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W numerze:

6 września na placu targowym w Gąbi-
nie odbyło się POŻEGNANIE LATA. W tym 

Pożegnanie lata 2014

roku impreza połączona była z obchoda-
mi 110-lecia Orkiestry Dętej OSP Gąbin.

Jedną z ważniejszych inwestycji realizo-
waną przez Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin jest „Budowa żłobka w Gąbinie”. 
Realizację powyższego zadania rozpo-
częto w 2013 r. Projekt finansowany jest 
z budżetu samorządu oraz pozyskanych 
środków zewnętrznych w formie dofi-
nansowania. W roku 2013 Gmina pozy-
skała środki z Ministerstwa Pracy i Poli-

tyki Społecznej z Resortowego Programu 
Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi 
do lat 3 pn. „Maluch 2013 – edycja 1”  
w kwocie – 206.280,78 zł, zaś w 2014 r.  
w ramach „Maluch - edycja 2014” (moduł 
1) kwotę – 753.719,22 zł. Łącznie koszt 
całego zadania skosztorysowany jest na 
2.000.700,60 zł.
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Wiosną 2014 r. został rozstrzygnięty 
przetarg na budowę drogi wewnętrz-
nej w miejscowości Nowy Troszyn  
o długości 1 km. Zadanie zrealizowała 
firma PHU „Prima” z Karwowa za kwo-
tę 444 122,25 zł.

Budowa drogi wewnętrznej  
w Nowym Troszynie
Na inwestycję pozyskano zewnętrz-
ne środki w wysokości 300 000,00 zł  
z Ministerstwa Administracji i Cyfryza-
cji z Bezpieczeństwa powodziowego, 
gdzie uzyskano promesę na usuwanie 
klęsk żywiołowych.

Droga wewnętrzna w Nowym Tro-
szynie jest kontynuacją drogi ewaku-
acyjnej, którą będzie można się ewa-
kuować w razie klęski żywiołowej.

Poprzez budowę drogi w Nowym 
Troszynie przywrócona została funkcjo-
nalność komunikacyjna nawet podczas 
dużych opadów deszczu, złych warunków 
atmosferycznych i klęski żywiołowej.

Przebudowa drogi przyczynia się do 
rozwoju lokalnej sieci dróg, co wpłynie 
na podniesienie bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnej.
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Uroczyste podpisanie promesy,  
dzięki ktorej gmina pozyskała środki  
na budowę drogi

Uchwałą nr 849/353/14 Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego z dnia 10 
czerwca 2014 r. projekt Miasta i Gminy 
Gąbin pn. „Przebudowa stacji uzdatnia-
nia wody w Górkach” zakwalifikowano 
do współfinansowania dla działania 
321 „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013, w zakresie gospo-
darki wodno-ściekowej dla naboru od 
2 stycznia do 20 stycznia 2014 roku na 

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach
pozycji 20 (na 138 pozycji), uzyskując 
10 pkt (max 13 pkt). W dniu 23 czerwca 
2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak i Skarbnik Gminy – 
Maria Aniela Machała podpisali umo-

wę o przyznaniu pomocy na realizację 
zadania „Przebudowa stacji uzdatniania 
wody w Górkach”.

Na początku lipca została podpisana 
umowa z wykonawcą robót: HYDRO-

PARTNER Sp. z o.o. z Leszna na kwotę  
2 204 143,44 zł. Nadzór inwestorski 
nad inwestycją będzie sprawowała 
firma Handlowo-Usługowa „LIDER” 
Liberadzki Rafał z Gostynina za kwotę 
36 900,00 zł.

Wartość dofinansowania projektu 
z UE stanowi ok. 40% kosztów kwalifi-
kowalnych zadania, tj. 724 434,00 zł.

Celem inwestycji jest poprawa 
infrastruktury technicznej związanej 
z zaopatrzeniem w wodę poprzez 

przebudowę stacji uzdatnia wody  
w Górkach.

Budowa fundamentu pod instalację zbiornika na wodę
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W chwili obecnej trwają prace wykoń-
czeniowe w budynku. Pozostanie wy-
posażenie i uzyskanie niezbędnych po-
zwoleń na użytkowanie obiektu oraz 
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry 
do pracy w żłobku. Planowany termin 
uruchomienia żłobka to początek roku 
2015, wpierw odbędzie się nabór per-
sonelu oraz „maluchów” do żłobka.  
W jednostce zaplanowane są 24 miej-
sca opieki dla dzieci do lat 3.

Budynek żłobka składa się z dwóch 
kondygnacji o łącznej powierzchni ok. 
600,00 m2 oraz kubaturze ok. 2800,00 
m3. W skład obiektu wchodzą na-
stępujące pomieszczenia: holl, sala 
zabaw, sala snu, pokój personelu, ja-

dalnia, 2 łazienki, szatnia, wózkownia, 
powierzchnia komunikacji z dźwigiem 
towarowo – osobowym, artium – ta-
ras zabaw, 2 sale konferencyjne, foyer, 
magazyn.

Dzięki realizacji tej inwestycji  
i możliwości powierzenia swoich po-
ciech pod opiekę profesjonalnej kadry 
(wychowawczynie będą przeszkolone 
pedagogicznie, psychologicznie, a na-
wet medycznie), rodzice będą mogli 
szybciej wrócić na rynek pracy. Nie 
każda mama może sobie pozwolić na 
wykorzystanie całego urlopu wycho-
wawczego. Wiele kobiet po urodzeniu 
dziecka musi dość szybko wracać do 
pracy.

Budowa żłobka samorządowego 
W dniu 11 czerwca 2014r. na se-

sji Rady Miasta i Gminy radni samo-
rządu gminy podjęli uchwałę nr 299/
XLII/2014, w której powołują do życia 
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GĄBINIE 
– nową instytucję, która rozpocznie 
swoją działalność pod koniec roku  
i przyjęli jej statut. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
poprzez budowę żłobka uzupełnia bo-
gatą ofertę edukacyjną skierowaną do 
mieszkańców. Warto przypomnieć, że 
na terenie miasta i gminy funkcjonu-
je zespół szkół ponadgimnazjalnych, 
szkoła muzyczna I stopnia, 2 gimnazja, 
6 szkół podstawowych, 2 przedszkola  
i 1 punkt przedszkolny.
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Pod koniec roku 2012 rozpoczęły się 
prace budowlane przy modernizacji 
placu targowego w Gąbinie.

4 Iipca 2012 r. Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak podpi-
sał umowę z Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego Adamem Struzi-
kiem na dofinansowanie inwestycji ze 
środkówunijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
2013 „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” w ramach 
ogólnopolskiego programu „MÓJ RY-
NEK”. Targowisko miejskie w Gąbinie 
zajmuje 1,6 ha powierzchni i jest jed-
nym z największych, na które uzyskano 
dofinansowanie. 

Targowisko miejskie tętni życiem
Koszt przebudowy targowiska wy-

nosi 1 672 861,87 zł, współfinanso-
wany z UE oraz budżetu Samorządu 
Miasta i Gminy Gąbin. Wartość dofi-
nansowania wynosi 50% kosztów kwa-
lifikowalnych inwestycji.

Plac targowy w Gąbinie został 
wyposażony w oświetlenie, wybudo-
wano drogi wewnętrzne i utwardzo-
no nawierzchnię pomiędzy drogami 
stanowiące podłoże pod stanowiska 

handlowe. Wykonane zostały również 
parkingi i kanalizacja deszczowa, ogro-
dzenie. Ze środków własnych zakupio-
ne zostały namioty, celem zadaszenia 
50% powierzchni handlowej. Targowi-
sko zostało podzielone na następują-
ce sekcje: produkty rolno-spożywcze, 
odzież, tekstylia, produkty przemysło-
we, chemia użytkowa.

W okresie wakacji został wykonany 
przez firmę MITOR Sp. z o.o. z Śleszy-
na remont korytarza i klatek schodo-
wych w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gąbinie. Wartość wy-
konanych prac wyceniono na kwotę 
55 094,97 zł.

Zakres prac obejmował korytarz na  
I piętrze – wykonanie posadzek, stolarka, 
roboty malarskie oraz klatki schodowe na 
I i II piętrze – stolarka i roboty malarskie.

Remont korytarza i klatek  
schodowych w SP w Gąbinie

Urząd Miasta i Gminy Gąbin infor-
muje, że inwestycja:„Zakup sprzętu 
ratowniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąbinie„ została dofinan-
sowana przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie do-
tacji, w kwocie 20.000,00 zł

Nowy sprzęt  
dla strażaków
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Roboty w zakresie budowy dróg  
w Mieście i Gminie Gąbin

W zakres inwestycji wchodziło:
1. ułożenie nawierzchni bitumicznej na 

ul. Topolowa o długości 93 mb,
2. ułożenie nawierzchni bitumicznej na 

ul. Słoneczna o długości 500 mb,
3. przebudowa drogi gminnej w miejsco-

wości Jordanów o długości 200 mb, 
4. przebudowa drogi gminnej Stary Ka-

mień – Guzew o długości 150 mb, 
5. przebudowa drogi gminnej Piaski – 

Nowe Wymyśle o długości 100 mb, 
6. przebudowa drogi gminnej w miej-

scowości Nowe Grabie o długości 
80 mb, 

7. budowa drogi gminnej w miejsco-
wości Piaski o długości 150 mb, 

8. ułożenie nawierzchni bitumicznej  
w miejscowości Kamień-Słubice  
o długości 150 mb, 

9. ułożenie nawierzchni bitumicznej  
w miejscowości Lipińskie o długości 
150 mb.
Powyższe zadanie budowy i prze-

budowy dróg gminnych wykonało 
Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu  
i Obrotu „POLHILDI” Paweł Piotrowski, 
Zygmunt Piotrowski sp. j. z Kobyłki za 
kwotę 302 950,39 zł.

Budowa dróg gminnych, to jedno  
z priorytetowych zadań samorządu, 
służące mieszkańcom.

Wiosną 2014 r. został przy-
gotowany i ogłoszony prze-
targ nieograniczony na reali-
zację zadania budowy dróg  
w Mieście i Gminie Gąbin.

