejnym waż-
nym ośrodkiem kultury muzycznej.

Jarosław Domagała

siada bardzo różnorodny repertuar:  
arie operetkowe, operowe, muzykę 
oratoryjno-kantatową oraz cykle pieśni. 
Prowadzi liczne kursy i zajęcia warsz-
tatowe, m.in. podczas Mistrzowskich 
Warsztatów Interdyscyplinarnych Aga-
ty Steczkowskiej. 

W ramach Letniego festiwalu Mu-
zycznego zorganizowane zostały trzy 
koncerty. W dniu 15 lipca 2012 r. odbył 
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Głównym organizatorem była Rada 
Rodziców naszej szkoły. Zadbano o obfi-
cie zaopatrzony bufet. Było chłodno, więc  
na chętnych czekała gorąca herbatka i 
kawa, a nawet przysmaki z grilla – kiełbasa  
i ziemniaki w mundurkach oraz świeże pie-
czywo. Zaprzyjaźniony DJ umilał nam życie 
muzyczką. Mamy zadbały o ogromny wy-
bór ciast, ciasteczek i soków, a wszystko za 
naprawdę symboliczną cenę. Stoliki usta-
wiono w holu szkoły, ale i na wewnętrznym 
dziedzińcu. 

Wewnątrz kusiły słodkości, na zewnątrz 
można było obserwować rozgrywki mię-
dzy rzędami, m. in. wyścigi  Ostrożnie jak  
z jajkiem czy Kto szybciej dobiegnie. Najgo-
rętszy doping wzbudził wyścig Weź swoje 
dziecko na barana i pędź ile sił w nogach. 
Niektórzy nazwali go Nie mamy samocho-
du, a trzeba zdążyć do szkoły. Najwięcej 
emocji przeżyliśmy przy przeciąganiu liny. 
Tatusiowie tak się rozochocili, że po zaba-
wie z dziećmi postanowili powalczyć na 
poważnie po męsku, kto też tę linę prze-
ciągnie. Śmiechu było co niemiara. Wszyst-
ko przebiegło bezpiecznie choć nie bez 
dramatycznych momentów. Quiz rodzinny 
pokazał, że rodzice i dzieci wiele o sobie 
wiedzą – jaki smak lodów lubią najbardziej 
albo jak odpoczywa mama. Na zakończe-
nie uczennice klas III – VI zaprezentowały 
przygotowane przez siebie kreacje. Pokaz 
mody odbył się na schodach przed szkołą, 
więc wszyscy mogli podziwiać profesjonal-
ne pozy modelek oraz modela.

Całą imprezę prowadziła niezastąpiona 
Pani Elżbieta Młodziejewska, która jest peł-
na energii i pomysłów, a na dodatek umie 
swoim entuzjazmem „zarazić” innych. 
Warto wymienić jeszcze Panie Bogumiłę 
Młodziejewską-Dubielak oraz Annę Cza-
chorowską  z Rady Rodziców. Ogromne 
podziękowania należą się wszystkim rodzi-

 Dzień 2 czerwca 2012 był takim wła-
śnie dla Szkoły Podstawowej im. Obrońców 
Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie. Od-
był się wtedy Piknik Rodzinny, który okazał 
się fantastyczną okazją do spotkania dzieci, 
ich rodziców ,a czasami całych rodzin oraz 
pracowników szkoły.

Piknik oficjalnie otworzyła Pani Dyrek-
tor Bogumiła Zalewska-Opasińska. Rodzice 
mogli podziwiać swoje dzieci na scenie. 
Zaprezentowano wiersze oraz piosenki dla 

mamy i taty, a także scenki z życia rodzin-
nego, które wywoływały uśmiech, rozba-
wienie, refleksję – U nas też tak jest! U nas 
też mogłoby tak być. Nie zabrakło tańców  
i prezentacji nowych  strojów sportowych.

Dzięki łaskawości aury oraz Pani Dy-
rektor Gimnazjum imprezę można było 
kontynuować na Orliku. Rozegrano mecz 
piłki nożnej ojcowie kontra synowie, a po 
przerwie mecz piłki siatkowej mamy kontra 
córki.

Wspaniałe są dni,  

kiedy dzieje się coś 

ważnego i wartościowego, 

nawet gdy nie świeci wtedy 

słońce.

Piknik
w Dobrzykowie

com, którzy zaangażowali się w organizację 
tej niezwykle udanej imprezy. Pomogły 
również następujące firmy i instytucje: 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie, Zakład Ma-
sarski „DANKO” z Gąbina, Zakład Piekar-
sko-Cukierniczy  Wiesław Jasiński z Gąbina, 
PZU, MAWI  oraz Państwo Brudzyńscy – 
FHU „Offis” z Płocka. DZIĘKUJEMY!

Myślę, że Piknik Rodzinny wpisał się już 
na stałe w tradycję naszej szkoły. Tak fan-
tastyczną imprezę na pewno warto powtó-
rzyć. Do miłego spotkania za rok!
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W ostatni piątek marca odbyła się, 
ulicami Gąbina, Droga Krzyżowa w obronie 
małżeństwa i rodziny. W trakcie rozważań 
przy kolejnych stacjach padło wiele słów, 
które nie zawsze są wygodne współczesne-
mu społeczeństwu, jednak ważne i trzeba 
o nich mówić - wołano, bowiem o poszano-
wanie wartości, jaką jest miłość, małżeń-
stwo i rodzina. Każdy mógł odnaleźć siebie 
w czytanych rozważaniach, każdy mógł też 
dotknąć niesionego krzyża.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się wieczor-
ną Eucharystią. Po Niej, w blasku pochodni 
niesionych przez harcerzy i ministrantów, 
w przelotnym deszczu krzyż nieśli kapłani 
i służba liturgiczna, grupy modlitewne, gą-
bińskie służby porządkowe, nauczyciele, 
służba zdrowia, rolnicy, bezrobotni, a także 
przedstawiciele dzieci, emerytów, renci-
stów, oraz ci najbardziej odpowiedzialni za 
rodzinę - matki i ojcowie. W drodze śpiew, 
modlitwa, wyciszenie, dziękczynienie za 
miłość małżeńską i rodzicielską, prośba  
o wierność powołaniu i błogosławieństwo 
na trud budowania świętych małżeństw  
i szczęśliwych rodzin.

Na zakończenie ksiądz proboszcz - Józef 
Szczeciński podziękował za uczestnictwo  
w nabożeństwie zgromadzonym wiernym, 
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, które 
przygotowało Drogę Krzyżową, strażakom 
i policji zapewniającym bezpieczeństwo 
oraz wszystkim zaangażowanym zaprasza-
jąc do nieustannej manifestacji wiary we 
współczesnym społeczeństwie. 

tekst i zdj. Beata Żabka

Droga Krzyżowa  
ulicami Gąbina
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Rok temu – 1 maja 2011 r. – Piel-
grzym Miłości, Jan Paweł II został 
ogłoszony Błogosławionym. Z tej oka-
zji w niedzielę 25 kwietnia 2012 r., po 
Mszy św. o godz. 17.00, w świątyni pa-
rafialnej w Gąbinie odbył się wieczór 
pamięci ku Jego czci, podczas którego 
z koncertem pieśni religijnych wystąpił 
Chór Miasta i Gminy Gąbin, pod batu-
tą Sławomira Gałczyńskiego.  

Do koncertu  chórzyści  przygoto-
wywali się starannie przez 2 miesiące 
pod kierunkiem nauczycieli  Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Ćwi-
czyli repertuar w trakcie prób pla-
nowych i dodatkowych, starając się 
uzyskać jak najładniejsze brzmienie 
wybranych pieśni. 

Owocem ponad dwumiesięcznych 
przygotowań był występ w trakcie 
koncertu, podczas którego zostało za-
prezentowanych 7pieśni religijnych 
wspólnoty z Taize´: ,,Veni Sancte Spi-
ritus’’, ,,Oculi nostri’’, ,Christe  Salva-
tor’’, ,,Bless  the Lord my soul’’, ,,Pan 
jest mocą swojego ludu’’ i inne. Niektó-
re z pieśni były wykonywane solo. Par-
tie solowe wykonali: Joanna Domagała 
i  Sławomir Gałczyński.

UROcZySTy KOncERT  
W PIERWSZą ROcZnIcę BEATyFIKAcJI 

Jana Pawła II

Oprócz Chóru Miasta i Gminy Gą-
bin w wieczorze wystąpili przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Rodzin Kato-
lickich, którzy przywołali fragmenty 
,,Tryptyku rzymskiego’’.

Akompaniament w trakcie koncer-
tu był dziełem Katarzyny Czajkowskiej 
i Jarosława Domagały.

Po sympatycznym przyjęciu wy-
stępu chóru  można domyślać się, że 
koncert był udany,  a repertuar – wy-
raz hołdu i wdzięczności za pontyfi-
kat Jana Pawła II – wzbudził szacunek  
i uznanie u słuchaczy.

Koncert zakończyliśmy wspólnym 
śpiewem znanej pieśni ,,Barka’’ oraz 
zapaleniem zniczy i złożeniem kwia-
tów przez przedstawicieli Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich przed por-
tretem Jana Pawła II. 

                Opracowała 
Bogumiła Zalewska-Opasińska 
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11 maja 2012 r. gościliśmy w   Szko-
le Podstawowej im. Obrońców Do-
brzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie  
wyjątkowych Gości – Pana Witolda 
Bieszczanina wraz z żoną Ewą – rodzi-
nę  dowódcy III batalionu 19 pp. im. 
,,Odsieczy Lwowa’’- mjr. Karola Biesz-
czanina (na zdjęciu u góry),  który brał 
udział w obronie lewego brzegu Wisły 
pod Dobrzykowem w dniach 12-15 
września 1939 r. Po zakończeniu walk 
pod Dobrzykowem poległ nad Bzurą,  
przypuszczalnie pod Piaskami Królew-
skimi (gm. Tułowice, pow. sochaczew-

Szczególne 
spotkanie

ski). Rodzina, pochodząca ze Lwowa, 
od 1946 r. osiedliła się we Wrocławiu. 
Do dziś syn oficera – Witold Bieszcza-
nin – nie zna miejsca spoczynku ojca . 

Rodzina nawiązała kontakt ze 
szkołą w październiku 2011 r. Dzięki 
współpracy udało się sporządzić Kartę 
Poległego na portalu ,,Bohaterowie bi-
twy nad Bzurą‘’  prowadzonym przez 
Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola 
Bitwy nad Bzurą. 

W trakcie wizyty w naszej szkole 
Państwo Ewa i Witold Bieszczanino-
wie obejrzeli zbiory Izby Pamięci Na-

rodowej, ze wzruszeniem wysłuchali 
hymnu szkolnego, który wykonały 
uczennice klasy VI i prelekcji o przebie-
gu walk pod Dobrzykowem. Zapalili 
znicze nad mogiłami żołnierzy Wrze-
śnia na cmentarzu w Dobrzykowie.  
Wyrazili podziękowanie za pielęgno-
wanie pamięci o poległych ,,za Polskę 
i Honor’’. Śladem spotkania i przeżyć 
naszych miłych Gości jest pamiątkowy 
wpis w kronice szkolnej.

             Opracowała 
Bogumiła Zalewska –Opasińska 

Stała ekspozycja w Izbie Pamięci Narodowej w Dobrzykowie

Pan Witold Bieszczanin zwiedza zbiory Izby Pamięci Narodowej

Państwo Ewa i Witold Bieszczaninowie  wysłuchali hymnu 
szkoły , który wykonały dziewczynki z kl. VI

Nasi Goście nad mogiłami poległych żołnierzy Września



30

www.gabin.pl

Tradycyjnie w dniu 3.05.2012 r. w Gąbi-
nie, podobnie jak w całym kraju, odbyły się 
uroczystości związane z rocznicą uchwalenia 
konstytucji 3 Maja. W kościele parafialnym św. 
Mikołaja w Gąbinie o godz. 12:00 odbyła się 
msza św. w intencji Ojczyzny. 

Mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Jó-
zef Szczeciński, który w swoim słowie skiero-
wanym do wiernych podkreślał, że dzień dzi-
siejszy to Święto Narodowe, ale także Święto 
Matki Bożej Królowej Polski. W podziękowa-
niu za opiekę, a szczególnie za dar odzyska-
nej wolności po latach zaborów, w 1924 roku 
papież Pius XI na prośbę narodu polskiego, 
zezwolił ustanowić osobne święto Matki Bożej 
Królowej Polski. Święto obchodzone jest wła-
śnie 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia hi-
storycznej Konstytucji 3 Maja.

Po mszy św. zgromadzeni (tj. przedstawi-
ciele Samorządu Miasta i Gminy Gąbin, de-
legacje szkół, instytucji, organizacji społecz-
nych i patriotycznych oraz mieszkańcy) udali 
się w towarzystwie formacji strażackich oraz 
pocztów sztandarowych, przy porywających 
dźwiękach utworów wykonywanych przez 
Orkiestrę Dętą OSP w Gąbinie, pod pomnik 
głaz poświęcony Marszałkowi Józefowi Pił-
sudskiemu. Część artystyczną przygotowali 
harcerze z 58. Drużyny Harcerskiej pod kie-
runkiem Pani Joanny Jasińskiej oraz orkiestra 
dęta OSP w Gąbinie.

Burmistrz Krzysztof Jadczak w swoim krót-
kim wystąpieniu podkreślił duże znaczenie 
uchwalonej 221 lat temu Konstytucji. Wyraził 
radość z faktu, że po tylu latach mieszkań-
cy ziemi gąbińskiej upamiętniają tę rocznicę,  
a we wszystkich uroczystościach patriotycz-
nych organizowanych w Gąbinie udział bierze 
tak wielu przedstawicieli różnych organizacji 
(druhowie strażacy z orkiestrą, Związek Pił-
sudczyków Oddział Gąbin, Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Gąbińskiej, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, harcerze, osoby duchow-

3Maja
Obchody Konstytucji

ne, mieszkańcy oraz dzieci i młodzież z gąbińskich szkół). Mo-
żemy się poszczycić faktem, iż w Gąbinie bije tak wiele gorą-
cych serc dla naszej ukochanej Ojczyzny. Jednocześnie wspól-
nie z Prezesem Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin Panią 
Elżbietą Kamińską wręczył symboliczny upominek (książkę 
pt. Powstanie Styczniowe na ziemi gąbińskiej i gostynińskiej) 
druhnie Joannie Jasińskiej za działalność i poświęcenie w pro-
wadzeniu odrodzonej 58. Drużyny Harcerskiej. Następnie 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie or-
kiestra wykonała utwór pt. „Boże, coś Polskę”.
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15 sierpnia mieszkańcy gminy 
oraz goście oddali cześć poległym za 
ojczyznę, uczestnicząc w programie 
obchodów upamiętniającym 92. rocz-
nicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 
oraz Święto Wojska Polskiego. Cud 
nad Wisłą w 1920 roku był punktem 
zwrotnym w historii świata po kapitu-
lacji Niemiec w 1918 roku. Polacy, wy-
chowani w głębokiej miłości Ojczyzny, 
dzięki literaturze i tradycji pamiętali 
okrutną krzywdę zaborów i zniszczenie 
blisko tysiącletniego wówczas państwa 
polskiego. Nie wahali się złożyć życia  
w ofierze, by uratować Polskę i Europę 
przed bolszewicką nawałą. 

Organizatorami uroczystości byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Związek Piłsudczyków Oddział w Gąbi-
nie. Po uroczystej mszy św. w kościele 
parafialnym, odprawionej w intencji 

Rocznica Bitwy Warszawskiej
obrońców ojczyzny uczestnicy przema-
szerowali pod pomnik-głaz Józefa Pił-
sudskiego. Krótki program artystyczny 
pod kierunkiem Pani Joanny Jasińskiej 
przygotowali  m.in. uczniowie miejsco-
wych szkół oraz harcerze z 58. Drużyny 
Harcerskiej w Gąbinie. Symbolicznego 
aktu zapalenia znicza w intencji obroń-
ców ojczyzny dokonał Pan Tadeusz 
Karasek – jeden z siedmiu żyjących  
w powiecie płockim żołnierzy Armii 
Krajowej. Uroczystość uświetnił rów-
nież występ Orkiestry OSP w Gąbinie 
pod kierunkiem Pana Tadeusza Zalew-
skiego. W uroczystości wzięli udział 
także przedstawiciele miejscowych 
organizacji społecznych i samorządo-
wych oraz zgromadzeni mieszkańcy 
miasta i gminy, którzy złożyli kwiaty 
pod pomnikiem. Uroczystość zakoń-
czył występ orkiestry dętej.
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Już po raz VII organizowana 
jest w kraju akcja Polska Bie-

ga. Także w mieście i gminie Gąbin 
nie zapomniano o tej akcji, bo 18 
maja wszyscy chętni mogli wziąć 
w niej udział. Na Starówce miasta 
od godziny 9:30 zbierali się biega-
cze z gminnych szkół. Obecni byli 
także przedstawiciele Samorządu 
Miasta i Gminy Gąbin, MGOK, 
MOPS, policjanci, strażacy oraz 
mieszkańcy. Start biegu rozpoczął 
się w ulicy Płockiej za Przychodnią 
Zdrowia w Gąbinie. Trasa biegu 
była wyznaczona przez nauczycieli 
wychowania fizycznego, która bie-
gła traktem leśnym z finiszem na 
stadionie miejskim, wynosiła ok. 
3 km. W akcji Polska Biega Gąbin 
Biega 2012 wzięło udział ok. 200 
biegaczy.

Gąbin  
18.05.2012

Na stadionie, na biegaczy cze-
kała niespodzianka przygotowana 
przez pracowników szkoły pod-
stawowej w Gąbinie – ciepły posi-
łek, żurek z bułką. Organizatorzy 
zapewnili także wodę do picia dla 
każdego uczestnika biegu.

Na zakończenie imprezy spor-
towej odbyło się losowanie sym-
bolicznych nagród, wśród których 
znalazł się sprzęt sportowy i tury-
styczny. 

Nie obyło się bez atrakcji, w wy-
niku polewania się wodą z butelek, 
organizatorzy zrobili niespodzian-
kę biegaczom i z ukrytych w trawie 
spryskiwaczy pojawiła się woda, 
która ochłodziła rozgrzane ciała 
sportowców. Sprawiło to dużą ra-
dość zgromadzonym. 
Impreza zakończyła się wspólnym, 
pamiątkowym zdjęciem.

biega
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Sukces naszego mieszkańca

w XI Cracovia Maratonie

W niedzielny poranek, 22 kwietnia w Krakowie z deptaku 
przy Al. 3 Maja, gdzie zlokalizowany był START XI Cra-
covia Maratonu, 3 tysiące biegaczy oraz ok. 100 osób nie-
pełnosprawnych rozpoczęło sportową rywalizację. Wśród 
nich był mieszkaniec naszej gminy Pan Janusz Radgowski, 
który z numerem startowym 401 reprezentował Miasto  
i Gminę Gąbin. Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrow-
ski życzył biegaczom uzyskania najlepszych wyników,  
a sygnał do startu dali przedstawiciele Bractwa Kurkowego. 
Do przebiegnięcia był odcinek 42 km i 195 m. Janusz Rad-
gowski zakończył maraton dużym sukcesem, zdobywając 
6. miejsce w kategorii OPEN z czasem 4:46:24. Gratulujemy 
zwycięzcy wyniku i ukończenia maratonu!

15 kwietnia 2012 r. odbyła się im-
preza sportowa - ŁÓDŹ MARATON. 
Organizatorem biegu było Stowarzy-
szenie Maraton Dbam o Zdrowie oraz 
Urząd Miasta Łodzi. Długość atesto-
wanej trasy wynosiła 42,195 km. Miło 
nam poinformować, że na mecie ma-

Sukces mieszkańców gminy  
w ŁÓDŹ MARATON 

ratonu zlokalizowanej w Atlas Arenie 
byli mieszkańcy naszej gminy, którzy 
uzyskali bardzo dobre czasy i miejsca 
w kategorii M40. Pan Dariusz Kiełba-
sa zajął 55. miejsce z czasem 3:22:39, 
Jacek Jastrzębski miejsce 145. z czasem 
03:53:46.
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W dniu 1-go maja na stadionie miej-
skim w Gąbinie odbyły się coroczne  
Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze o puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gąbin, który jest głównym  
fundatorem nagród.  W bieżącym roku 
padł rekord startujących drużyn  stra-
żackich - w zmaganiach wzięło udział 
15 drużyn OSP seniorów i 5 drużyn 
MDP .

Każda z drużyn startowała w dwóch 
konkurencjach. Pierwszą była sztafeta, 
w której dziewięciu zawodników prze-
biegało dystans 400 m, przekazując so-
bie prądownicę i pokonując ustawiony 
na nim tor przeszkód. Jak zwykle dużo 
emocji budziła druga część zawodów 
sprawdzająca sprawność bojową za-
wodników i przygotowanego sprzętu. 

Zawody OSP
Polegała ona na szybkim rozwinięciu 
linii bojowej, uruchomieniu pompy  
i podaniu wody, aby strumień jej strą-
cił elementy ruchome ze stojaków. 
Młodzieżowe drużyny pożarnicze 
miały za zadanie pokonanie technicz-
nego toru przeszkód w formie sztafety,  
w  której przekazywano między sobą 
prądownicę. Natomiast ćwiczenie 
bojowe polegało na rozwinięcia linii 
bojowej i wykazania się zręcznością  
w napełnianiu nalewaków, a tak-
że znajomością sprzętu strażackiego  
i wiązania węzłów. 

Coroczne zawody  sportowo-pożar-
nicze ochotniczych straży pożarnych  
z terenu miasta i gminy Gąbin wprowa-
dzają sportową rywalizację, motywu-
jącą do pogłębiania niezbędnej wiedzy  

i podnoszenia sprawności fizycznej, 
którą strażacy wykorzystują podczas 
działań ratowniczo-gaśniczych.  W tym 
roku należy odnotować fakt, iż po raz 
pierwszy w zawodach wystartowały 
cztery drużyny żeńskie, tj. OSP Gąbin, 
OSP Dobrzyków, OSP Topólno i OSP 
Troszyn Polski. Kolejne dwie jednostki 
OSP zadeklarowały udział drużyn żeń-
skich w następnych zawodach.

Drużynom zwycięskim gratulu-
jemy, nie tylko wygranej, ale przede 
wszystkim bardzo dobrych wyni-
ków. Najlepsze drużyny będą repre-
zentowały Miasto i Gminę Gąbin w 
zawodach powiatowych i zapewne 
w wojewódzkich. Wszystkim dru-
żynom biorącym udział w turnieju 
życzymy jeszcze lepszych wyników  
w następnych zawodach. 

Nad przebiegiem zawodów czu-
wała komisja sędziowska z KM PSP 
w Płocku, która ich przygotowanie  
i przebieg oceniła na bardzo  wysokim 
poziomie. Poniżej przedstawiamy wy-
niki startujących drużyn w poszczegól-
nych konkurencjach. 