Przebudowa drogi gminnej  
Czermno - Konstantynów

Wykonawcą zaplanowanych robót na 
drodze gminnej Czermno – Konstan-
tynów jest firma P.H.U. „PRIMA” Bog-
dan Głuchowski z Karwowa za kwotę  
72 921,84 zł. W zakres robót wcho-
dzić będzie przebudowa drogi Czerm-
no – Konstantynów na odcinku 
300 mb.  

Stanowi ona ważny skrót dla 
mieszkańców Czermna i okolicznych 
miejscowości. 

Modernizacja drogi zostanie sfi-
nansowana ze środków własnych 
gminy oraz pomocy finansowej  
z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w wysokości 50 000,00 zł. Inwe-
stycja poprawi warunki życia i ułatwi 
poruszanie się mieszkańcom tych te-
renów.
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W chwili obecnej trwają przygotowania 
do rozliczenia finansowego inwesty-
cji, na którą Samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin pozyskał dofinansowanie ze 
środków UE pochodzących z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 z działania osi 3 – LEADER. 
Wartość prac budowlanych wyniosła 
109.925,52 zł realizację prowadziła 
firma „BRUK-POL” Grzegorz Musiński  
z Różan, ponadto nadzór nad robota-
mi budowlanymi i drogowymi spra-
wował Pan Lech Opasiński za kwotę 
2.976,00 zł. Razem wartość inwestycji 
wyniosła 112.901,52 zł z czego dofi-
nansowanie z PROW zostało  określone 
na 72.513,00 zł co stanowi około 80% 
kosztów kwalifikowanych.

Projekt polegał na budowie utwar-
dzonego ogólnodostępnego parkingu 
w miejscowości Dobrzyków, zlokalizo-
wanego w bezpośrednim sąsiedztwie 
kompleksu boisk sportowych „Moje bo-
isko – ORLIK 2012” oraz placów zabaw. 
Operacja przyczynia się do aktywizacji  
i integracji mieszkańców pozwalając na 
korzystanie z przestrzeni publicznej i in-

BUDOWA PARKINGU W DOBRZYKOWIE

stytucji znajdującej się wokół parkingu, 
tj. kompleksu szkolnego (przedszkole, 
szkoła podstawowa i gimnazjum),  pla-
cu zabaw dla dorosłych ufundowanego 
przez organizację humanitarną ROTA-
RY, placu zabawa dla dzieci „RADOSNA 
SZKOŁA” oraz kompleksu boisk sporto-
wych „Moje boisko – ORLIK 2012”. 

Wybudowany parking umożliwi 
bezpieczne zwiedzanie jednego z naj-
piękniejszych zakątków w środkowym 
biegu Wisły, z widokiem na obszar 
Natura 2000 największą w środkowej 
części rzeki – Kępę Wiślaną – Kępę To-
karską oraz licznie występujące siedli-
ska faunistyczne, głownie ptaków siew-
kowatych, a także charakterystyczną 
zabudowę nadwiślańską zlokalizowaną 
na zalewowej tarasie (forma akumula-
cyjna stanowiąca najniższy poziom do-
liny rzecznej, przecięta korytem rzeki) 
Pradoliny Wisły, gdzie osadnictwo funk-
cjonuje już od ok. 1000 lat.

Przedmiotowy parking będzie pełnił 
kilka funkcji (m.in. dla różnych obiek-
tów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie) z których będą korzystali, 

Na początku sierpnia zakończyły się prace budowlane projektu pn. „Kształtowanie prze-
strzeni publicznej poprzez budowę parkingu w miejscowości Dobrzyków”. 

m.in. ornitolodzy, turyści, grupy zor-
ganizowane, sportowcy, wędkarze, 
rowerzyści, a także będzie możliwość 
wykorzystania placu podczas sytuacji 
kryzysowych, pojawiających się zagro-
żeń, ewakuacji, powodzi, itp. Miejsce 
to jest istotnym elementem przestrzeni 
publicznej, zarówno pod względem in-
frastrukturalnym, bezpieczeństwa jak  
i rozwoju turystyki. 

Warto wspomnieć, że projekt jest 
komplementarny z równolegle realizo-
wanymi innymi przedsięwzięciami zgło-
szonymi do dofinansowania ze środków 
UE, które są na etapie realizacji bądź są 
już wykonane. Należy wymienić m.in. 
„Wzbogacenie i promocja sektora tu-
rystycznego na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin poprzez opracowanie wirtualnej 
wycieczki po ziemi gąbińskiej”, „Urzą-
dzenie tras rowerowych w mieście  
i gminie Gąbin”, „Budowa systemu in-
formacji turystycznej – etap I”, „Zago-
spodarowanie działek w celu utworze-
nia szlaku Osadnictwa Nadwiślańskiego 
Doliny Iłowsko-Dobrzkowskiej w ra-
mach Ekomuzeum”.

Projekt współfinansowany jest ze środków UE pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z działania osi 3 – LEADER



7

www.gabin.pl

Kończą się prace przy realizacji pro-
jektu pn. „Rewaloryzacja i adaptacja 
alejek parkowych w Gąbinie”, który 
współfinansowany jest ze środków UE 
pochodzących z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
z działania osi 3 – LEADER. Głównym ce-
lem przebudowy parków miejskich jest  
poprawa bezpieczeństwa, stworzenie 
możliwości prezentacji sztuki ludowej 
oraz organizacji wystaw plenerowych 
oraz zagospodarowanie przestrzeni 
wokół miejsc pamięci narodowej, tj. 
pomnik nieznanego żołnierza w parku 
przy ul. Wojska Polskiego, pomnik 10 
rozstrzelanych w parku przy ul. Bro-
warnej, pomnik-głaz Józefa Piłsudskie-
go w parku przy ul. Sławoja Składkow-
skiego. W zakres prac budowlanych 
wchodziła przebudowa ciągów pieszo-
jezdnych i alejek wraz z wykonaniem 
nowej nawierzchni z kostki betonowej, 
doprowadzenie energii elektrycznej 
oraz niezbędnych przyłączy, pielęgna-
cja zieleni - usunięcie chorego drzewo-
stanu, wyposażenie parków w obiekty 
małej infrastruktury turystycznej oraz 
umieszczenie kręgów betonowych sta-
nowiących podstawę instalacji galerii 
plenerowych. Wszystkie parki zyska-
ły nowe stylowe oświetlenie alejek,  
a także punktowe podświetlenie 
miejsc pamięci narodowej tj. pomni-
ków. Ponadto w parku przy ulicy Woj-
ska Polskiego został wybudowany tor 
rolkowy, który poprawi bezpieczeń-
stwo, uatrakcyjni aktywny wypoczynek 
sportowy mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin, a przede wszystkim będzie bez-
pieczną alternatywą dla asfaltowych 
dróg publicznych często wykorzysty-
wanych przez rolkarzy. W parkach 
organizowane są uroczyste obchody 
świąt państwowych i kościelnych, licz-
ne imprezy sportowe i rekreacyjne, 
koncerty, a także plenerowe występy 
artystyczne. Rewaloryzacja parków 
wraz z ich oświetleniem i doprowa-
dzeniem energii elektrycznej przyczy-
ni się do zwiększenia bezpieczeństwa 
szczególnie po zapadnięciu zmroku, 
uatrakcyjni oraz zwiększy integracyjną 

funkcję przestrzeni miejskiej, zarówno 
podczas zorganizowanych imprez kul-
turalnych, jak i czasu wolnego miesz-
kańców Gąbina i okolic. Umożliwienie 
instalacji galerii plenerowych umożliwi 
prezentację dokonań słuchaczy działa-
jącego na terenie gminy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, absolwentów klas  
o profilu artystycznym Szkoły Muzycz-
nej I-stopnia w Gąbinie, a także lokal-
nych jak i zaproszonych artystów z róż-
nych dziedzin kultury i sztuki.

Realizacja projektu pn. „Rewalo-
ryzacja i adaptacja alejek parkowych 
w Gąbinie” zostanie zakończona  
w paździeriku 2014. Zadanie realizu-
je firma „HYDROPOL” Sp. z o.o. z Go-
stynina, wartość prac budowlanych 
to 665.140,93 zł, nadzór 15.000,00 zł 
razem koszt całej operacji wyniósł 
680.140,93 zł, przewidywana wyso-
kość dofinansowania ze środków UE to 
ok. 315.000,00 zł.

Rewaloryzacja i adaptacja  
alejek parkowych w Gąbinie

Projekt współfinansowany jest ze środków UE pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 z działania osi 3 – LEADER
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Podczas wakacji udało się wyremon-
tować kwaterę wojenną na cmentarzu 
parafialnym w Gąbinie. Przedmiotem 
prac było odnowienie kwatery żołnie-
rzy Wojska Polskiego z 1939 r., a zakres 
działań obejmował:

renowację 10 betonowych krzyży, • 
wykonanie nowych cokołów oraz • 
obłożeniu płytami granitowymi  
o grubości min. 2cm – 93,5 m2,
obołożenie istniejącej  donicy grani-• 
tem o pow. 1.3 m². 
wykonaniu i umieszczeniu tablic • 
z nazwiskami poległych, 10 szt. 
o pow. 1.3 m².
montaż granitowego krzyża na co-• 
kole nagrobnym,

Wykonanie prac remontowych na kwaterze wojennej 
żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.  
zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Gąbinie

Zadanie współfinansowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Wykonawcą tych prac wycenio-
nych na kwotę 32 800,00 zł była firma 
HANDEL I PRODUKCJA NAGROBKÓW, 
Grażyna Zwierzchowska Czermno 65. 

Ponadto wykonano następujące 
prace, które obejmowały: 

przygotowanie powierzchni w kwa- • 
terach pochowanych poprzez wy-
równanie piaskiem i wyłożenie 
agrowłókniną za kwotę 392,07 zł.
wyłożenie powierzchni na kwaterach • 
kruszywem za kwotę 1.140,00 zł.
posadzenie tujek karłowatych• 
opracowanie, wykonanie i montaż • 
tablicy informacyjnej.
Całość zadania oszacowana zo-

stała na kwotę 42.000,00 zł, z czego 
Samorząd pozyskał dofinansowanie 
z wydziału polityki społecznej Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie w kwocie 30.000,00 zł.