MDP chłopcy

Drużyny dorosłe męskie

Drużyny dorosłe żeńskie

MDP dziewczęta

1 miejsce MDP Strzemeszno z wynikiem 1016,20 pkt
2 miejsce MDP Czermno z wynikiem 918,32 pkt
3 miejsce MDP Dobrzyków z wynikiem 915,90 pkt

1 miejsce OSP Gąbin z wynikiem 110,4 pkt
2 miejsce OSP Czermno z wynikiem 114,7 pkt
3 miejsce OSP Troszyn Polski z wynikiem 116 pkt
4 miejsce OSP Dobrzyków z wynikiem 116,9 pkt
5 miejsce OSP Gąbin II z wynikiem 124,1 pkt
6 miejsce OSP Grabie Polskie z wynikiem 133,38 pkt
7 miejsce OSP Topólno z wynikiem 139,25 pkt
8 miejsce OSP Kamień z wynikiem 140 pkt
9 miejsce OSP Troszyn Polski II z wynikiem 154 pkt
10 miejsce OSP Strzemeszno z wynikiem 157pkt
11 miejsce OSP Lipińskie z wynikiem 168 pkt

1 miejsce OSP Gąbin
2 miejsce OSP Dobrzyków
3 miejsce OSP Troszyn Polski
4 miejsce OSP Topólno

1 miejsce MDP Czermno z wynikiem 982,24 pkt
1 miejsce MDP Dobrzyków z wynikiem 843,40 pkt
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Już po raz siódmy został zorganizo-
wany rajd rowerowy dookoła miasta  
i gminy Gąbin, którego organizatorem 
jest Samorząd Miasta i Gminy. Począw-
szy od pierwszego rajdu zorganizowa-
nego w 2008 r. cieszy się on ogromnym 
zainteresowaniem.

Tegoroczny Wakacyjny Rajd Rowe-
rowy rozpoczął się ok. godziny 13:00 na 
starówce w Gąbinie, gdzie grupa ponad 
170 rowerzystów pod nadzorem policji 
i ochotniczej straży pożarnej ruszyła 
na trasę, po wcześniejszej rejestracji 
uczestników w zaimprowizowanym 
„Pod altanką” biurze rajdu.

Pierwszy odcinek rajdu (ok. 5 km) 
prowadził w kierunku Strzemeszna,  
gdzie przy remizie OSP odbył się pierw-
szy postój. Następnie zjeżdżając z drogi 
powiatowej, na skrzyżowaniu w Strze-
mesznie uczestnicy udali się w kierun-
ku Czermna, na plac przy kościele pa-
rafii św. Wawrzyńca w Czermnie, tutaj 
uczestnicy troszkę odpoczęli i obej-
rzeli nowo odnowiony kościół (wieżę 
kościelną z dzwonnicą) i niedawno 
zamontowane urządzenia pozyskane  
w ramach unijnego projektu LEADER + 
(ławkę, stojak na rowery oraz tabliczki 
informacyjne i kierunkowe). Z Czermna 
rowerzyści udali się do miejscowości 
Topólno, gdzie przy budynku remizy 
OSP, miejscowi strażacy przygotowali 
orzeźwiający poczęstunek (wodę do 
picia, owoce). Kolejny odcinek rajdu 
to trasa przez Jadwigów i Lipińskie  
w kierunku Nowego Kamienia – miej-
sca, gdzie zorganizowano piknik i dłuż-
szy odpoczynek.

Przy Szkole Podstawowej w Nowym 
Kamieniu został rozpalony grill obsługi-
wany przez pracowników szkoły i urzę-

Wakacyjny 
Gąbin 2012

rajd rowerowy

du miasta i gminy. Każdy z uczestników 
mógł się posilić i ugasić pragnienie. 

Po raz pierwszy podczas rajdu rowe-
rowego zostały przygotowane ciekawe 
konkursy zręcznościowe – tematycznie 
nawiązujące do turystyki rowerowej. 
Przeprowadzili je Tomasz Król – policjant 
i strażak z OSP Topólno oraz Katarzyna 
Sapińska – nauczycielka Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Kamieniu. Pierwszą 
konkurencją, była zręcznościowa jazda 
na rowerze między pachołkami na czas.  
Liczyła się tu dobra kondycja, spryt  
i umiejętność wymijania gęsto ustawio-
nych pachołków. Konkurencje rozegra-
no w podziale na dwie kategorie wieko-
we: do lat 10 i powyżej 10 lat. 

W drugiej konkurencji liczyła się 
umiejętność najwolniejszego pokona-
nia wyznaczonego odcinka trasy na ro-
werze. Każdy przejazd wzbudzał wiele 
emocji. Okazało się, że bardzo wolna 
jazda na rowerze jest bardzo trudna. 
Do udziału w tym konkursie zgłosiło 
się 16 osób, wśród trzech grup wy-
brano trzech najlepszych zawodników  
z pośród których odbyła się rywalizacja 
finałowa.

Po rozstrzygniętych konkursach 
sprawnościowych Burmistrz Miasta  
i Gmina Gąbin Krzysztof Jadczak  wraz 
z fundatorką głównej nagrody Panią 
Danutą Gil wręczyli nagrody dla zwy-
cięzców.

Spośród uczestników rozlosowano 
gadżety rowerowe, sprzęt sportowy  
i turystyczny, a także materiały promu-
jące Miasto i Gminę Gąbin. Nagrodę 
główną – rower wylosowała uczennica 
gimnazjum w Gąbinie. Oprawę arty-
styczną podczas pikniku oraz nagłośnie-
nie zapewnił MGOK w Gąbinie. 
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Organizatorzy dziękują uczestnikom za miłą i radosną atmosferę na trasie, 
a także wszystkim którzy pomagali przy organizacji rajdu i czuwali nad jego 
bezpiecznym przebiegiem. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, 
którymi byli:

 „Inter-Mar” Marian i Danuta Gil, • 
„Żawakol”  Andrzej Żabka, • 
„Bud-Tech” Teresa i Jerzy Kwiatkowscy, • 
„Sprzedaż Hurtowa Pasz” Jerzy i Wiesława  Lodzińscy,• 
 P.P.H.U. „HATREX” Krzysztof Chlewiński, • 
Zakład Usługowo – Handlowo – Produkcyjny „MARKO” Marek Rutkowski, • 
Z.P.H.U. „ROL-REMONT” Krzysztof i Jolanta Baranowscy, • 
Kodar – Ewa i Dariusz Krajewscy.• 

Organizatorzy wszystkim zaangażowanym w organizację VII Wakacyjnego Raj-
du ROWEROWEGO serdecznie dziękują i zapraszają na kolejne imprezy sporto-
we i rekreacyjne w mieście i gminie Gąbin. Zdjęcia z rajdu dostępne są w galerii 
umieszczonej na stronie gminy: http://www.rajdy.gabin.pl/
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24 czerwca 2012 r. odbył się VI rajd rowerowy 
dookoła Miasta i Gminy Gąbin. Pierwsi 
uczestnicy zarejestrowali się już o godzinie 
12:00, w zaimprowizowanym plenerowym 
biurze rajdu zlokalizowanym na gąbińskiej 
starówce przy fontannie. Tutaj pracowniczki 
urzędu pomagały wypełnić karty uczestnika, 
nadawały numery startowe i rejestrowały 
uczestników. Po odczytaniu planu rajdu 
oraz regulaminu wszyscy uczestnicy zrobili 
sobie pamiątkowe zdjęcie na tle parku 
miejskiego. Następnie straż pożarna oraz 
policja pomogły sformować zwartą kolumnę 
i wszyscy „rajdowcy” ruszyli na trasę. W tym 
roku została wytyczona zupełnie nowa trasa, 
która prowadziła wokół Jeziora Zdworskiego 
następnie przez tereny Gminy Łąck i Szczawin 
Kościelny. By nikt nie pobłądził, rowerzystów 
prowadziła policja wraz z Sekretarzem Gminy 
Stanisławem Guziakiem.
Pierwszy etap nie sprawił największej trudności 
uczestnikom, prowadził on drogą wojewódzka 
nr 577 w kierunku Koszelówki, gdzie został 
zorganizowany pierwszy postój. Następnie 
na trasie rajdu, już po terenach gminy Łąck, 
znalazły się miejscowości Matyldów, Zaździerz, 
Wincentów, gdzie po raz drugi uczestnicy 
zatrzymali się na krótki odpoczynek. Kolejny 
etap prowadził przez gminę Szczawin Kościelny 
i następujące miejscowości: Korzeń Królewski, 
Annopol, Gorzewo-Kolonia, Kunki, Reszki, 
Staw. Ostatni odcinek, to teren Gminy Gąbin  
i miejscowości Koszelew, Guzew i Nowy Kamień. 
Przy Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu 
organizatorzy przygotowali piknik rodzinny.  
W jego organizację włączyła się czynnie dyrekcja 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej wraz 
z wszystkimi pracownikami i mieszkańcami. Na 
rowerzystów czekały gorące kiełbaski z grilla, 
kaszanka, skrzydełka z kurczaka oraz sałatka 
z pomidorów. Każdy z uczestników mógł się 
posilić – uzupełnić płyny.
Oprawę artystyczną pikniku zapewnił Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, który 
przygotował występy swoich podopiecznych. 
Zaprezentowały się zespoły: Mini Szyk, Szyk 
oraz Dziewiątka, prowadzone przez Panią Ewę  
i Tolę Gieras. Na zakończenie wśród uczestników 
rajdu zostały rozlosowane nagrody. Główną 
nagrodę – rower, sponsorował Bank 
Spółdzielczy w Gąbinie, który trafił w ręce 
mieszkanki Gąbina. Inne nagrody: koszulki, 
sprzęt sportowy, osprzęt rowerowy zostały 
rozlosowane wśród pozostałych uczestników. 
Losowanie było emocjonującym punktem 
kulminacyjnym rajdu, wszystkie upominki 
sprawiły wiele radości szczęśliwcom, którzy 
je wylosowali. W relacjach i opiniach osób 
biorących udział w rajdzie można było usłyszeć 
zadowolenie i chęć udziału w kolejnych rajdach. 
Powtarzała się opinia o dobrej organizacji, 
bardzo ciekawej i pięknej trasie rowerowej  
a także o idealnej wręcz wymarzonej pogodzie, 
która towarzyszyła rowerzystom przez cały rajd. 
W rajdzie udział wzięło ponad 230 uczestników 
z Gąbina, Łodzi, Płocka, Gostynina, najstarszy 
uczestnik miał 75 lat, najmłodszy 2 lata.
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VI rajd rowerowy dookoła 
Miasta i Gminy Gąbin  
już za nami…
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Nowe oznakowanie tras rowerowych

5 maja odbył się na sali gimna-
stycznej Przedszkola nr 2 w Cie-
chomicach otwarty trening Capo-
eira z prof. Secao. Sztuka tej walki 
jest nowością w Polsce cieszącą się 
ogromną popularnością nie tylko 
wśród dzieci, ale i dorosłych.

Na terenie naszej gminy mamy 
osoby trenujące od 2011 roku i na-
wet wcześniej. 

czym tak naprawdę jest capo-
eira? Capoeira to brazylijska sztu-
ka walki określana, jako „najbar-
dziej niebezpieczny taniec świa-
ta”. Uczniowie Capoeiry oprócz 
elementów walki uczą się gry na 
instrumentach oraz poznają brazy-
lijskie utwory, sam trening prowa-
dzony jest przy muzyce. Wszyst-
kie techniki ćwiczeń wykonuje się  
w rytm muzyki a sama sztuka 
walki zawiera wiele elementów 
akrobatycznych. Trening, który 
był prowadzony przez jednego  
z instruktorów brazylijskich spo-
tkał się z ogromnym zaintereso-
waniem. Na zajęcia przyszły osoby 
nie tylko z grupy już trenującej, 
ale również ci, którzy chcieli po-
dejrzeć, jak to wszystko wygląda. 
Każdy tego dnia mógł się włączyć 
i poćwiczyć razem z prof. Secao. 
Na sali zgromadziło się prawie 70 
osób, w tym ćwiczyły dzieci, kobie-
ty i mężczyźni w dojrzałym wieku. 
Ciekawostką jest fakt, że połowę 
grupy stanowiły kobiety. 

E.M.

...po treningu 
capoeira

Wszystkich zainteresowanych wspól-
nym ćwiczeniem Capoeiry zaprasza-
my w poniedziałki i środy w godzi-
nach 17:00-19:00 oraz w soboty 10:00-
12:00 na salę przy przedszkolu w Cie-
chomicach. 
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W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole 
Muzycznej I stopnia w Gąbinie utwo-
rzony zostanie nowy kierunek kształ-
cenia – śpiew solowy. Klasa śpiewu po-
wstaje za zgodą Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
prowadzenia działalności innowacyjnej 
i eksperymentalnej. Stosownej zgody 
na wdrożenie eksperymentu udzieliły 
również władze Centrum Edukacji Ar-
tystycznej w Warszawie.

Pozytywną opinię dla projektu eks-
perymentu wyraziły władze Wydziału 
Wokalnego Akademii Muzycznej im. 
I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Uzna-
no, iż cele, założenia i sposób realizacji 
eksperymentu pozwala na jego po-
zytywną realizację. Uczelnia sprawo-
wać będzie opiekę merytoryczną nad 
przebiegiem eksperymentu, dokona 
również oceny eksperymentu po jego 
zakończeniu.

Możliwość rozszerzenia oferty dy-
daktycznej Szkoły Muzycznej w Gąbinie 
z dużym uznaniem przyjął Burmistrz 

Powstaje eksperymentalna klasa 
śpiewu solowego

Sukces Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie

Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jad-
czak. Władze gminy dostrzegają, iż w 
regionie jest wiele utalentowanej wo-
kalnie młodzieży, która dzięki powsta-
niu klasy śpiewu uzyska szansę profe-
sjonalnego kształcenia wokalnego.

Autorem eksperymentu jest dy-
rektor Szkoły Muzycznej w Gąbinie 
– Jarosław Domagała. Zdaniem po-
mysłodawcy projektu klasa śpiewu 
w znacznym stopniu wzbogaci ofertę 
edukacyjną szkoły. Przyczyni się rów-
nież do rozwoju kultury muzycznej na 
Ziemi Gąbińskiej. 

Nauczycielem śpiewu będzie zna-
komity polski śpiewak – Krzysztof 
Marciniak, solista Teatru Wielkiego w 
Łodzi. 

Należy podkreślić, iż Szkoła Muzycz-
na I st. w Gąbinie jest pierwszą placów-
ką w Polsce, która uzyskała pozwolenie 
Ministerstwa Kultury na prowadzenie 
nauczania śpiewu solowego w zakresie 
szkoły I stopnia. Otwarcie klasy śpiewu 
jest dużym sukcesem miejscowych 

władz samorządowych, które z myślą 
o profesjonalnej edukacji dzieci i mło-
dzieży stworzyły odpowiednie warunki 
kształcenia oraz udzieliły pozytywnej 
opinii dla realizacji projektu.

Jarosław Domagała

28 marca 2012 r. odbył się w IV Turniej 
Młodych Akordeonistów w Oleśnicy. 
Wśród laureatów znaleźli się ucznio-
wie Szkoły Muzycznej I stopnia w Gą-
binie. Mateusz Zawadzki uzyskał III 
nagrodę, a Wojciech Dymowski zdo-
był wyróżnienie. Uczniów przygoto-
wał do konkursu p. Maciej Kałamucki.  
W konkursie udział wzięli uczniowie 
szkół muzycznych I stopnia regionu: 
dolnośląskiego, śląskiego, opolskie-
go, łódzkiego i mazowieckiego. Za-
prezentowali się młodzi akordeoniści 
z: Wrocławia, Olesna, Nysy, Sycowa, 
Wałbrzycha, Kluczborka, Oławy, Brze-
gu, Głuchołaz, Gąbina, Opola, Legnicy, 
Lubina, Brzezin, Tychów i Zgorzelca.

Jarosław Domagała 

Sukces naszych akordeonistów
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Co w kulturze...
Podczas Dni Gąbina 26 maja 2012 roku 
została zaprezentowana książka Bar-
bary Wrzesińskiej pt. Potrzebny był 
kościół, więc go zbudowaliśmy.   
Niniejsza książka stanowi jeden roz-
dział nagrodzonej pracy pt. Człowiek 
jest ze swoją wiarą zrośnięty mocniej 
niż drzewo z ziemią. Życie religijne 
gąbiniaków i parafii Gąbin w czasach 
PRL ogólnopolskiego konkursu histo-
rycznego „Historia Bliska” z 2006 roku. 
Został on rozbudowany na potrzeby 
publikacji i wzbogacony licznymi zdję-
ciami. Ukazuje fakty i wspomnienia  
z dziejów budowy kościoła parafial-
nego w Gąbinie, zaprezentowane na 
głębokiej podbudowie historycznej. 
Bardzo szeroko zostało pokazane za-
angażowanie ks. proboszcza Stefana 
Budczyńskiego i parafian w budowę 
świątyni, mimo utrudnień ze strony 

władz PRL. Dodatkowo został pokazany 
wkład następnych duszpasterzy gąbiń-
skich w wyposażenie i konserwację aż 
do czasów współczesnych oraz budo-
wa nowej plebanii i kaplicy cmentarnej 
przez ks. Jerzego Drozdowskiego.
Pracę do druku przygotowała matka 
Basi – Anna Maria Wrzesińska, zdjęcia 
opracowała siostra Krzysztofa Wrze-
sińska, również członkinie Związku Pił-
sudczyków Oddział Gąbin.
Książka została opatrzona przedmo-
wą przez prof. Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku ks. Andrzeja 
Rojewskiego, który zaprezentował ją 
publicznie w kościele podczas swego 
jubileuszu 50. ślubów kapłańskich, 
który przypadł 17 czerwca br. podczas 
odpustu parafialnego.
Książka do nabycia w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Gąbinie.

Promocja książki

Nagroda  
dla Alojzego  
Balcerzaka

Wernisaż

11 maja br. pan Alojzy Bal-
cerzak został uhonorowany 
najwyższym odznaczeniem 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego – gloria 
artis – za wybitne zasługi dla 
kultury polskiej.

Wernisaż grafik Iwony Motylew-
skiej-Białek połączony z odsło-
nięciem obrazu marszałka Józe-
fa Piłsudskiego namalowanego 
przez Alojzego Balcerzaka i prze-
kazanego do siedziby Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin.
Słowo wstępne i prowadzenie 
Elżbieta Kamińska

Stowarzyszenie „Bezpieczna Przystań” 
działające przy Domu Pomocy Spo-
łecznej w Koszelewie zorganizowało II 
Przegląd Twórczości Rodzimej „Barwy 
Folkloru”. Przegląd odbył się 25 listo-
pada 2011 roku w ośrodku „Exploris” 
w Koszelówce.
W imprezie uczestniczyło 100 osób, 
byli to reprezentanci 7  DPS- ów z te-
renu powiatu płockiego i gąbiński klub 
seniora. Każda z grup  prezentowała 
10 minutowy program słowno-mu-
zyczny  o tematyce ludowej oraz każdy 
z DPS-ów ma przygotował rękodzieło 
artystyczne zabarwione folklorem na 
wystawę wytworów ludowych. Uczest-
nicy przeglądu otrzymali statuetki, na-
grody oraz dyplomy. Imprezę kwotą 13 
tys. zł. wsparł samorząd województwa 
mazowieckiego.

Barwy folk oru
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Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań działające na rzecz 
Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w pode-
szłym wieku realizuje projekt „Fotografia i komputer są rów-
nież dla Nas” w terminie od kwietnia do września 2012 roku. 
Projekt przeznaczony jest dla mieszkańców DPS-u w wieku 
15-64 lat. W ramach projektu zrealizowane zostały już trzy 
moduły: - kurs komputerowy podstawowy, kurs komputero-
wy zaawansowany oraz  warsztaty fotograficzne. W ramach 
tego projektu pracownia komputerowa w Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie została wzbogacona o jedno stano-
wisko: biurko, krzesło, laptop. Ostatnim etapem tego projektu 
będzie wyjazd na plener fotograficzny do Torunia. Uczestni-
kami wycieczki będą osóby, które brały udział w warsztatach 
fotograficznych. Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Dla każdego coś pożytecznego” to tytuł drugiego projek-
tu realizowanego przez Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań 
w terminie od czerwca do listopada 2012 roku. W ramach pro-
jektu realizowane będą trzy moduły: - warsztaty florystyczne, 
warsztaty plastyczne, oraz warsztaty fotograficzno – filmowe. 
Obecnie realizujemy drugi moduł – warsztaty plastyczne. Za-
jęcia odbywają się w soboty w godzinach od 8.15 do 12.30. 
w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie. 
Na zakończenie projektu uczestnicy warsztatów fotograficz-
no – filmowych pojadą na plener do Kazimierza Dolnego. 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

Stowarzyszenie
 Bezpieczna Przystań

Dla każdego 
coś pożytecznego
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pisał Stanisław Jachowicz. To popular-
ne przysłowie wydaje się nie tracić na ak-
tualności w odniesieniu do nas Polaków. 
Jakże często zachwycamy się walorami 
zagranicy: pięknymi krajobrazami, piosen-
kami. A przecież nasz kraj jest niemniej 
urzekający niż kraje egzotyczne. My Polacy 
możemy pochwalić się nie tylko malowni-
czymi  krajobrazami, ale także przebogatą 
historią i tradycjami. 

Wystarczy poznać nasz kraj, aby odkryć 
i jego magię i piękno. Należymy do naro-
dów, które nie utraciły jeszcze czystego 
folkloru. W niektórych regionach Polski,  
a także  naszej gminie muzyka ludowa jest 
jeszcze żywa. Wiele pieśni ludowych we-
szło na stałe do repertuaru popularnych  
i lubianych piosenek ogniskowych, czy też 
biesiadnych, a często inspirują one muzykę 
rozrywkową.

7.05.2012 r. odbyła się na kolejna – III 
edycja Gminnego Przeglądu Piosenki Lu-
dowej w Szkole Podstawowej im. Wł. St. 
Reymonta w Czermnie. W przeglądzie bra-
ło udział 9 zespołów ze wszystkich szkół 
podstawowych naszej gminy. Przegląd ten 
był  swoistą wędrówką po rodzinnej ziemi. 
Śpiewając piosenki ludowe  uczniowie od-
krywali spuściznę historyczną i kulturową  
naszego narodu, kształcili w sobie poczucie 
tożsamości narodowej i regionalnej, szacu-
nek dla kulturowego dziedzictwa swoich 
przodków. Gwara ludowa, taniec i piosenki 
ludowe przeniosły wszystkich uczestników 
w czasy naszych prapradziadków. Wszyscy: 
dorośli i dzieci bawili się wspaniale. Nie za-
brakło także słodkiego poczęstunku spon-
sorowanego przez p. Wiesława Jasińskiego. 
Nagrody zostały ufundowane przez Radę 
Rodziców i Koło Gospodyń Wiejskich.

Następny przegląd za rok. Organizując 
go, chcemy przełamać młodzieżowe ste-
reotypy, że ludowość to „ przeżytek”, któ-
rego większość się wstydzi. 

B. Brzózka, H. Olejniczak,  
A. Sarzała, T. Rzepecka

„Cudze chwalicie, 
swego nie znacie,
sami nie wiecie 
co posiadacie”
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12.04.2012 roku odbyły się eliminacje 
miejsko-gminne do konkursu recytator-
skiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowiekiem” któ-
rego XXXV edycję zorganizowała Miejsko-
Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie.

Konkurs otworzył kierując słowa do 
jego uczestników i nauczycieli oraz gości 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak. Nagrody dla osób wyróżnionych 
w konkursie wręczali Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki 
oraz Dyrektor Biblioteki Stanisław Guziak.
Idea konkursu wciąż udowadnia, że pięk-
no słowa zbliża ludzi. Konkurs z założenia 
ma popularyzować książki i czytelnictwo, 
ale tytuł i patron konkursu wzbogacili ideę 
przewodnią tej imprezy, ucząc poprzez 
literaturę tego co najpiękniejsze i najwar-
tościowsze w życiu. Umożliwia on także 
realizację marzeń i pomaga w odkrywaniu 
zdolności i umiejętności dzieci. Poprzez 
piękno słowa mówionego, uczestnicy po-
pularyzują książki, zachęcają innych do 
czytania, rozbudzają wrażliwość i poczucie 
estetyki, ale także uczą i zachęcają do ak-
tywnego uczestnictwa w kulturze.