Ponadto decyzją Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin została wyremontowana 
kwatera kpr. Jana Kasztelana poległego 

w Bitwie Dobrzykowskiej w 1939, któ-
rego prochy spoczywają na cmentarzu 
parafialnym w Troszynie Polskim. Tech-
nologia i zakres prac ujednolicono tak 
by kwatera w Troszynie Polskim była 
wykonana w tym samym standardzie 
co kwatery poległych w Gąbinie.

Kwatera kpr. Jana Kasztelana na cmentarzu parafialnym w Troszynie Polskim

WOJEWODA
MAZOWIECKI
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Decyzją Burmistrza w sezonie tury-
stycznym 2014 zostało uruchomione 
stoisko promocyjne Miasta i Gminy 
Gąbin. W dni powszednie funkcjono-
wało na gąbińskiej starówce w godzi-
nach pracy urzędu, obsługiwały je oso-
by odbywające staż zawodowy oraz 
pracownicy. Na stoisku dostępne były 
materiały promocyjne, m.in. foldery, 
mapki, breloki, widokówki, koszulki, 
czapeczki, a także książki i albumy po-
święcone Ziemi Gąbińskiej opracowa-
ne przez rodzimych autorów. Punkt 
promocyjny umożliwiał również naby-
cie książki „Dzieje Gąbina i okolic” au-
torstwa prof. Janusza  Szczepańskiego. 

Stoisko promocyjne było obecne 
na większych wydarzeniach kultural-
nych, m.in. podczas obchodów DNI 

Stoisko promocyjne Miasta i Gminy Gąbin

GĄBINA, reaktywowanego JARMARKU 
GĄBIŃSKIEGO czy POŻEGNANIA LATA 
w Gąbinie. Prezentowane podczas 
imprez materiały można było nabyć 
w bardzo atrakcyjnych cenach, na sto-
isku były również dostępne materiały 
rozprowadzane nieodpłatnie. Podczas 
całego sezonu turystycznego udało 
się pozyskać środki w kwocie ponad 
4.000,00 zł, która została przeznaczo-
na na realizację imprez kulturalnych. 

Mamy nadzieję, że zainteresowa-
nie jakim cieszyło się stoisko, przekona 
Radnych do zabezpieczenia środków 
finansowych w nowym budżecie na 
uzupełnienie posiadanych materia-
łów i opracowań oraz przygotowanie 
nowych jeszcze bardziej atrakcyjnych 
gadżetów i pamiątek z Gąbina.
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Głosowanie w kategorii „W regionie” 
dostarczyło wielu emocji. Piąte miej-
sce zajęła budowa dróg lokalnych, tzw. 
schetynówek w gminie Stara Biała, 
czwarte – uruchomienie turystycznej 
atrakcji – tramwaju wodnego w Wyszo-
grodzie, trzecie – rewitalizacja parku  
i remont pałacu w Sannikach, drugie  
– wybudowanie i oddanie do użytku 
hali sportowej w gminie Radzanowo.

Wygrała inwestycja w zdrowie, 
czyli modernizacja Przychodni Specja-
listycznej SPZZOZ w Sierpcu przy ul. 
Słowackiego 16, a także remont części 
fizjoterapeutycznej Oddziału Rehabi-
litacyjnego Szpitala i Ośrodka Reha-
bilitacji Dziennej SPZZOZ w Sierpcu. – 
Nasze społeczeństwo się starzeje, więc 
staramy się realizować w pierwszej ko-
lejności inwestycje w ochronę zdrowia. 
Ich realizacja nie byłaby możliwa bez 
wsparcia środkami unijnymi – mówił 
starosta sierpecki Jan Laskowski.

– Jestem dumna, że jako płocczan-

Już po raz siódmy został rozstrzygnięty plebiscyt Tygodnika 
Płockiego „Z Tumskiego Wzgórza”

ka mogłam wesprzeć rozwój sierpec-
kiego szpitala. Dziękuję samorządowi 
sierpeckiemu, dzięki któremu szpital 
może się rozwijać z pożytkiem nie tylko 
dla mieszkańców powiatu sierpeckie-
go, ale też okolicznych miejscowości 
– powiedziała dyrektor szpitala Dorota 
Kowalkowska.

Krzysztof Jadczak, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, został nominowany 
do plebiscytu za zakończenie I etapu 
modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków w Gąbinie. Inwestycja dofi-
nansowana ze środków UE w kwocie 
ponad 2,2 mln zł przy wkładzie wła-
snym samorządu blisko 1,6 mln.

Firma Fructoplant Sp. z o.o. wzięła 
udział w 22 edycji Międzynarodowej 
Wystawy ,,ZIELEŃ TO ŻYCIE”, prezen-
tując swoją najnowszą markę „In my 
garden”. Wystawa odbyła się w dniach  
28-30 sierpnia w warszawskim Cen-
trum EXPO. W targach wzięło udział 
253 wystawców z 11 krajów: Polski, 
Belgii, Danii, Francji, Holandii, Litwy, 
Niemiec, Republiki Czeskiej i Włoch,  
a także po raz pierwszy z Ukrainy  
i Białorusi. Targi zorganizowane przez 
Agencję Promocji Zieleni i Związek 

Srebrny Wawrzyn za najatrakcyjniejsze stoisko wystawy 
„Zieleń to życie”  dla stoiska Fructoplant

Szkółkarzy Polskich odbywały się pod 
hasłem ,,Klucz do ogrodu”. Odwiedziło 
je ok. 14500 osób w tym 5877 profe-
sjonalistów z Polski i 30 innych krajów.

Podczas wystawy przeprowadzono 
konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko, 
w którym wyróżniono Wystawców, 
którzy w szczególnie atrakcyjny i po-
mysłowy sposób przygotowali targo-
we ekspozycje swoich firm zgodnie  
z celami marketingowymi firmy i ha-
słem przewodnim. Srebrny Wawrzyn 
w kategorii najatrakcyjniejsze stoisko 

roślinne otrzymała firma FRUCTO-
PLANT Sp. z o.o. z Gąbina.

Cieszymy się, że komisja doceniła 
wysiłek włożony w projekt i budowę 
naszego stoiska. Serdecznie dziękuje-
my wszystkim, którzy odwiedzili nasze 
stoisko, za owocne, upływające w miłej 
i energetycznej  atmosferze spotkania 
-  komentował Piotr Lendzion, Dyrek-
tor Handlowy firmy Fructoplant.

Gratulujemy.
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Firma Fructoplant Sp. z o.o. z Gąbina 
uhonorowana została tytułem Mistrza 
Województwa Mazowieckiego w kate-
gorii Firma w konkursie AgroLiga 2014.

Konkurs AgroLiga organizowany jest 
na szczeblu wojewódzkim przez Woje-
wódzkie Ośrodki Doradztwa Rolnicze-
go, zaś na szczeblu krajowym – przez 
Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 
TVP S.A. we współpracy ze Stowarzy-
szeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny 
patronat pełnią: Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes 
ARR. Celem konkursu jest wyłonienie 
Mistrzów Krajowych AgroLigi 2014  
w kategoriach: Rolnicy i Firmy. 

 O tytuł laureata konkursu Agro-
Liga zabiegają gospodarstwa i firmy  
w pełni doinwestowane, rentowne, 
wyróżniające się wysoką efektywno-
ścią produkcji w skali województwa  
i kraju. Konkurs promuje rolników oraz 
firmy, jako liderów rozwoju lokalnego, 
mających wpływ na zwiększenie kon-
kurencyjności rynku. 

Uroczyste wręczenie nagród odby-
ło się 7 września podczas Dożynek Wo-
jewódzkich w Staroźrebach. W imieniu 
firmy Fructoplant tytuł Mistrza Wo-

Fructoplant Mistrzem Agroligi 
Województwa Mazowieckiego 2014

jewództwa Mazowieckiego AgroLigi 
2014 odebrał Wojciech Woźniak – Dy-
rektor Operacyjny, który komentował: 
To cenna nagroda, przynosząca za-
szczyt zarówno nam, jak i naszemu re-
gionowi. Dzięki konsekwencji w zarzą-
dzaniu i prowadzeniu działań zmierza-
jących do ciągłego rozwoju firmy oraz 
znakomitemu zespołowi pracowników 

Fructoplant może cieszyć się tym pre-
stiżowym wyróżnieniem.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
agro sukcesów.

16 maja odbyły się uroczystości zwią-
zane z 25-leciem powstania Samo-
rządów. Uroczystości rozpoczęły się 
mszą św. w katedrze w Płocku, pod 
przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery 
i oprawą Liturgii Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mazowsze”.

W czasie uroczystości obecni byli 
przedstawiciele różnych szczebli samo-
rządu: wojewódzkiego, powiatowego, 
gminnego. Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin reprezentowali: Burmistrz Mia-

25 lat Samorządu
sta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Gąbin – Edward Wilgocki, Radna Rady 
Miasta i Gminy Gąbin – Teresa Rojek 
oraz kilkuosobowa delegacja pracow-
ników Urzędu.

Była to Msza dziękczynna za tych, 
którzy pełnią funkcje w samorządach 
województwa  mazowieckiego. 

Uroczystości zakończył koncert Ze-
społu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
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Dyżury ZGRP
Informujemy, że rozpoczęły się dyżu-
ry pracowników Biura Związku Gmin 
Regionu Płockiego w Urzędzie Miasta  
i Gminy Gąbin.

W czasie dyżuru będzie można 
uzyskać informacje na temat przepi-
sów dotyczących czystości i porządku, 
uzyskać informacje na temat składania 
deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi, zasadach prowadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów, zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpa-
dów niebezpiecznych, powstających  
w gospodarstwach domowych przeter-
minowanych leków i chemikaliów oraz 
zużytych baterii i akumulatorów, odpa-

Terminy dyżurów:

Wrzesień 25.09.2014 r. godz. 8:30-12:30
Październik 30.10.2014 r. godz. 8:30-12:30

Listopad 27.11.2014 r. godz. 8:30-12:30
Grudzień 22.12.2014 r. godz. 9:30-13:30

dów budowlanych i rozbiórkowych.
Podczas dyżuru będzie można rów-

nież zgłaszać i wyjaśniać sprawy doty-
czące utrzymania porządku w Mieście 
i Gminie.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3 maja 
rozpoczęły się Mszą Święta w intencji 
Ojczyzny w kościele parafialnym w Gą-
binie, koncelebrowaną przez proboszcza 
parafii ks. Kan. Józefa Szczecińskiego. 