Cieszy nas, organizatorów to, że w cza-
sach, kiedy coraz więcej osób zafascyno-
wanych jest kulturą obrazkową i mediami 
elektronicznymi, kiedy wyrokowano kres 
książce, umiłowanie słowa pisanego i mó-
wionego przez młodych ludzi jest tak duże. 
Liczny udział dzieci i młodzieży w konkursie 
jest potwierdzeniem słuszności tego przed-
sięwzięcia. Sukces konkursu, to praca i za-
angażowanie wielu nauczycieli rodziców 
i bibliotekarzy, którzy nie szczędzili swego 
czasu i zapału, by zwracać uwagę na piękno 
języka, zapoznawać z tajnikami dobrej re-
cytacji, ukazywać cenne wartości zawarte 
w książkach.

XXXV edycja konkursu 
„Pięknie być człowiekiem”

Do udziału w konkursie zgłosiło się 47 
uczestników, uczniów ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu miasta i gminy 
Gąbin. Recytatorom konkursu towarzyszyli 
nauczyciele i opiekunowie, którzy przy-
gotowywali dzieci i młodzież do udziału  
w konkursie.

Po wysłuchaniu wybranych utworów 
poezji i prozy komisje w składzie, dla grupy 
I i II, przewodnicząca komisji: Łukaszewska 
Barbara, członkowie komisji: Górecka Mar-
ta, Kłys Beata, Różycka Elżbieta, Rzepecka 
Monika, Zielińska Iwona, Ziółkowska Euge-
nia przyznały wyróżnienia:
w I grupie wiekowej, tj. w klasach I - III

Motylewska-Białek Nela - Sz.P.Gąbin •	
kl.III
Olewniczak Kornelia - Sz.Borki kl.III•	
Zimna Magdalena - Sz.P.Gąbin kl.II•	

w II grupie wiekowej, tj. w klasach IV – VI 
Szabliński Piotr - Sz.P.Gąbin kl.VI•	
Szymańska Weronika - Sz.P.Gąbin kl.VI•	
Wojtalewicz Ilona - Sz.P.Czermno kl.V•	

W III grupie wiekowej, tj. w klasach I-III 
gimnazjum, komisja w składzie: przewodni-
cząca komisji: Łukaszewska Barbara, człon-
kowie komisji: Borzęcka Aniela, Charłusz 
Anna, Gieras Ewa przyznały wyróżnienia:

Bedyk Oliwia - Gimn.Gąbin kl.I•	
Fortuńska Karolina - Gimn.Gąbin kl.III•	
Jabłońska Izabela - Gimn.Gąbin kl.I •	
Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnie-

nia zakwalifikowali się do dalszego etapu 
konkursu, tj. eliminacji rejonowych, które 
odbędą się w Miejskim Domu Kultury im. 
Króla Maciusia I w Płocku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gąbinie składa podziękowania dzieciom 
za udział w konkursie, nauczycielom i ro-
dzicom oraz wszystkim osobom, które były 
zaangażowane w prace nad konkursem.

Lewandowska Ewa
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UWAGA PRZEDSIBIORCY!!! 

Przypominamy, e wszelkie czynnoci zwizane z wpisem do Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalnoci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki 
s BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upowania do wykonywania działalnoci gospodarczej na 
terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujce 
konieczno uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsibiorców", s w istocie ofertami 
handlowymi, o czym wiadcz informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w 
odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłajc pismo 
wprowadza adresatów w błd, sugerujc publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty. 

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowi prób powielenia 
ogólnodostpnych bezpłatnych informacji o przedsibiorcach, zawartych w publicznych 
rejestrach CEIDG czy te REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest 
całkowicie bezpłatna, o czym przypomina równie zamieszczony na stronie 
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.  

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsibiorców za opłat
naley podchodzi ze szczególn ostronoci. 

               Zespół CEIDG 
                 Ministerstwo Gospodarki 

Strona 1 z 1
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Jury w składzie: Aleksandra Cie-
sielska (przewodniczący), Jolanta Bi-
gus, Jakub Bogulewski, Krzysztof Ko-
per oceniało zespoły zwracając uwagę 
na ogólny wyraz artystyczny, kostiu-
my, układy taneczne i wiele innych 
elementów, które można było oglądać 
podczas prezentacji teatralnych i ta-
necznych. 

Tancerki z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gąbinie niewąt-
pliwie podbiły gostynińskie „Brewerie 
`2012”, zarówno ilością prezentowa-
nych układów, jak i ich wysoką atrak-
cyjnością. choreografie pani Ewy Gie-
ras i pani Toli Gieras w wykonaniu 
maluchów i starszych dziewcząt po raz 

kolejny zachwyciły widzów. 
- Pomysł brewerii jest fantastyczny. 

Dzieciaki były wspaniałe. Dzięki takim 

imprezom najmłodsi mogą zaprezento-
wać swoje umiejętności aktorskie, wokalne  
i taneczne na deskach prawdziwej sceny  
w Domu Kultury. Mogą rozpocząć pierw-
szy krok do wielkiej kariery artystycznej – 
powiedziała Pani Magdalena Pasi-
kowska Dyrektor Rodzinnego Domu 
Dziecka w Ruszkowie, która ogląda-
ła występy razem ze swoim synkiem  
z widowni.

- W związku z tym, że „Brewerie” to 
przegląd, nie zaś konkurs jury wyróżniało 
poszczególne elementy występów każdej z 
grup - kostiumy, choreografię, energię, po-
czucie rytmu. Nie przyznawaliśmy miejsc, 
co w moim odczuciu było bardzo rozsąd-

„Brewerie`2012” 
W gostynińskim przeglądzie tanecznym i teatralnym „Brewerie`2012”, który odbył się w pią-

tek 22 czerwca nie przyznawano pierwszych miejsc. Nie było przegranych, ani wygranych, wszy-
scy natomiast wrócili do domów z pamiątkowymi dyplomami i statuetką. 

Aleksandra Ciesielska Przewodnicząc Jury 
Brewerie 2012

Tola Gieras z dziećmi z MGOK w Gąbinie

ną decyzją ze strony organizatorów, gdyż 
różnorodność stylowa jaką mogliśmy po-
dziwiać była imponująca i bardzo trudno 
byłoby wybrać najlepszych, pośród tylu 
fantastycznych wykonawców, dotyczy to 
zarówno części teatralnej, jak i tanecznej 
- powiedziała w wywiadzie dla porta-
lu terazGostynin.pl Pani Aleksandra 
ciesielska Przewodnicząca Komi-
sji Jury Brewerie ‘2012 - To wspaniałe 
doświadczenie móc podziwiać zapał, za-
angażowanie i pasję jaką zarówno dzie-
ci, jak i młodzież wkładają w to, co robią. 
Dopracowane choreografie, przepiękne 
kostiumy, niesamowita energia i wdzięk, 
a także świadomość ile pracy trzeba było 
włożyć w przygotowanie tych wszyst-
kich występów, to wszystko godne jest 
największych słów uznania – dodaje. 
- Jestem ze swoich dzieciaków bardzo zado-
wolona i dumna. Grupę starszą prowadzi 
moja mama. Układ „Pająki” oraz „Śnie-
żynki Ukraińskie” były jej. Moje dzieci 
są młodsze i najmłodsze, czyli moje ukła-
dy choreograficzne to „Piraci”, „Królowa 
Śniegu” oraz „Hip hop”. W Gąbinie poza 
prowadzeniem najmłodszych grup uczę 
jeszcze dodatkowo tańca z buławą. Kocham 
tańczyć – podsumowała występ swoich 
podopiecznych Pani Tola Gieras cho-
reograf z Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Gąbinie.  

13 czerwca młodzi aktorzy z dzia-
łającego w SP w Gąbinie koła teatral-
nego CHOCHLIK wystawili bajkę „Jaś 
i Małgosia”. Spektakl, nad którym pra-
cowali pieczołowicie od kilku miesię-
cy, był niespodzianką przygotowaną 
dla „małych sąsiadów”, czyli dzieci 
z Przedszkola im. Króla Maciusia I. 
Na scenie królowały czarownice oraz 
groźny wilk… – na szczęście Jaś, Mał-
gosia i inne bajkowe postaci poradziły 
sobie z niebezpieczeństwem i wszyst-
ko zakończyło się szczęśliwie.

opr. SP w Gąbinie

Jaś i Małgosia,
czyli kolejna premiera 
koła teatralnego Chochlik
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Jury przyznawało nagrody za konkretne wartości przed-
stawienia

Teatr Bajkowe ZOO 
PZPOW w Gostyninie 
„Bajka samograjka Jaś i Małgosia” Jana Brzechwy 
Opracowanie plastyczne Tomasz Michalak 
Opracowanie muzyczne Magdalena Majchrzak 
Teatr prowadzi Ewa Kacprzak 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za scenografię oraz 
oprawę muzyczną.

Teatr z gimnazjum w Białotarsku 
„Korczak” 
Prowadzenie, scenariusz, reżyseria, oprawa plastyczna i 
muzyczna Teresa Balcerzak 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za ogólny wyraz 
artystyczny, dojrzałość przekazu i przesłanie.

Teatr z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w 
Kutnie 
„Doktor Furiat” 
Prowadzenie, scenariusz, reżyseria Elwira Olejniczak 
Choreografia i taniec Dorota Ciołkowska 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za taniec, efekty 
specjalne i poczucie humoru.

„Brewerie`2012”  
XII przegląd zespoów tanecznych
Jury przyznawało nagrody za konkretne wartości prezen-
tacji

MInI SZyK 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
Prowadzenie i choreografia Tola Gieras: „Królowa Śnie-
gu”, „Piraci” 
Prowadzenie i choreografia Ewa Gieras: „Śnieżynki Ukra-
ińskie” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za taneczne opowie-
ści ze świata różnych baśni

SZyK 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
Prowadzenie i choreografia Ewa Gieras: „Prolog”, „Dys-
koteka Czarownic” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za wprowadzenie w 
fantastyczną krainę baśniowości i tańca, kostiumy i cho-
reografię

JUPSIKI 
Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach 
Prowadzenie i choreografia Joanna Karczewska: „Myszka 
Miki”, „Cha cha” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za kostiumy i 
wdzięk

AnTyGRAWITATOR 
Gminny Ośrodek Kultury w Strzelcach 
Choreografia Piotr Woźniak: breakdance 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za Freezy, Craby, 
„porwanie” sali razem z siedzeniami

ALIBI 
Studio Tańca Alibi w Kutnie 
Choreografia Dorota Ciołkowska: „Mix taneczny” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za energię, shake  
i słońce na parkiecie

„Brewerie`2012”   
XV przegląd teatrów

IMPULS 
Gimnazjum w Krośniewicach 
Zespół prowadzą Agnieszka Kolasińska i Dorota Klarzak 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za serducho i dobrą 
energię

DZIEcI Z MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA nR 2 W GO-
STynInIE 
Miejskie Przedszkole nr 2 w Gostyninie 
Choreografia Małgorzata Janicka i Anna Dziubała: „Tro-
jak”, „Rock and Roll” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za piękne stroje, 
wdzięk i urok wykonania

BIEDROnKI 
Przedszkole nr 4 w Gostyninie 
2 układy choreograficzne przygotowane z panią Małgo-
rzatą Janicką 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za pompony, latyno-
skie rytmy i dobrą zabawę na scenie

ŻUKI I BIEDROnKI 
Przedszkole nr 5 w Gostyninie 
Choreografia Małgorzata Janicka: „Żuki i Biedronki”, 
„Walc meksykański” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za piękne stroje oraz 
uznanie dla dzielnych „żuczków”

ZWOLInKI 
Szkoła podstawowa w Zwoleniu 
Choreografia, prowadzenie Anna Dąbrowska i Anna 
Krawczyk: „Bora bora”, „Quesera” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za dopracowane 
kostiumy i wdzięk

KLAUDIUSZ KOWALSKI 
Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie 
Brakedance Solo 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za upór, dążenie do 
celu i ogromne zaangażowanie

PAJąKI 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
Prowadzenie i choreografia Ewa i Tola Gieras: „Pająki 
Atakują” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za niesamowite 
efekty, choreografię i kostiumy

MInI MInI 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
Prowadzenie i choreografia Tola Gieras

JUST RAInBOW 
Gimnazjum nr 1 w Gostyninie 
Układ tańca nowoczesnego w choreografii Adrianny 
Trzcińskiej, zespół prowadzi Ewa Złotnik 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za wdzięk, uśmiech 
i pogodę ducha 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za poczucie rytmu i 
ogólną prezentację na scenie

TRIO 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
Prowadzenie i choreografia Tola Gieras: „Hip Hop” 
Dyplom i statuetka „Brewerie `2012” za gorące zakończe-
nie przeglądu „Shake`ami”!

WSZySTKIE ZDJęcIA Z IMPREZy ZnAJDZIESZ  
nA nASZyM PROFILU nA FAcEBOOK.cOM 
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65-lecie powstania MGBP 
w Gąbinie
14. czerwca br. Miejsko - Gmina Biblio-
teka Publiczna w Gąbinie obchodziła 
jubileusz 65-lecia swojej działalności. 
Urodzinowe spotkanie rozpoczęło się 
w samo południe w sali OSP i stało się 
miłą okazją do prze-
kazania najserdecz-
niejszych życzeń, 
gratulacji i wyrazów 
uznania dla Pana 
Dyrektora oraz pra-
cowników za osią-
gnięcia w zakresie 
upowszechnienia 
książki i czytelnic-
twa, ale przede wszystkim dla Gabrieli 
Lewandowskiej, pierwszej kierownicz-
ki, która zaszczyciła wszystkich swoją 
obecnością. Nie zabrakło kwiatów, 
przemówień … Goście potwierdzali po-

trzebę istnienia biblioteki, świadczącej 
o rozwoju kultury. 
Poznaliśmy też zarys dziejów ww. in-
stytucji założonej przez Zofię Czernic. 
Zgromadzeni uświadomili sobie, ile 

przemian ustrojowych i społecznych 
musiała przetrwać jubilatka oraz jakim 
jest ważnym punktem na mapie kultu-
ralnej naszego miasta.
Artystycznym dopełnieniem uroczy-

stości stał się spektakl pt.: ,,Życie  
w kartach zaklęte” w wykonaniu mło-
dzieży z Gimnazjum w Gąbinie. Wido-
wisko, stworzone z ogromnym zaanga-
żowaniem młodych ludzi, przybliżało 

rolę poezji i litera-
tury. Oglądaliśmy 
sceny w bibliotece 
i postacie ,,wycho-

dzące” z księgi. Sło-
wacki, Mickiewicz  
i bohaterowie ,,Pana 
Tadeusza” dostarczyli 
wszystkim wielu wra-
żeń. Udowodnili, że 

książki są pamięcią i skarbnicą wiedzy 
oraz doświadczeń człowieka, bo zapi-
sano w nich historię wielu żyć ludz-
kich.

Inka

Jak to dobrze, że książka nie jest już dziś produktem elitarnym, 
że za jej nabycie nie trzeba płacić kilkoma wioskami, i że nikt 
jej już dzisiaj nie przytwierdza łańcuchami do pulpitu i nie 
zamyka na kłódki.
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Biblioteka w Gąbinie funkcjonowała 
już przed 1939 rokiem, którą prowadził 
ówczesny Magistrat. Niestety w roku 1940 
wysadzono pomnik „Ku czci Obrońców Oj-
czyzny” i manifestacyjnie spalono liczący 
ponad 1000 tomów księgozbiór Publicznej 
Biblioteki Miejskiej w Gąbinie. 

Biblioteka przestała istnieć, trwało to 
przez całą okupację niemiecką aż do roku 
1946.

Po pięciu latach zawieruchy wojennej 
żona miejscowego lekarza – Helena Czer-
nic – przewodnicząca Ligii Kobiet zorgani-
zowała bibliotekę, ponieważ było ogromne 
zapotrzebowanie na słowo drukowane  
w języku polskim. Pani Helena Czernic zbie-
rała książki chodząc od domu do domu, 
jak również poprzez radiowęzeł – główne 
źródło informacji, zwróciła się z apelem  
i prośbą o przekazywanie darów w posta-
ci książek, które ocalały podczas wojny, 
aby wzbogacić zbiory miejskiej biblioteki.  
W ten sposób zostało zebrane 200 egzem-
plarzy, z których korzystali czytelnicy.

Obecne władze, widząc zaangażowanie 
założycieli Biblioteki i mieszkańców Gąbina 
udostępniły w 1946 roku lokal w siedzibie 
Miejskiej Rady Narodowej (obecnie sala 
ślubów w Urzędzie Miasta i Gminy). Biblio-
tekę prowadziła społecznie Helena Czernic, 
zaś czytelnicy pomagali jej w pracy i pełnili 
dyżury. Zainteresowanie biblioteką rosło 
wśród czytelników i władz miasta.

Jak wynika z akt znajdujących się w 
Archiwum Państwowym w Płocku (Akta za 
lata 1812-1950/52 o sygnaturze 817 karta 
109-110) „Na posiedzeniu Miejskiej Rady 
Narodowej w Gąbinie w dniu 21 grudnia 
1946 roku uchwalono budżet na rok 1947, 
który przewidywał m.in. wydatki na utrzy-
manie i prowadzenie biblioteki miejskiej”. 

Stąd wynika, że dla potrzeb bibliote-
ki zaplanowano budżet, a zatem z dniem  
1 stycznia 1947 roku Biblioteka Miejska  
w Gąbinie rozpoczęła oficjalnie swoją dzia-
łalność.

Według danych z dnia 1 czerwca 1948 
roku w Bibliotece Miejskiej w Gąbinie zgro-
madzono już 327 książek. Kierownikiem 
Biblioteki została Helena Czernic, która 
pełniła tą funkcję do 31 grudnia 1949 r..  
Z dniem 1 stycznia 1950 roku na to stano-
wisko zatrudniono Gabrielę Lelińską (obec-
nie Lewandowską), pracowała w bibliote-
ce 40 lat. Pani Gabriela już od roku 1949 
pracowała społecznie w bibliotece, będąc 
uczennicą gimnazjum.

Na potrzeby biblioteki w roku 1950 wy-
dzierżawiono lokal w prywatnym budynku 
przy ulicy Stary Rynek u pana Stefana Te-
rebusa, gdzie prowadziła swoją działalność 
do 1957 roku.

Z kart historii Biblioteki

Biblioteka rozwijała się bardzo dobrze, 
dzięki poparciu Ministerstwa Oświaty  
i Społeczeństwa, księgozbiór liczył 1785 to-
mów, a zarejestrowanych czytelników było 
285. W 1950 roku Ministerstwo przekazało 
Bibliotece 500 książek z pierwszą księgą in-
wentarzową. 

Z Akt Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej w Gąbinie, wynika że w roku 1957 
księgozbiór Biblioteki liczył 5730 wolumi-
nów i 577 było zarejestrowanych czytelni-
ków.

W 1957 roku Biblioteka została prze-
niesiona do budynku z 1809 r. przy ulicy 
Stary Rynek w miejsce Szkoły Podstawowej 
(obecnie siedziba Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej i Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin).

Ze względu na powiększający się księ-
gozbiór biblioteki, w 1967r. siedziba zosta-
ła przeniesiona do prywatnego budynku 
pana Kazimierza Paczkowskiego przy ulicy 
Stary Rynek.

Do roku 1970 Biblioteka prowadziła 
tam swoją działalność.

Kolejna przeprowadzka nastąpiła do 
lokalu przy ulicy Warszawskiej w budynku 
Szkoły Podstawowej. Stan księgozbioru 
wynosił 11265 woluminów.

Lokal przy ulicy Warszawskiej służył bi-
bliotece do roku 1980. Zaś w latach 1980 
– 1990 siedzibą MGBP był budynek przy 
ulicy Topolowej pana Józefa Kurpiasa.

W 1990 roku MGBP została przenie-
siona do obecnej siedziby przy ulicy Stary 
Rynek 14. Kierownikiem Biblioteki była 
Gabriela Lewandowska, która pełniła tą 
funkcję do 31 grudnia 1975 roku, a księ-
gozbiór liczył wtedy 15793 woluminy, na-
tomiast czytelników było zarejestrowanych 
780.

W 1975 roku po reformie administra-
cyjnej podziału kraju, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Gąbinie przyjęła nazwę: „Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbi-
nie”, w której skład wchodzą Filie Biblio-
teczne w Dobrzykowie, Nowym Troszynie  
i Topólnie wraz z punktami bibliotecznymi, 
tworząc strukturę sieci bibliotek publicz-
nych na terenie miasta i gminy.

Przed zmianami administracyjnymi  
w 1975 roku, obecne Filie Biblioteki działa-
ły jako samodzielne instytucje.

Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej 
w Bibliotece Gromadzkiej w Dobrzykowie 
datuje się w 1950 roku. Bibliotekę prowa-
dziła Teresa Kondras, która stanowisko kie-
rownika pełniła do 1957 roku, przekazała 
swoje obowiązki Marii Młodziejewskiej. 
Biblioteka spełniła oczekiwania czytelni-
ków na słowo pisane, zgromadzono w niej 
w 1960 roku 3441 woluminów.

W roku 1965 pracę w Bibliotece rozpo-
częła Jadwiga Sucholas, natomiast w 1973 
roku na stanowisku kierownika zastępuje 
ją Zofia Petrykowska, która w 1990 roku 
przechodzi na emeryturę. Od 1 września 
1986 roku w pracach bibliotecznych zosta-
ła wsparta przez Sabinę Małkowską, która 
kontynuuje swoją pracę bibliotekarki do 
dnia dzisiejszego.

Podobnie jak biblioteka w Gąbinie, 
także Biblioteka w Dobrzykowie przez 

wszystkie lata zmieniała swoje siedziby, 
poczynając od Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej, Klubie Rolnika, budyn-
ku Szkoły Zawodowej, następnie budynku 
prywatnym Sabiny Małkowskiej przy ulicy 
Ciechomickiej, aż do lokalizacji w budynku 
„Agronomówki”, w którym Filia Bibliotecz-
na w Dobrzykowie pełni swoje zadanie do 
dnia dzisiejszego.

Obecna Filia Biblioteczna w Topólnie 
rozpoczęła swoją działalność w 1961 roku, 
kiedy Maria Kasprowicz – ówczesna na-
uczycielka, w budynku Wiejskiego Domu 
Ludowego w Topólnie rozpoczęła działal-
ność Biblioteki poprzez wpisanie do księgi 
inwentarzowej dnia 26 lutego 1961 roku – 
144 książki.

Maria Kasprowicz Bibliotekę w Topólnie 
prowadziła do 1970 roku, następnie funk-
cję kierownika przejęła Aniela Jastrzębska, 
(obecnie Borzęcka); 31 lipca 2007 roku 
przeszła na emeryturę. 

Od 1 października 2007 roku Filię Bi-
blioteczną w Topólnie prowadzi Edyta Sy-
mołon, bibliotekarka i malarka. 

Biblioteka w Nowym Troszynie (obec-
nie Filia Biblioteczna w Borkach) rozpoczęła 
swoją działalność w 1967 roku, w siedzibie 
Klubokawiarni w Nowym Troszynie, gdzie 
w 1981 roku dotknęła ją powódź, przez co 
utracono połowę zbiorów. W roku 1990 zo-
staje przeniesiona do budynku Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Troszynie, stamtąd 
zostaje przeniesiona do obecnego lokalu  
w budynku Szkoły Podstawowej w Bor-
kach.