Po mszy św. nastąpiła część arty-
styczna przygotowana przez 58. drużynę 
harcerską w Gąbinie pod opieką Druhny 
Joanny Jasińskiej.

W uroczystości brała udział Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Gą-
binie, która grała Hymn Narodowy i na 
zakończenie „Marsz, marsz Polonia”.

Część artystyczną prowadziła Prezes 
Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin  
– Elżbieta Kamińska.

Kolejnym punktem programu było 
złożenie kwiatów przy pomniku – głazie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W obchodach brały udział delegacje 
Samorządu Miasta i Gminy Gąbin, szkół, 
instytucji, zakładów pracy, organizacji 
pozarządowych. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak podziękował wszyst-
kim mieszkańcom i gościom za udział w 
uroczystości, podkreślając ważny wkład 
mieszkańców w obchody państwowe. 

223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
Jak co roku 3 maja w Mieście i Gminie Gąbin jest obchodzony bardzo uroczyście.
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Koncert rozpoczął się tuż po godzinie 
18:00 na którym zostały zaprezento-

Letni koncert muzyczny

wane najpiękniejsze utwory muzyki 
wokalnej. 

Podczas koncertu wystąpili: Anna 
Jeremus-Lewandowska (sopran) – Pro-
fesor Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
Marta Książek (sopran) – Studentka 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, Piotr 
Kowalczyk (baryton) – Solista Teatru 
Muzycznego w Łodzi, Witold Holz (for-
tepian) – Profesor Akademii w Łodzi.

Podczas koncertu słuchacze wspól-
nie z wykonawcami śpiewali piękne 
utwory. 

Koncert muzyki 
sakralnej
10 sierpnia w Kościele parafialnym  
w Gabinie odbył się Koncert Muzyki Sa-
kralnej zorganizowany przez Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin, Szkołę Muzycz-
ną I stopnia w Gąbinie oraz Miejsko 
– Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. 
Podczas koncertu wystąpili uczestnicy 
VI Międzynarodowych Warsztatów Wo-
kalnych w Kutnie,  prof. Anna Jeremus-
Lewandowska (sopran), Małgorzata 
Zajączkowska-Warsza (fortepian) oraz 
dr Jarosław Domagała (fortepian) – dy-
rektor Szkoły Muzycznej w Gąbinie. 

Publiczność zgromadzona na kon-
cercie mogła usłyszeć najpiękniejsze 
utwory muzyki religijnej. Na zakończe-
nie artyści zostali nagrodzeni owacją 
na stojąco.

W ostatni tydzień wakacji na starówce 
w Gąbinie odbył się kilkudniowy ple-
ner malarski koordynowany przez na-
uczyciela Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie – Panią Iwonę Mo-
tylewską – Białek.

W plenerze uczestniczyła grupa 
osób – dzieci oraz osób dorosłych, któ-
rzy mają już doświadczenie plastycz-
ne. Prace wykonywane były farbami 
akrylowymi, ołówkiem. Tematyką 
była architektura Starówki, m.in. bu-
dynek Urzędu, kamienicy Stary Rynek 
6 – Muzeum Ziemi Gąbińskiej, kościół, 
fontanna. 

Wykonane prace były reprezen-
towane przez Panią Iwonę Motylew-
ską – Białek podczas Pożegnania Lata 
na placu targowym w Gąbinie w dniu  
6 września.

Plener malarski

13 lipca na gąbińskiej Starówce odbył się Letni Koncert 
Muzyczny. Organizatorem spotkania był Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin, Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie oraz 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. 
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Tegoroczne Dni Gąbina odbyły się 
na przełomie maja i czerwca. Pięk-
na pogoda oraz ciekawy program 
sprawił że w dniach od 30 maja do 
1 czerwca nikt się nie nudził pod-
czas święta miasta. Po raz kolejny 
impreza (z ponad 20-letnią trady-
cją) przyciągnęła tłumy - na wie-
czornych koncertach bawiło się 
nawet po kilka tysięcy osób.

Dni Gąbina trwały trzy dni, roz-
poczęły się od zmagań sportowych. 
– Staraliśmy się przygotować sporo 
atrakcji, tak aby każdy znalazł coś 
dla siebie. I myślę, że to się udało  
– mówi Krzysztof Jadczak, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin. Były 
biegi uliczne o puchar burmistrza, 
turnieje siatkówki, piłki nożnej  
i tenisa stołowego. A podczas wie-
czoru kultury chrześcijańskiej wy-
stąpili schola kościelna Promycz-
ki, zespoły Nadzieja i H7 (laureaci 
XX Sacro Songu Diecezji Płockiej) 
i Fratres z Wyższego Seminarium 
Duchownego w Płocku.

W sobotę i niedzielę gąbińska 
starówka pękała w szwach. Wy-
stępowały dzieci, dorośli, artyści 
dopiero stawiający swoje pierw-
sze kroki na scenie i zawodowcy. 
Jednym słowem było na co popa-
trzeć a przede wszystkim czego 
posłuchać. Wystąpiły  zespoły ze 
szkół z terenu miasta i gminy, ze 
szkoły muzycznej, solistów, grupy 
muzyczne i taneczne z Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Gą-
binie, chór Miasta i Gminy Gąbin, 
orkiestrę dętą OSP Gąbin, dzieci 
z przedszkoli w Gąbinie, Dobrzy-
kowie i Nowym Grabiu, judoków 
z UKS Sakura JUDO, Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Gąbińskiej oraz tan-
cerzy ze studia „Falcon” z Płocka. 
Tłumy przyszły na koncerty gwiazd. 
Zagrali m.in. Rendez-Vous, Jacek 
Stachursky, Akcent, Solution i Syl-
wia Grzeszczak.

Sporą atrakcją była niedzielna 
parada motocyklistów. Pojawiło 
się na niej blisko 150 maszyn róż-
nych typów. Gąbinianie mogli po-
dziwiać zabytkowe wueski, szybkie 
ścigacze czy dostojne choopery. 
Nie zabrakło też np. trójkołowca. 
Motocykliści po przejechaniu uli-
cami miasta i gminy stawili się na 
rynku, gdzie odbyły sie konkursy 
i podsumowanie rajdu, a każdy 
uczestnik otrzymał krzew aronii.

Oprócz zmagań na sportowych 
arenach czy koncertów na gąbiń-
skiej scenie odbyły się wydarzenia 
kulturalne. W Towarzystwie Miło-
śników Ziemi Gąbińskiej otwarto 

DNI GĄBINA 2014
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wystawę Joanny Tomczak „Gąbin oczami architekta 
– wczoraj, dziś i jutro”, a w siedzibie Związku Piłsud-
czyków wystawę „Impresje w malarstwie i poezji” 
autorstwa Anety Gralewskiej (poezja – Andrzej Wi-
chrowski). Oczywiście Dniom Gąbina towarzyszyły 
atrakcje dla dzieci i cała paleta gastronomicznych 
atrakcji dla dorosłych.    

Organizatorzy dziękują sponsorom oraz wszyst-
kim zaangażowanym w realizację Dni Gąbina 2014

Występ zespołu AKCENT

Sylwia Grzeszczak podczas  
niedzielnego koncertu 

Zespół ludowy KAMIENIAKI

Zenon Martyniuk - AKCENT

Koncert Jacka Stachurskiego
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Gąbin od wieków słynął z odbywających 
się tu jarmarków. Organizowane były 
zarówno na nowym jak i starym rynku, 
i zawsze przyciągały rzesze kupców jak 
i mieszkańców z całego Mazowsza. 27 
lipca odbył się V Jarmark Gąbiński, po-
wracając do kalendarza imprez kultural-
nych po dziewięciu latach nieobecności. 
Impreza, jak powiedział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Krzysztof Jadczak to nawią-
zanie do tradycji sprzed wieków, jednak 
upłynęło już trochę czasu, więc i forma 
jarmarku trochę się zmieniła. Dziś na 
uczestników czekało znacznie więcej 
atrakcji. Nowością była lokalizacja im-
prezy. Plac targowy przy ul. Wspólnej 

Wracamy do jarmarkowej tradycji Gąbina

okazał się idealnym miejscem na tego 
typu wydarzenie, zarówno ze względów 
bezpieczeństwa, dostępnego miejsca, 
jak i całej logistyki. Zmodernizowane 
targowisko miejskie (z wykorzystaniem 
środków z UE) jest ogrodzone, oświetlo-
ne i wyposażone w podstawową infra-
strukturę techniczną ułatwiającą funk-
cjonowanie zarówno stoisk handlowych, 
jak i gastronomicznych. Jak się okazało 
podczas koncertów gwiazd, lokalizacja 
chyba przypadła do gustu publiczności 
bawiącej się pod sceną. Nasz jarmark 
to kolejna propozycja dla mieszkańców, 
osób odwiedzających Gąbin i turystów 
odpoczywających w regionie. Forma  