Rolę kierownika Biblioteki pełniła do 
roku 2003 Henryka Borowska, następnie 
Beata Szcześniak, kolejno Monika Rzepec-
ka, do chwili obecnej pełni ją nauczycielka 
Szkoły Podstawowej w Borkach – Elżbieta 
Różycka.

W roku 2010 gminę Gąbin dotknęła ka-
tastrofalna w skutkach powódź, w wyniku 
której ucierpiała Filia Biblioteki w Borkach. 
Dzięki staraniom MGBP w Gąbinie pozy-
skano środki finansowe z Fundacji Wolno-
ści i tym sposobem udało się odnowić lokal 
Biblioteki i uzupełnić księgozbiór, oddając 
go do użytku mieszkańcom.

Od roku 1975 Biblioteka w Gąbinie 
przyjęła nazwę Miejsko-Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Gąbinie, funkcję dyrektora 
pełniła Czesława Żerowska.

11 września 1976 roku odbyło się  
w Bibliotece pierwsze autorskie spotkanie 
z pisarzem Józefem Stomporem. W marcu 
1980 roku z Henrykiem Gaworskim – re-
daktorem naczelnym miesięcznika Barwy, 
także w 1980 roku z Andrzejem Zaniew-
skim – prozaikiem, ponadto w kolejnych 
latach z Ewą Nowacką – autorką książek 
dla młodzieży, Wandą Chotomską i Joanna 
Papuzińską – autorkami książek dla dzieci.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gąbinie od wielu lat bierze udział w edy-
cjach konkursu recytatorskiego im. Janusza 
Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, w któ-
rej udział biorą dzieci i młodzież z terenu 
miasta i gminy.

29 grudnia 2005 roku Rada Miasta 
i Gminy Gąbin podejmuje uchwałę nr 
253/2005 dokonującej zmiany formy or-

Biblioteka posiada w swoich zbio-
rach 52881 książek, 940 zarejestro-

wanych czytelników, miesięcznie 
odwiedza nas 1300 osób, przy 

wypożyczeniu 2500 książek na ze-
wnątrz i ok. 200 na miejscu w czy-

telni
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ganizacyjno – prawnej Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Gąbinie z jednostki 
budżetowej na samodzielną samorządową 
instytucję kultury, do której zadań należy: 
rozwijanie i zaspokojenie potrzeb czytelni-
czych i informacyjnych, upowszechnianie 
wiedzy i nauki, rozwój kultury, pozyski-
wanie i przygotowanie społeczeństwa do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz 
współtworzenie ich wartości.

2 stycznia 2006 roku Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gąbinie z siedzibą 

przy ulicy Stary Rynek 14 została wpisana 
do Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury w 
pozycji nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.

W roku 2007, 20 lipca długoletni dyrek-
tor Biblioteki – Czesława  Żerowska odcho-
dzi na emeryturę. Funkcję dyrektora prze-
jął od 1 października 2007 roku do dnia 
dzisiejszego Stanisław Guziak – Sekretarz 
Gminy Gąbin. 
Wykaz pracowników:
- MGBP w Gąbinie – Ewa Lewandowska, 

Beata Szczesiak;

- Filia Biblioteki w Dobrzykowie – Sabina 
Małkowska;

- Filia Biblioteki w Borkach – Elżbieta Ró-
życka;

- Filia Biblioteki w Topólnie – Edyta Symo-
łon.

Biblioteka jest wyposażona w sprzęt 
multimedialny, dostęp do Internetu, który 
przyciąga do czytelni dzieci, młodzież i oso-
by dorosłe.

EWA LEWANDOWSKA

1. W dniu 30.06.2011r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożony został wniosek o dofinansowanie projektu 
pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin”, w ramach projektu 
systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych.

2. W dniu 2 listopada 2011 r. projekt ten został przyjęty i zatwierdzony do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego 
Uchwałą nr 2400/102/11.

3. W dniu 20 grudnia 2011 r. w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak podpisał umowę nr UDA-
POKL.09.01.02-14-228/11-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-228/11 „Indywidualizacja procesu 
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. W okresie od 20.12.2011 r. do 31.12.2012 r. realizacja projektu w szkołach.

Projekt 
„Indywidualizacja procesu nauczania  
i wychowania uczniów klas I-III szkół  
z terenu Miasta i Gminy Gąbin”
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Dofinansowanie:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego 
wynosi 221 712,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Miasta i Gminy Gąbin.

Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu 
dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu 
dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Działania:

Koordynator projektu:

Biuro projektu:

Cel projektu: 

Maria Aniela Machała – pełnomocnik ds. oświaty 
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267 41 53, fax. 24 277 12 56, e-mail: skarbnik@gabin.pl 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin, 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267 41 50, fax. 24 277 12 56 e-mail: sekretariat@gabin.pl

Projekt zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, składał się będzie z dwóch działań: 
1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”. 
2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w klasach I - III”.
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27 kwietnia 2012 r. w Szkole Podsta-
wowej w Dobrzykowie odbyła się uro-
czysta akademia ekologiczna z okazji 
Dnia Ziemi pod hasłem ,,Zostań Ziemi 
przyjacielem”. Przygotowali ją ucznio-
wie klas I – III pod kierunkiem pani  
M. Mahlik, D. Chęckiej, E. Ozimkiewicz 
i A. Gadalińskiej. Zaprezentowane tre-
ści nawiązywały do różnorodnych za-
grożeń środowiska przyrodniczego, 
metod i form ochrony przyrody oraz 
zachęcały do zachowań proekologicz-
nych. Młodzi artyści w ciekawy spo-
sób opowiadali, co każdy z nas może 
codziennie zrobić dla ratowania naszej 
planety. 

Akademia przybliżyła uczniom:
wagę problemów ekologicznych,• 
uwrażliwiła dzieci na piękno ota-• 
czającej przyrody,
uświadomiła potrzeby poszanowa-• 
nia praw przyrody,
uświadomiła, że nawet najmniej-• 
sze działania mogą przyczynić się 
do poprawy stanu środowiska. 
  

Dzień Ziemi  
w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie 

Grupa dzieci; Eko- Kapturek, Babcia, Lekarz, Ziemia, Wiewiórka, Wilk, Zając, Dzięcioł, 
Pszczoła, Wycieczka uczniów, Panie przygotowujące przedstawienie

Spotkanie  Eko-kaptureka z  Wilkiem

 Zatem pamiętajcie:

,,Droga koleżanko i drogi kolego!
Ziemia to matka wszystkiego żywego.

I wróbla i orła i malutkiej myszy,
A człowiek, choć mądry, najbardziej ją znisz-

czył.
Zabierał, rabował, korzystał bez końca!

Zza dymów z kominów nie widać już słońca!
Jeżeli nie zmieni się ludzkie myślenie,
Niedługo nie będzie wokoło zieleni.

A Ziemia zamieni się w wielką pustynię
I myszka i wróbel i orzeł wyginie,

Więc pomyśl o tym, co czynisz człowieku,
By Ziemia przetrwała jeszcze wiele wieków.”

Harcerze z 777 Gąbińskiej Wędrowniczej 
Drużyny Harcerskiej uczcili tych, którzy 
68 lat temu podjęli nierówną walkę 
nie tylko o Warszawę, ale o wolność i 
niezależność całej Polsk ustawili płonący 
znak polski walczącej. To forma oddania 
hołdu wszystkim uczestnikom akcji Burza 
oraz żołnierzom Armii Krajowej z naszego 
Regionu, którzy oddali życie i zdrowie 
za naszą wolność. Będziemy 1 sierpnia 
każdego roku przypominać bohaterską i 
często tragiczną historię zmagań Polaków 
o wolność i niepodległość. Musimy 
pamiętać o tych 63 dniach CHWAŁY.

phm.Joanna Jasińska 
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Lekcja patriotyzmu
10 maja 2012r., delegacja uczniów 

i nauczycieli Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum w Dobrzykowie uczest-
niczyła we Mszy św. w intencji  „Żoł-
nierzy Wyklętych” – porucznika Wła-
dysława Dubielaka , ps. „Myśliwy” 
oraz innych żołnierzy Armii Krajo-
wej , którzy brali udział w walkach 
na terenie naszej „małej ojczyzny”,  
a w latach PRL-u byli więzieni, tortu-
rowani, szykanowani.

Władysław Dubielak, absolwent 
przedwojennej Szkoły Powszech-
nej w Dobrzykowie, żołnierz ZWZ i 
AK , dowódca oddziału „Rybitwa”, 
działającego do 1947 r. na obszarze 
powiatów: gostynińskiego, łowickie-
go i sochaczewskiego, był ostatnią 
ofiarą terroru stalinowskiego. Został 
stracony w rakowieckim więzieniu,  
w październiku 1955r. Do dziś nie jest 
znane miejsce jego spoczynku. Jedy-
nie figurka z wizerunkiem Najświęt-
szej Marii Panny, tuż przy świątyni 
w Dobrzykowie, ufundowana przez 
Jego mamę –Annę Dubielak – oraz 
tablica na murach więzienia przy ul. 
Rakowieckiej w Warszawie upamięt-
niają jego życie .

Mszę św. w intencji żołnierzy AK  
odprawił ks. proboszcz Marek Mizer-
ski, przy współudziale ks. kan. Zyg-
munta Karpa. W homilii, wygłoszo-
nej przez ks. M. Mizerskiego, została 
przywołana ofiara życia i cierpienia 
tych, dotykali stopami naszej „małej 
ojczyzny”, podjęli zadanie szlachet-
nej służby dla jej niezawisłości, stali 
się ewangelicznym ziarnem, które 
obumarło, ale wydało „plon obfity”: 
prześladowanym i pomordowanym 
w niemieckich obozach jenieckich, 
radzieckich łagrach, komunistycz-
nych więzieniach.

W „Modlitwie wiernych” poleci-
liśmy dzieci i młodzież naszej ojczy-
zny, aby postawa patronów szkoły 
– żołnierzy Września oraz żołnierzy 
AK, pomogła im podjąć z godnością  
i wypełnić pięknym życiem to wielkie 
„dziedzictwo i zobowiązanie”, któ-
remu na imię „Polska”. W nabożeń-
stwie brał udział poczet sztandarowy 
Związku Żołnierzy AK w Płocku.

Po mszy św. delegacje szkół zło-
żyły kwiaty pod symbolicznym po-
mnikiem, poświeconym „Żołnierzom 
Wyklętym”, straconym przez UB  
i Gestapo, a najmłodsi przedstawi-
ciele szkolnej społeczności, wspólnie 
z  delegacją żołnierzy AK,, zapalili 
symboliczne znicze.

Bogumiła Zalewska –Opasińska

Figurka NMP przy świątyni w Dobrzy-
kowie - symboliczny pomnik żołnierzy 
AK

Nabożeństwo w intencji „Żołnierzy Wyklętych” - ks. proboszcz  Marek Mizerski, i ks. 
kan. Zygmunt Karp

Poczet sztandarowy Związku Żołnierzy 
AK w Płocku podczas nabożeństwa 

Delegacja Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie zapala symboliczne znicze
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14 czerwca Szkołę Podstawową im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamie-
niu odwiedzili Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gąbinie. 

Wszyscy uczniowie uczestniczyli 
w kursie dotyczącym zasad udzielania 
pierwszej pomocy przeprowadzonym 
przez strażaków. Wykorzystaliśmy 
sprzęt otrzymany od WOŚP w ramach 
akcji ,,Ratujmy - uczymy ratować” oraz 
specjalny przywieziony przez straża-
ków. Dzieci pod okiem panów z OSP 
wykonywały całą procedurę ratującą 
życie. Oprócz tego uczniowie poznali 
sprzęt będący  wyposażeniem wozu 
strażackiego. Nie odbyło się bez odgło-
su syreny strażackiej. 

Składamy gorące podziękowania 
panom strażakom z OSP w Gąbinie, za 
ogromne zaangażowanie w przepro-
wadzenie zajęć oraz czas poświęcony 
dzieciom. 

Uczniowie i nauczyciele 
ze Sz. P. im. M. Kownackiej 

w Nowym Kamieniu 

WIZYTA STRAŻAKÓW  
W SZKOLE W NOWYM KAMIENIU



56

www.gabin.pl

24 marca 2012 roku w Gimnazjum w Do-
brzykowie odbył się nietypowy, pierwszy 
tego typu koncert w naszej okolicy. Za-
krojone na szeroką skalę działania miały 
pomóc zebrać jak najwięcej pieniędzy na 
leczenie mamy naszego ucznia chorej od 
wielu lat na stwardnienie rozsiane. Cała 
społeczność szkoły- nauczyciele, pra-
cownicy obsługi, uczniowie i rodzice- 
wspólnymi siłami zorganizowali piękny 
koncert połączony z kiermaszem . Pozy-
skaliśmy wielu sponsorów, którym dzię-
kujemy poniżej. Artyści z okolicznych 
szkół, ale też absolwenci naszego gim-
nazjum, uzdolniona młodzież z Płocka 
oraz zespół Masovia - wszyscy oni sku-
piali na sobie uwagę i podziw widowni. 
Było pięknie i wzruszająco. A widownia 
była liczna i wymagająca. W trakcie  
i po koncercie można było obkupić się 
na kiermaszu. Asortyment zaspoko-

Przebudzone serca…
ił różnorodne potrzeby. Oferowaliśmy 
ozdoby wielkanocne, obrazy, maskot-
ki… ale też szlifierki i wiertła. Nie za-
brakło atrakcji i usług dla duszy i ciała 
z różnorodnych dziedzin oferowanych 
przez rozlicznych sponsorów. Szybko 
okazało się, że z zakupami należało się 
śpieszyć. Pod koniec imprezy zostało 
niewiele rzeczy do wyboru. Każdy z na-
bywców, czy kupił stroik wielkanocny 
wykonany przez ucznia czy profesjo-
nalny zabieg kosmetyczny, miał świa-
domość w jakim celu to robi. My jako 
organizatorzy, byliśmy świadkami wielu 
rozmów czy deklaracji wyciskających 
z oczu łzy wzruszenia. Bohaterka wie-
czoru- pani Iwona – nie znajdowała aż 
słów wdzięczności za okazane serce. 
To szalenie miłe wiedzieć, że w potrze-
bie możemy w naszej małej ojczyźnie 
liczyć na siebie nawzajem. Zebraliśmy 

9,5 tysiąca złotych i cieszymy się, że 
mogliśmy dołożyć cegiełkę do leczenia 
pani Iwony. Organizatorzy tego przed-
sięwzięcia pierwszy raz przygotowywali 
tak wielką imprezę. Wieść gminna nie-
sie, że pomysł spotkał się z uznaniem. 
Ludzie, którzy przybyli na nasz koncert, 
podkreślali ważność celu, ale też to, że 
integrował okoliczną ludność. Koncert 
trwał kilka godzin. Część gości spędzi-
ła z nami cały czas, inni przychodzili  
i odchodzili. Zadbaliśmy też o to, by nikt 
nie był głodny. Dzięki pomocy rodzi-
ców, pracowników szkoły i pani Krysty-
ny Czerniak i jej współpracownic, świą-
teczny nastrój dopełniony został przez 
pyszny poczęstunek. Wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się  
do sukcesu koncertu, serdecznie  
DZIĘKUJEMY! 
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Podziękowania dla: 
Grupo Magia – Capoeira Regional Tomasz Obrębski, Zespół Tańca Ludowego MASOVIA, Szkoła Muzyczna 1 stopnia z 

Gąbina, Mażoretki z MGOK w Gąbinie, Zespół 9 z MGOK w Gabinie, Zespół - Klub Zdesperowanych Romantyków, Zespół 
–Poranny Krokodyl, Klaun Pajko – Animator Czasu Wolnego, Grupa Muzykalna Uczniów Gimnazjum z Dobrzykowa, SP 
nr 11im. Bolesława Chrobrego z Płocka, SP im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach, SP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu, SP im. Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu, SP im. Władysława Reymonta w Czermnie, SP im Obr 
Dobrzykowa z 1939roku w Dobrzykowie, SP im. Marii Konopnickiej w Gąbinie oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. 
Firma OPTIS – Obsługa Imprez Estradowych – Piotr Kunikowski (scena), nagłośnienie -Klub Osiedla Łukasiewicza z Płocka, 
obsługa techniczna Tomek, Adam i Agnieszka; Jerzy Obrębski – menadżer Grupy Magio (druk plakatów), Firma Handlowo 
Usługowej – Paweł Brudzyński (materiały biurowe), Agencja Modelek i Hostess TOM-PRESS (udział grupy finalistek miss 
i pozostałych modelek), Krystyna i Andrzej Milewscy, Sklep u Niny, Piekarnia Jasiński (słodki poczęstunek dla małych 
artystów), Firma Spec - Tech Bogdan Czerniak i Jarosław Berliński hurtownia artykułów technicznych (zakup materiałów 
dekoracyjnych i wsparcie produktowe na kiermaszu), Agencja Interaktywna E-ver.pl opracowanie graficzne plakatów oraz 
Firma The Best Events – organizacja imprez oko- l i c z - nościowych, biznesowych oraz eventów. Centrum 
Odnowy Biologicznej DAY SPA z Gąbina, Cen- trum Kreowania Wizerunku i Rozwoju Osobi-
stego Joanny Mochockiej, Sala Zabaw HAPPY PARK Stróżewko, art. plastyk Barbara Szul-
borska, Teresa Wojno, Firma DAREN -Rena- ta i Dariusz Szewczyk Gąbin, Restauracja 
Piano -Wojciech Gronkiewicz z Gąbina, Drogeria Labu -Hanna Gronkiewicz z Gąbi-
na, Kwiaciarnia dF -Jolanta i Paweł Wilk ;Gąbin ul. Płocka 4; Łąck ul.Gostynińska 2, 
Płock, Gabinet Kosmetyczny Planeta Dea Agnieszka Jakubowska Płock ul. Walecz-
nych, Teatr Dramatyczny w Płocku, Kącik Urody Katarzyna Zasiewska Gąbin ul.Płoc-
ka, Firma Silopol -Jolanta i Mirosław Olszew- scy, Zakład Fryzjerski MONTIBELLO - u Rad-
ka ul.Moniuszki Gąbin, AGMED - Agnieszka Jóźwiak z Dobrzykowa, Nomas Vello -Irmiana 
Białecka Płock ul. Kwiatka, Masaż leczniczy na tele- fon -Kamila Cybulska, Firma OLSZEŚ -Monika Ol-
szewska Sanniki,Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej TAWERNA -Bogdan i Renata Flak 
z Dobrzykowa, Salon Fryzjerski -La Char z Płocka, Apteka Dobrzyków, Akademia Urody Płock -Agnieszka Tomasik 
ul. Padlewskiego 3, Pizzeria Manhatan Gąbin, Apteka „Pod Lwem” Gąbin, Studio Urody -Iwona Seweryniak ul.Kolejo-
wa 24, Salon Fryzjerski -Le Meilleur Image Płock ul. Grodzka 16, Studio Fryzjerskie Wioleta i Tomasz Kierzkowscy, Studio 
Art. –Żukowski Płock ul. Dworcowa oraz Day Spa w Gąbinie, Klub 4x4, PIO-MAR Marek Olszewscy z Dobrzykowa, OSP 
Dobrzyków, Krzysztof Nowakowski Trener Holenderskiej Szkółki Piłki Nożnej AJAX Warszawa, ZHP Gąbin, osoby prywat-
ne- Paweł Szkopek, Wojciech Pudlik, Zbigniew Gołębiewski, Rada Rodziców przy Gimnazjum w Dobrzykowie. 

Opracowały:  
Hanna Krzewińska, Anna Sobiecka  

Zdjęcia: Anna Nowakowska - Sanniki 
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I Turniej  
Piłki Nożnej Mini Euro  
w Dobrzykowie
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16 czerwca 2012r. w Dobrzyko-
wie odbył się I Turniej Piłki Nożnej 
Mini Euro. W turnieju udział wzięły 
4 drużyny amatorskie i 1 zrzeszona 
w klubie. Turniej otworzył pokaz 
gimnastyczny przygotowany przez 
uczennice Szkoły Podstawowej 
w Dobrzykowie pod opieką Pani 
Iwony Bąbrych. Niespodzianką był 
„mecz specjalny” Polska-Ukraina. 
Polskę reprezentowali uczniowie 
SP z Gąbina zaś Ukrainę uczniowie 
SP w Dobrzykowie. Obie drużyny 
bardzo wczuły się z rolę reprezen-
towanych państw. Mecz był bar-
dzo wyrównany, a emocje sięgały 
zenitu. Po upływie wyznaczonego 
czasu był remis 1:1, w dogrywce na 
karne ostatecznie zwyciężyła dru-
żyna „Ukrainy” z wynikiem 4:2 

Pozostałe drużyny przyjęły 
nazwy państw biorących udział  
w euro:
Unia Czermno – Hiszpania 
Old Boys Gąbin – Anglia 
Znajomi Dobrzyków – Rosja 
Żeglarz Płock - Niemcy 
WYHYLYLYBYMY Gąbin – Chor-
wacja

Turniej został rozegrany w sys-
temie każdy z każdym; 2x10minut 
w składzie 5+1. Pierwszą część tur-
nieju sędziował Marek Słabowski  
z Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej, a w drugiej Michał Zalewski z 
Kolegium Sędziowskiego z Płocka. 
Sam turniej był bardzo emocjonu-
jący w kolejnych meczach drużyny 
osiągnęły następujące wyniki: 

Chorwacja 1:3 Anglia; Niemcy 
2:2 Hiszpania; Rosja 4:2 Chorwacja; 
Anglia 5:2 Niemcy; Hiszpania 8:0 
Chorwacja; Rosja 1:3 Anglia; Niem-
cy 6:3 Chorwacja; Rosja 1:1 Hiszpa-

nia; Anglia 3:2 Hiszpania; Niemcy 
4:1 Rosja 

Ostatecznie zwyciężyła druży-
na Anglii - I miejsce, Niemcy - II 
miejsce, Hiszpania - III miejsce, 
Rosja - IV miejsce, Chorwacja - V 
miejsce. Na zakończenie turnieju 
odbyło się wręczenie pucharów 
oraz pamiątkowych dyplomów. 
Dochód z turnieju nie był duży, 
ale na pewno wesprze już pozy-
skaną pulę pieniędzy, która jest 
zbierana dla Iwony Ryfy – kobiety 
z Dobrzykowa chorej na stward-
nienie rozsiane. Oprócz turnieju 
organizatorzy przygotowali atrak-
cje dla Pań i dzieci - zaprosiliśmy 
przedstawicieli firmy kosmetycz-
nej Avon, które udzielały porad  
z zakresu wizażu i pielęgnacji, 
malowały wszystkim chętnym 
paznokcie a buźki dzieci zdobiły 
przepięknymi malowidłami. Nie 
obyło się bez gościnnego przyjęcia 
drużyn. Organizatorzy przygoto-
wali wiejski stół oraz przepyszne 
wypieki, które cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem panów już 
po rozegranych meczach. 

Organizatorem było Stowarzy-
szenie Perła z Dobrzykowa, współ-
organizatorem Gimnazjum w Do-
brzykowie, a patronat honorowy 
nad turniejem objął Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin. Organizatorzy 
dziękują wszystkim drużynom 
biorącym udział w turnieju oraz 
tym, którzy przyczynili się do or-
ganizacji tego wydarzenia.

E.Młodziejewska
Stowarzyszenie Perła 

z Dobrzykowa
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IMPREZOWO, KOLOROWO...