V Jarmarku Gąbińskiego była bardzo 
zróżnicowana. Przygotowane przez or-
ganizatorów atrakcje skierowane były 
do szerokiego grona odbiorców. Głów-
nymi przedsięwzięciami udostępniony-
mi uczestnikom były stoiska regionalne, 
z rękodziełem i twórczością ludową, ar-
tystyczną i tradycyjną gastronomią po-
łączoną ze zdrową żywnością. Ponadto 
stoiska handlowe, promocyjne, infor-
macyjne. Nie zabrakło jarmarkowych 
zabawek i gadżetów dla najmłodszych. 
Wśród stoisk swoje piękne maszyny wy-
stawiły salony samochodowe (Kia, Citro-
en, Ford). Stoiska handlowe - 22, stoiska 
regionalne 27. Każdy uczestnik mógł się 
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posilić w ogródkach i wspomnianych 
stoiskach gastronomicznych. Sporą po-
pularnością cieszył się lunapark i rozsta-
wione karuzele - zwłaszcza wieczorem 
gdy trochę ustąpił południowy upał. Dla 
najmłodszych i drużyn pokoleniowych, 
organizatorzy przygotowali liczne gry  
i turnieje poprowadzone przez pracow-
ników Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie. 
Wśród przeprowadzonych konkursów 
najciekawiej przedstawiały się zmagania 
zręcznościowe (golenie tatusiów oraz 
wyścigi z jajkiem) oraz turniej wiedzy 
o gminie Gąbin. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko tematyczne 
przygotowane przez współorganizatora 
- Ochotniczą Straż Pożarną w Gąbinie. 
Można było dokładnie obejrzeć sprzęt 
strażacki wykorzystywany w ratownic-
twie drogowych i ochronie przeciwpo-
żarowej. Ratownicy prowadzili kursy 
podstawowej pomocy medycznej oraz 
oprowadzali po licznie wystawionych 
pojazdach i urządzeniach ratowniczych. 
Wszystkie te atrakcje skupione były wo-
kół sceny, na której już od godz. 10:00 
rozkręcał się program przygotowany 
na to wydarzenie. Na początek blok pt. 
„Lato w Gąbinie nas nie ominie” oraz 
konkursy pokoleniowe. Następnie teatr 
dla dzieci „Wilk i Zając” przygotowany 
przez Studio Art-Re z Krakowa. Następ-
nie zespół JuRad oraz sportowcy z klubu 
SAKURA JUDO. Anna Kukawska, prezen-
terka telewizyjna, wokalistka, aktorka, 
która jednocześnie prowadząc występy 

na scenie V Jarmarku Gąbińskiego, wy-
stąpiła w bloku artystycznym „Muzycz-
ne Inspiracje”. Utwory zaprezentowane 
pięknym głosem i miłą aparycją spotkały 
się z entuzjastycznym przyjęciem przez 
publiczność. Od godz. 19:00 na scenie 
rozpoczęły się koncerty gwiazd. Pierwszą 
był popularny płocki zespół rockowy Far-
ben Lehre, ostatni raz grający w Gąbinie 
20 lat temu. O godzinie 21:00 wystąpił 
Kamil Bednarek z zespołem, który swo-
imi najpopularniejszymi przebojami roz-
grzał licznie zgromadzoną publiczność. 
Podczas koncertów gwiazd pod sceną 
bawiło się ok. 4000 osób. Profesjonal-
ną obsługę techniczną zapewniła firma 
OPTIS Piotra Kunikowskiego. Organiza-
torzy dziękują wszystkim uczestnikom 
Jarmarku za miłą atmosferę i bezpieczny 
przebieg całej imprezy oraz wszystkim 
sponsorom. Dzięki Państwa wsparciu 
program mógł być tak urozmaicony i cie-
kawy. Podziękowania kierowane są rów-
nież w stronę OSP, która zapewniła agre-
gaty prądotwórcze do zasilenia zaplecza 
technicznego i sceny. Organizatorami  
V Jarmarku Gąbińskiego byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Urząd Miasta  
i Gminy w Gąbinie, Ochotnicza Straż Po-
żarna w Gąbinie, Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Gąbinie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie. Patronatem medial-
nym impreza została objęta przez: Tygo-
dnik Płocki, Portal Płock, Radio Victoria, 
Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Gazetę 
Wyborczą, Teraz Gąbin, Teraz Gostynin.

Koncert Kamila Bednarka

Pokaz sportowy w wykonaniu Klubu SAKURA JUDO Anna Kukawska, prezenterka telewizyjna, wokalistka, aktorka

Stoiska regionalne

Konkursy rodzinne
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15 sierpnia w Gąbinie uro-
czyście obchodzono 94. rocz-
nicę Cudu nad Wisłą. 

O godzinie 12:00 odbyła się msza 
święta w intencji Ojczyzny, którą kon-
celebrował ks. Marek Dyga i ks. Grze-
gorz Nowomiejski, oprawę mszy św. 
wykonał zespół „Psalm 23”.

Następnie wszyscy zgromadzeni 
przemaszerowali pod głaz – pomnik 
Józefa Piłsudskiego.

Został odegrany hymn państwo-
wy przez Orkiestrę OSP Gąbin oraz 
Agnieszka Wichrowska – nauczycielka 
Gimnazjum w Gąbinie zaśpiewała dwa 
utwory „Wolność” i „Ojczyzna”.

Po części artystycznej Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin podziękował za 
przybycie tak licznym delegacjom oraz 
swoim przemówieniem nawiązał do 
wydarzenia z przed 94 laty.

Odbyło się uroczyste złożenie kwia-
tów przy pomniku – głazie Józefa Pił-
sudskiego przez przedstawicieli insty-

94. rocznica Cudu nad Wisłą

tucji, stowarzyszeń, zakładów pracy 
działających na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. 

Na zakończenie rodzina Państwa 
Wrzesińskich na czele z seniorką Panią 
Henryką Borkowską, zapaliła symbo-
liczny znicz oraz usłyszano utwór „Ci-
sza” na trąbce w wykonaniu Jakuba 

Ziółkowskiego – członka Orkiestry OSP 
Gąbin. Uroczystość jak co roku przygo-
tował Związek Piłsudczyków Oddział 
Gąbin, Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin oraz Parafia w Gąbinie. Tegoroczną 
uroczystość prowadziła Pani Elżbieta 
Kamińska – Prezes Związku Piłsudczy-
ków Oddział Gąbin.
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1 września, to dzień rozpoczęcia roku 
szkolnego, ale również rocznica wybu-
chu II wojny światowej.

W tym roku w Gąbinie została uro-
czyście obchodzona 75. rocznica wy-
buchu II wojny światowej przy mogi-
łach poległych żołnierzy na cmentarzu 
katolickim w Gąbinie. Tuż po godzinie 
12:00 zgromadzeni goście i delegacje 
z instytucji odśpiewali hymn państwo-
wy, ksiądz kanonik Józef Szczeciński – 
proboszcz parafii Gąbin odmówił mo-
dlitwę w intencji Ojczyzny i poległych 
żołnierzy oraz poświęcił odnowione 
mogiły żołnierzy. 

Zgromadzona publiczność odsłu-
chała program artystyczny przygoto-
wany przez uczniów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gąbinie, wspólnie zaśpie-
wano pieśń „Barka”. Na zakończenie 
uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin podziękował zgromadzonym za 
udział w obchodach i podkreślił wagę 
tego wydarzenia dla Polski i Polaków. 
Po przemówieniu zgromadzone dele-
gacje złożyły kwiaty i zapalono znicz.

75. rocznica 
wybuchu II wojny światowej

15 maja 2014 r. odbyło się już 4 spo-
tkanie Gąbińskiego Forum Kultury, 
podczas którego swój wieczór autorski 
miała Celina Cecylia Lewandowska, 
mieszkanka Gąbina, autorka książki 
„W oddechu ziemi ojczystej”. Wydała 
tomik poezji.

Gąbińskie Forum Kultury – 4 spotkanie
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Poległym  
za Polskę i honor

Uroczystość upamiętniająca 75 rocznicę  bitwy pod Dobrzykowem
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Piękna  łacińska sentencja głosi, iż ,,Hi-
storia jest nauczycielką życia’’.  

13 września 2014 r.,  w 75 rocznicę 
polskiego Września, zgromadziliśmy 
się wraz z władzami samorządowymi 
Miasta i Gminy Gąbin, rodzinami po-
ległych żołnierzy, radnymi, pracowni-
kami Urzędu Miasta i Gminy Gąbin, 
pocztami sztandarowymi szkół, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, delegacjami 
instytucji i stowarzyszeń działających 
na obszarze Gminy Gąbin, uczniami, 
nauczycielami i licznymi przedstawicie-
lami społeczności lokalnej  w   miejscu, 
gdzie spoczywają relikwie obrońców 
Dobrzykowa i Polski, aby  ,,dotknąć  hi-
storii’’ w szczególny sposób. Przeszłość 
jest tutaj nie tylko cokolwiek dalej, lecz 
zupełnie blisko.  

Pod każdym z krzyży ze znamien-
nym napisem: ,,Żołnierz 
Nieznany‘’ kryje się bo-
wiem niepowtarzalna 
historia ludzkiego życia  
i losu konkretnej rodziny.  

Żołnierze Września, 
którzy spoczywają w  
kwaterach żołnierskich 
na cmentarzu w Dobrzy-
kowie, ale także w innych 
mogiłach ,  rozsianych po 
całym Mazowszu, podjęli 
z godnością i poczuciem 
odpowiedzialności zada-
nie obrony kraju przed 
dwoma agresorami i w 
imię służby dla Ojczyzny  
złożyli  najwyższą ofiarę – 
własne życie. 

Jak śpiewamy o nich w 
hymnie szkolnym – ,,Po-
legli  za Polskę i honor’’ 
– podczas obrony lewego 
brzegu Wisły, pomiędzy 
Radziwiem a Dobrzyko-
wem, od 12 do 15 wrze-
śnia, aby nie dopuścić do 
okrążenia walczących nad 
Bzurą oddziałów Armii 
,,Pomorze’’ i ,,Poznań’’. 
Dzielni piechurzy z 19 pp. ,,Odsieczy 
Lwowa’’, pod dowództwem płk. Stani-
sława Sadowskiego oraz z śpieszących 
im na pomoc pułków wielkopolskich – 
59 i 61. 

Każdy skrawek ziemi, każdy odpar-
ty atak, każde odrzucenie przeciwnika 
za rzekę, pozwalało ,,wygrać czas’’. 

Choć na polu bitwy pod Dobrzyko-
wem pozostało 306 poległych, pułki 
wypełniły swoje zadanie – nieprzyja-
ciel dotarł do Gostynina dopiero późną 
nocą 16 września, gdy oddziały armii 
,,Pomorze” i ,,Poznań‘’ odeszły już nad 
Bzurę, niezagrożone okrążeniem.

Uroczystość upamiętniającą 75 
rocznicę obrony lewego brzegu Wisły 

rozpoczęła Msza Św. w intencji Pole-
głych i Ojczyzny, sprawowana przez ka-
płanów – ks. Marka Mizerskiego – Pro-
boszcza Parafii w Dobrzykowie, ks. Sta-
nisława Kruszewskiego – Proboszcza 
Parafii w Troszynie oraz ks. Grzegorza 
Mierzejewskiego – Proboszcza Parafii 
w Mochowie.

Homilię o naszych powinnościach 
względem Ojczyzny i znaczeniem 
ofiary życia złożonej przez żołnierzy 
Września wygłosił ks. Marek Mizerski. 
Oprawę Mszy Św. zapewniła Orkiestra 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie 
pod batutą Tadeusza Zalewskiego. 

Kolejnym punktem uroczystości 
był przemarsz nad mogiły poległych 
żołnierzy, gdzie odbył się Apel Pole-
głych, przygotowany przez uczniów  
i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. 

Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie.

Zebranych nad mogiłami żołnier-
skimi powitał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin – Krzysztof Jadczak, który 
zwrócił uwagę na wartość pielęgno-
wania pamięci o historii Ojczyzny  
w wychowaniu młodego pokolenia  
i podjętych działaniach w celu godne-
go upamiętnienia grobów żołnierskich 
na obszarze Gminy Gąbin. 

Następnie  głos zabrała dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie 
– Bogumiła Zalewska-Opasińska, przy-
wołując symbolicznie nazwiska niektó-
rych z obrońców Dobrzykowa:
- mjr. Karola Augusta Bieszczanina 

– legionisty, żołnierza ,,Błękitnej Ar-
mii’’ gen.  Hallera ,,oficera elitarnej 
formacji KOP-u, d-cy  III batalionu 19 
pp.  Odsieczy Lwowa. Jego batalion 
wpadł pod Tokarami w zaporę ognio-
wą, tracąc znaczna część kadry ofi-
cerskiej  i żołnierzy. O świcie 15 wrze-
śnia składał spod Łącka dramatyczny 
meldunek o natarciu wroga: ,,Prze-
rwali się, zmieniamy pozycję’’. Poległ  
w okolicach Sochaczewa, przypusz-
czalnie pod Piaskami Królewskimi. 
Syn do dzisiejszego dnia poszukuje 
miejsca spoczynku Ojca. 
- strzelca tegoż batalionu – Antonie-
go Hajłasza z rolniczej rodziny ze wsi 
Słabasz pod Lwowem. Gdy wybuchła 
wojna, pozostawał w służbie czynnej. 
Poległ 13 września pod Tokarami. Nie 
zdążył poznać swojej córki – Helenki.  

Rodzina przez ponad 60 
lat poszukiwała miejsca 
pochówku. Odnalazła je 
w Dobrzykowie. 
- ppor. Floriana Ewertow-
skiego z 59 pp. Poległ 13 
września pod Dobrzyko-
wem,  śpiesząc  na od-
siecz lwowskim piechu-
rom. Nie zdążył poznać 
swojego jedynego Syna, 
który urodził się w tym 
samym dniu.
- kpr. Jana Kasztelana – 
pochowanego w sąsied-
niej parafii, w Troszynie. 
Żołnierza poległego w 
walkach nad Bzurą. Ciało 
spłynęło Wisłą. 

Wartę honorową 
nad grobami żołnierski-
mi zaciągnęli strażacy z 
OSP w Dobrzykowie oraz 
przedstawiciele Grupy 
Rekonstrukcyjnej 18 pp. 
z Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą. Żołnierz – 
rekonstruktor – Jakub 
Wojewoda – przywołał 

,,Modlitwę przed bitwą‘’ z modlitew-
nika używanego przez kapelanów 
Wojska Polskiego w okresie II wojny 
światowej. 

Pięknie zabrzmiały słowa ,,Deka-
logu Polaka’’ Zofii Kossak, wygłoszone 
przez uczniów, wiersza ,,Tym, co pole-
gli na naszej ziemi’’ Henryka Jadczaka 
i piosenka ,,Nie pamiętasz …’’, której 
słowa świadczą o wartości pokoju. 
Ich aktualność wciąż potwierdzają 
wydarzenia we współczesnej Europie  
i świecie. 

W Apelu Poległych zostały przywo-
łane nazwiska żołnierzy Września i Sy-
nów Ziemi Dobrzykowskiej, którzy zło-
żyli świadectwo żołnierskiego honoru, 

Składamy hołd wartościom,  
którym służyli, zdając sobie  
jednocześnie sprawę z tego,  
że pomimo upływu czasu,  
pozostają one wciąż aktualne.  

„
„
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umiłowania ojczyzny, szlachetnej służ-
by, godnego zachowania i odpowie-
dzialnego wykonania zadania.

Po nim nastąpiło złożenie kwiatów 
przez rodziny i delegacje oraz zapale-
nie symbolicznych, biało-czerwonych 
zniczy przez uczniów i przedstawicieli 
rodzin Poległych: Eugeniusza Ewertow-
skiego – syna por. Floriana Ewertow-
skiego, Genowefę Berdowską – córkę 
kpr. Jana Kasztelana i Jana Hajłasza – 
krewnego strzelca Antoniego Hajłasza. 

Zwieńczeniem obchodów 75 rocz-
nicy bitwy pod Dobrzykowem był pro-
jekcja filmu ,,Bitwa Dobrzykowska’’  
w reżyserii ks. Grzegorza Mierzejew-
skiego w sali OSP w Dobrzykowie. 

Czego nas – współcześnie żyją-
cych – może nauczyć historia życia 306 
żołnierzy, którzy ,,duszę oddali Bogu, 
serce – Polsce, a ciało – Ziemi Dobrzy-
kowskiej?

Czy ich postawa może budzić re-
fleksję nad naszym miejscem i naszy-
mi powinnościami wobec ziemi, której 
dotykamy stopami?

Tak często obecny w polskim kra-
jobrazie żołnierski krzyż z przestrzelo-
nym hełmem wzrusza i boli, ale  przede 
wszystkim owocuje.

W wymiarze moralnym – ofiara 
życia tych młodych ludzi – to dla nas 
– współcześnie żyjących – wielkie wy-
zwanie. Składamy hołd wartościom, 
którym służyli, zdając sobie jednocze-
śnie sprawę z tego, że pomimo upływu 
czasu, pozostają one wciąż aktualne.  

Z ofiary życia oficera, strzelca , pie-
chura, kapłana, nauczyciela, studenta, 
harcerza, chłopca i dziewczyny z biało-
czerwoną opaską zrodziła się przecież 
wolna Polska. Barwy ochronne ojczy-
stej ziemi pozwalają nam wzrastać, re-
alizować swoje powołanie i marzenia, 
kształtować tożsamość, wyznaczać 
wartości według których staramy się  
układać  własne życie. 

Wierzymy, że pozwolą one także 
najmłodszemu pokoleniu, które dopie-
ro dorasta, podjąć z godnością i wypeł-
nić pięknym życiem ,,dziedzictwo i zo-
bowiązanie, któremu na imię Polska’’.

    Bogumiła Zalewska-Opasińska
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Zwieńczeniem wystawy pt. ,,Impresje 
w malarstwie i poezji” A.Gralewskiej 
i A.Wichrowskiego odbywającej się  
w siedzibie  Związku Piłsudczyków był  
wieczór  poetycki, który miał  miejsce 
12 lipca br. Była  to okazja  do  podsu-
mowania tego jakże udanego  przed-
sięwzięcia, podziękowań, a także  
spotkanie z twórczością A.Wichrow-
skiego i p. Celiny Lewandowskiej.  
W  lirycznej atmosferze, którą tworzył  
blask  świec, piękne   obrazy, a  także  
obecnośc ludzi  wrażliwych  na  sztu-
kę, zaprezentowane  zostały najnow-
sze wiersze autorów, a  także  utwory  
muzyczne A.Wichrowskiego .Były  one 
poetyckim dialogiem  pełnym przemy-

Poeci są wśród nas
,, Jakże ubogi byłby świat 
Bez sztuki, źródła wzruszeń 
To najpiękniejszy życia kwiat 
Sztuka kształtuje nam dusze….” 

(M.Grechuta)

Zakończenie wystawy

Z podziękowaniem na inne dni,
Za serc przychylność w wymiar tworzenia
Tworzymy jawę , tworzymy sny
Chwaląc wrażliwośc  istnienia.

Barwy w obrazach poukładane
Światło w cieniach ukryte,
Poezji słowa zmieniają dni
Niczym na szyi korale.
Tańczą marzenia, śnią się sny,
Życia trwa wieczny balet.

My w nim tańczymy śpiewny rytm,
Raz śmiejąc się, raz płacząc,
Wszystko to po to, by wstał świt,
Niech ludzie go zobaczą.

Jeszcze raz z wielkim podziękowaniem dla tych ,którzy wspierali nas  
w trudzie i radości tworzenia ,czyli dla Was wszystkich.  

 pieśniarz ludowy
hrabia Kentu  lord  IV-y Raulo van Pertolon  

11.07.2014

Opracowanie: Agnieszka i Andrzej Wichrowscy. 

śleń dotyczących  świata  i ludzi, który 
skłaniał do refleksji. Muzyczna dedy-
kacja w  postaci piosenki z  repertuaru 
E. Geppert pt. ,,Poeci nie zjawiają się 
przypadkiem” w wykonaniu A. Wi-
chrowskiej była także okazją do zadu-
my. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali 
utwór ,,Pamietajcie o ogrodach”, który 
,,otwierał” wystawę. Wieczór poetycki   
zgromadził 40  osób w różnym wieku, 
co  świadczy o wrażliwości mieszkań-
ców naszego miasta, którzy, chcąc  
oderwać się od  rzeczywistości, sięgają 
po poezję.

 Z  pewnością to  nie  ostatnie  takie  
spotkanie...
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6 września na placu targowym w Gą-
binie odbyło się POŻEGNANIE LATA. 
W tym roku impreza połączona była  
z obchodami 110-lecia Orkiestry Dętej 
OSP Gąbin.

Uroczystości rozpoczęły się oko-
licznościową Mszą Św. w intencji 
Orkiestry, po której na scenie zloka-
lizowanej na placu targowym można 
było usłyszeć koncert w jej wykonaniu, 
przeplatany reprezentowaną wiekową 
historią Orkiestry. Zaproszeni goście 
mieli możliwość wpisania się do księgi 
pamiątkowej druhów.

Już od godziny 15:00 na scenie 
rozpoczął się blok występów artystycz-
nych: przeboje musicalowe w wykona-

Pożegnanie lata 2014
niu aktora Krystiana Makstona, kapela 
ludowa Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie, zespoły taneczne 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gąbinie, Zespół Tańca Ludowego 
Mazovia z Płocka oraz pokaz iluzjoni-
styczny w wykonaniu Arkadiusza Cy-
wińskiego.

Tuż po godzinie 18:00 na gąbińskim 
placu wystąpił zespół Molly Malone’s, 
gwiazda muzyki irlandzkiej. Następnie 
ze swoimi przebojami zespół InoRos, 
wykonujący muzykę góralską, folko-
wo-rockową.

Po godzinie 21:00 na scenie po-
jawiła się gwiazda wieczoru: Halina 
Mlynkowa – dawna wokalistka zespo-

łu Brathanki, zwyciężczyni tegoroczne-
go konkursu Super Premier w Opolu. 
Wokalistka porwała publiczność do 
śpiewu i tańca swoimi największymi 
przebojami „Kobieta z moich snów” 
czy „Podejrzani zakochani” oraz prze-
bojami Brathanek „Czerwone korale”, 
„W kinie w Lublinie”.

Na zakończenie wydarzenia wystą-
pił legendarny wokalista zespołu Mi-
lano – Bogdan Borowski z przebojami 
muzyki rozrywkowej z lat 90.

Organizatorzy dziękują sponsorom 
za wsparcie imprezy, bez ich pomocy 
nie byłoby możliwe zorganizowanie jej 
na tak wysokim poziomie.

Orkiestra Dęta OSP w Gąbinie

Halinka Młynkowa

Zespół Tańca Ludowego MASOVIA

Zespół Tańca Ludowego MASOVIA

Atrakcje dla najmłodszych
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Zaproszeni goście podczas obchodów 110-lecia Orkiestry Dętej OSP

Koncert Halinki Młynkowej

Atrakcje dla dzieci

Halinka Młynkowa

Stoiska regionalne

Masovia - zespół muzyczny 
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Konkurs otworzył kierując słowa do 
jego uczestników, nauczycieli oraz go-
ści Dyrektor Miejsko-Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Gąbinie Pan Stanisław 
Guziak.

Idea konkursu wciąż udowadnia, że 
piękno słowa zbliża ludzi.

Konkurs z założenia ma popula-
ryzować książki i czytelnictwo, ale ty-
tuł i patron konkursu wzbogacili ideę 
przewodnią tej imprezy, ucząc poprzez 
literaturę tego co najpiękniejsze i naj-
wartościowsze w życiu. Umożliwia 
on także realizację marzeń i pomaga  
w odkrywaniu zdolności i umiejętności 
dzieci.

Poprzez piękno słowa mówionego, 
uczestnicy popularyzują książki, za-
chęcają innych do czytania, rozbudza-
ją wrażliwość i poczucie estetyki, ale 
także uczą i zachęcają do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze.

Cieszy nas, organizatorów to, że  
w czasach, kiedy coraz więcej osób za-
fascynowanych jest kulturą obrazkową 
i mediami elektronicznymi, kiedy wy-
rokowano kres książce, umiłowanie 
słowa pisanego i mówionego przez 
młodych ludzi jest tak duże.

Liczny udział dzieci i młodzieży  
w konkursie jest potwierdzeniem 
słuszności tego przedsięwzięcia.

Sukces konkursu, to praca i zaan-
gażowanie wielu nauczycieli rodziców  
i bibliotekarzy, którzy nie szczędzi-
li swego czasu i zapału, by zwracać 
uwagę na piękno języka, zapoznawać 
z tajnikami dobrej recytacji, ukazywać 
cenne wartości zawarte w książkach.

Do udziału w konkursie zgłosiło się 
59 uczestników, uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu mia-
sta i gminy Gąbin oraz z terenu gmin 
Łąck i Słubice.

XXXVI edycja konkursu recytatorskiego

Pięknie być człowiekiem

Recytatorom konkursu towarzy-
szyli nauczyciele i opiekunowie, którzy 
przygotowywali dzieci i młodzież do 
udziału w konkursie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy za udział w 
drugich rejonowych eliminacjach kon-
kursu. Dla dzieci i młodzieży oraz opie-
kunów pracownicy MGBP przygotowa-
li słodki poczęstunek.

Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Gąbinie składa podzięko-
wania dzieciom za udział w konkursie, 
nauczycielom i rodzicom oraz wszyst-
kim osobom, które były zaangażowane  
w prace nad konkursem.

Lewandowska Ewa

KOMISJA W SKŁADZIE:
Przewodniczący komisji:
Krzysztof Bień – aktor teatru drama-
tycznego im. Jerzego Szaniawskiego  
w Płocku
Członkowie komisji:
Magdalena Bieniek – nauczyciel, in-
struktor, przedstawiciel Młodzieżowe-
go Domu Kultury im. Maciusia Króla 
Pierwszego w Płocku, 
Monika Cichońska – dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Szczawinie Ko-
ścielnym,
Barbara Golus – dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Sannikach, 
Iwona Tyburska– instruktor, przedsta-
wiciel Książnicy Płockiej, 
Stanisław Guziak – p.o. Dyrektora 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Gąbinie.
Przyznała nagrody i wyróżnienia w po-
szczególnych grupach wiekowych:
Grupa I: Klasy I –III
Miejsce I - Zuzanna Kadłubaj Szkoła 
Podstawowa w Gąbinie

Miejsce II - Mateusz Sarzalski Szkoła 
Podstawowa w Borkach
Miejsce III - Otylia Jędrzejczak Szkoła 
Podstawowa w Gąbinie
Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Cieślak Szkoła Podstawowa  
w Borkach
Natalia Ziółkowska Szkoła Podstawowa 
w Nowym Grabiu
Grupa II: Klasy IV – VI:
Miejsce I Nela Motylewska-Białek 
Szkoła Podstawowa w Gąbinie
Miejsce II Natalia Maletka Szkoła Pod-
stawowa w Czermnie
Miejsce III Piotr Baryła Szkoła Podsta-
wowa w Gąbinie
Wyróżnienia otrzymali:
Zuzanna Kwiatkowska Szkoła Podsta-
wowa w Gąbinie
Wiktoria Budzyńska Szkoła Podstawo-
wa w Nowym Kamieniu
Grupa III: Klasy I-III Gimnazjum:
Miejsce I Weronika Szymańska Gimna-
zjum w Gąbinie
Miejsce II Izabela Jabłońska  Gimna-
zjum w Gąbinie
Miejsce II Piotr Szabliński Gimnazjum 
w Gąbinie
Miejsce III Paulina Chmielecka Gimna-
zjum w Gąbinie
Wyróżnienie otrzymała:
Otylia Bedyk Gimnazjum w Gąbinie

10.04.2014 roku odbyły się drugie rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego dla dzieci 
i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, którego XXXVI edycję zor-
ganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie.
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W dniach 28-29 kwietnia 2014 r.  
w Płońsku odbył się IX Płoński Festi-
wal Instrumentów Dętych Drewnia-
nych. Organizatorami konkursu byli 
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Płońsku oraz Miejskie Centrum Kul-
tury w Płońsku. Patronat honorowy 
nad imprezą objął Burmistrz Miasta 
Płońska – Andrzej Pietrasik. 

W konkursie wzięło udział 51 
uczniów szkół muzycznych z terenu 
województwa mazowieckiego z klasy 
fletu, klarnetu i saksofonu. Uczestnicy 
konkursu prezentowali się w dwóch 
kategoriach. Prezentacje festiwalowe 
oceniało jury w składzie: dr hab. Roman 
Widaszek – klarnet, st. wykł. Ryszard 
Sojka – flet, st. wykł. Teresa Drabczyk 
– fortepian, as. Bartłomiej Duś – sak-
sofon. Wszyscy jurorzy są pedagogami 
Akademii Muzycznej w Katowicach.

Duży sukces w konkursie odniósł 
uczeń klasy saksofonu Szkoły Muzycz-
nej I stopnia w Gąbinie – Filip Wiśniew-
ski. Zdobył II nagrodę w grupie I. Pod-
czas konkursu wykonał Petite Suite en 
Saxe A. J. Dervaus’a oraz Etiudę nr 17 

II Nagroda w IX Płońskim Festiwalu 
Instrumentów Dętych Drewnianych

H. Prati’ego ze zbioru „29 Etudes Pro-
gresives”. Uczeń przygotowywał się do 
występu pod kierunkiem mgr Marcina 
Woźniaka. Uczniowi akompaniował na 
fortepianie dr Zbigniew Merecki. 

W kategorii saksofonu zaprezento-
wali się uczniowie szkół muzycznych 
z: Warszawy, Płońska, Sochaczewa, 
Domosławic, Łosic, Kozienic, Mińska 
Mazowieckiego, Mławy

Biblioteka zaprosiła słynną autorkę 
książek min. „Zając poziomka”, „Ku-
chenny alfabet „czy „Piosennik Ciotki 
Klotki”, tekstów – piosenek dla dzieci, 
z których kilkanaście stało się kultowy-
mi „Każdy ma jakiegoś bzika”,” Fanta-
zja, fantazja”, reżyserkę, scenarzystkę 
programów edukacyjnych min. Le-
gendarnego TIK–TAKA czy Domowego 
Przedszkola, założycielkę dziecięcego 
zespołu Fasolki do Przedszkola Samo-
rządowego w Gąbinie.

Dzieci spotkały się przy wspólnej 
zabawie z popularną Ciotką Klotką. 
Ewa Chotomska w spontaniczny i bez-
pośredni sposób rozmawiała z dzieć-
mi. Mówiąc o swojej pracy, wypo-
wiedzi urozmaicała recytacją wierszy  
i dowcipami czym rozbawiała młodych 
słuchaczy. Specjalnie na to spotkanie 
autorka przygotowała zbiór piosenek, 
które dzieci mogły śpiewać wspólnie 
min. „Myj zęby”, „Mydło lubi zabawę”. 
Konkursy ze słodkimi nagrodami rów-
nież cieszyły się ogromną popularno-
ścią młodych czytelników. Po wspólnej 

Spotkanie autorskie z Panią Ewą Chotomską
20 maja 2014 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbi-
nie zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Ewą Chotomską. 

zabawie Pani Chotomska podpisywała ksią-
żeczki. Oprócz uśmiechów i słodyczy rozda-
wała także wielu chętnym milusińskim swoje 
autografy. Na zakończenie dzieci podzięko-
wały za spotkanie kwiatami. Ewa Chotomska 
wpisała się do kroniki pamiątkowej MGBP  
w Gąbinie.

Ewa Lewandowska
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Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia z nauki języka obcego 8h 8h 8h 4h 8h 8h 6h 6h

Zajęcia z przedmiotów matematyczno 
- przyrodniczych 10h 10h 8h 12h 10h 11h 12h 12h

Zajęcia związane z poradnictwem 
i doradztwem edukacyjno - 
zawodowym

2h 2h 4h 4h 2h 1h 2h 2h

Miasto i Gmina Gąbin realizuje pro-
jekt systemowy pt.: Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodat-
kowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe - „Moja przyszłość” w part-
nerstwie z Województwem Mazo-
wieckim, który jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, 9.1. Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jako-
ści usług edukacyjnych świadczonych  
w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w ja-
kości usług edukacyjnych. 

Czas realizacji projektu od 
01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Celem projektu jest wyrównywać 
szanse edukacyjne uczniów szkół pod-
stawowych oraz gimnazjalnych z terenu 
województwa mazowieckiego poprzez 
rozszerzanie oferty edukacyjno-wy-
chowawczej szkół o dodatkowe zajęcia 
pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój 
kompetencji kluczowych, zdefiniowa-
nych w dokumencie pn. „Kompetencje 
kluczowe w uczeniu się przez całe życie 
- europejskie ramy odniesienia”, stano-
wiącym załącznik do Zalecenia Parla-
mentu Europejskiego i Rady Europy z 
dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kom-
petencji kluczowych w procesie uczenia 
się przez całe życie (2006/962/WE).

W marcu 2014 r. Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin złożył wnioski o udział 

w projekcie systemowym do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego dla: SP Gąbin, SP Nowy 
Kamień, SP Nowe Grabie, SP Dobrzy-
ków, SP Borki, SP Czermno, Gimnazjum 
Gąbin, Gimnazjum Dobrzyków.

Decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dniu 6 maja 2014 r. 
zostały zakwalifikowane wszystkie 
wnioski do udziału w projekcie „Wy-
równywanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe zajęcia 
rozwijające kompetencje kluczowe - 
Moja przyszłość”.

Projektem zostały objęte wszystkie 
szkoły podstawowe i gimnazjalne z te-
renu miasta i gminy Gąbin.

Łącznie 20 godzin zajęć pozalekcyj-
nych w cyklu miesięcznym. 

Każdy uczeń jest zobowiązany do 
udziału we wszystkich typach zajęć. 
Udział uczniów w zajęciach jest nieod-
płatny.

Na realizację projektu dla każdej 
ze szkół zostało zaplanowane dofinan-
sowanie w wysokości 23 410,00 zł (8 
szkół * 23 410,00 zł = 187 280,00 zł) 
(dofinansowanie obejmuje: zatrudnie-
nie nauczycieli do prowadzenia zajęć 
pozalekcyjnych, wynagrodzenie ko-
ordynatora projektu, wynagrodzenie 
obsługi administracyjno-biurowej pro-
jektu, zakup materiałów edukacyjnych 
oraz sprzętu niezbędnego do prowa-
dzenia zajęć).

Projekt jest realizowany w partner-
stwie z Województwem Mazowieckim. 
W chwili obecnej Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin oczekuje na podpisanie 
umowy partnerskiej z Województwem 

Mazowieckim na wspólną realizację 
projektu. (Lider Projektu: Wojewódz-
two Mazowieckie, Partner: Miasto  
i Gmina Gąbin).

W czerwcu została przeprowadzo-
na rekrutacja do projektu.

Zostały wyłonione grupy projekto-
we w poszczególnych szkołach (uczest-
niczące od września 2014 r. do czerwca 
2015 r. w zajęciach pozalekcyjnych) li-
czące następującą liczbę dzieci:

Szkoła Podstawowa im. Marii Ko-1. 
nopnickiej w Gąbinie – 16 osób:  
8 dziewczynek, 8 chłopców
Szkoła Podstawowa im. Obroń-2. 
ców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie – 17 osób: 9 dziewczy-
nek, 8 chłopców
Szkoła Podstawowa im. Stani-3. 
sława Władysława Reymonta  
w Czermnie – 15 osób:  6 dziew-
czynek, 9 chłopców
Szkoła Podstawowa im. Kornela 4. 
Makuszyńskiego w Borkach – 20 
osób: 13 dziewczynek, 7 chłop-
ców
Szkoła Podstawowa im. Marii 5. 
Kownackiej w Nowym Kamieniu 
– 22 osoby: 12 dziewczynek, 10 
chłopców
Szkoła Podstawowa im. Marszał-6. 
ka Józefa Piłsudskiego w Nowym 
Grabiu – 17 osób: 7 dziewczynek, 
10 chłopców
Gimnazjum w Dobrzykowie – 25 7. 
osób: 13 dziewczynek, 12chłop-
ców
Gimnazjum im. Jana Pawła II  8. 
w Gąbinie – 24 osoby: 13 dziew-
czynek, 11 chłopców.

Formy wsparcia, skierowane do uczniów w poszczególnych szkołach w ramach projektu:

Realizacja projektu  
„Moja przyszłość”
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Opiekunowie: 
Dorota Puternicka, 

Renata Nosarzewska

 „ Trudno kochać,  
ale trudniej  
nie kochać wcale…”

„Piękna i Bestia” to jedna z najbardziej 
znanych legend o wierności, miłości, 
zaczarowanej róży i magicznym zam-
ku. Spektakl opowiada historię pięknej 
dziewczyny, która chcąc ratować życie 
ojca wpada w ręce okrutnej bestii. Czy 
Bella, pod szpetną maską potwora, do-
strzeże, wrażliwego i cierpiącego czło-
wieka? Tę baśń dla dzieci i dorosłych  
z ogromnym powodzeniem wystawia-
ją teatry całego świata. Szkolnemu 
kołu teatralnemu ,,Chochlik” ze Szkoły 
Podstawowej w Gąbinie w przygoto-
waniu owej inscenizacji nie zabrakło 
rozmachu. Dnia 25 kwietnia 2014 roku 
o godzinie 17.00 odbył się musical pt. 
,,Piękna i Bestia”, czyli baśń na nowo 
opowiedziana w wykonaniu uczniów  
z gąbińskiej podstawówki. To gest  
w kierunku skromności, dobroci oraz 

Kolejne przedstawienie „Chochlika”

Obsada:
Bella – Julia Cybart
Bestia – Weronika Lendzion
Filippa – Przyjaciółka Maurycego -  Nela Motylewska-Białek
Maurycy – Jakub Gierzyński
Świecznik – Gabriela Chyra
Zegar – Jakub Makowski
Imbryczek – Dorota Pietrzak
Filiżanka – Julia Łopińska
Róża I – Łucja Obidowska
Róża II – Wiktoria Stasiak
Róża III – Dominika Koncka
Żebraczka/Piękna Czarodziejka – Martyna Stawicka
Książę – Krystian Rzepka
Płomyki – Wiktoria Zielaak, Martyna Stawicka
Lokaj – Jan Olszewski
Narrator  –  Aleksandra Borkowska  

Oprawa Muzyczna:       
ZESPÓŁ „ KANTATA ”: 
Julia Cybart 
Julia Chabowska  
Julia Jasińska   
Maja Kapturowska
Wiktoria Lendzion
Martyna Stawicka   
CHÓR „ MARIKON ”      

Obsługa Techniczna:    
Kacper Chabowski
Mikołaj Gralewski
Szymon Kozłowski
Jakub Ostrowski
Piotr Sosiński

miłości, która zaczyna się tam, gdzie jej 
nie widać – w sercu człowieka. 

Celem sztuki było ukazanie niepo-
wtarzalnego i nieuchwytnego uczucia 
oraz trudnej do zdefiniowania praw-

dy, że: ,,prawdziwe piękno ukryte jest  
w każdym z nas, musimy tylko nauczyć 
się dostrzegać je w innych ”.
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28, 29, 30 maj 2014 r. to szczególne dni 
dla uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie z klasy Ic, IIa i IIIa.  Ucznio-
wie wraz z wychowawcami i opieku-
nem świetlicy udali się w niebagatelną 
podróż – w GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE. 

Po wyczerpującej podróży, którą 
rozpoczęliśmy o godz. 7.00  dotarliśmy 
do znanego nam z lektur Pacanowa. 
Zwiedziliśmy EUROPEJSKIE CENTRUM 
BAJKI IM. KOZIOŁKA MATOŁKA. W to-
warzystwie wróżki mogliśmy  przejść 
na drugą stronę lustra i poczuć się 
jak ALICJA W KRAINIE CZARÓW. Po 
wejściu do mysiej dziury znaleźliśmy 
się nieoczekiwanie w smoczej jamie. 
Jeszcze nie ochłonęliśmy, a już ukazał 
się przed nami ptasi taras z bajkowymi 
ptakami. Gdy już dotarliśmy do dworca 
Koziołka Matołka wsiedliśmy do pocią-
gu, którym odbyliśmy podróż z bajko-
wymi postaciami podziwiając chmury, 
zakątki Ziemi i bogactwo podwodnego 
świata. Mogliśmy dotykać bajkowe 
kule z makietami bajek z różnych stron 
świata.

W Kurozwękach, jadąc wozem „ sa-
fari bizon”,  znaleźliśmy się w samym 
środku stada bizonów amerykańskich.

Po dniu pełnym wspaniałych wra-
żeń dotarliśmy do schroniska w Świę-
tej Katarzynie, gdzie czekał na nas po-
siłek i nocleg.

Wypoczęci rozpoczęliśmy drugi 
dzień naszej wędrówki. Po dotarciu do 
Huty Szklanej znaleźliśmy się na szczy-
cie Łysej Góry w opactwie Św. Krzyż. 
Zwiedziliśmy furtę klasztorną, kruż-
ganki oraz Kaplicę Relikwii Św. Krzyża.

Mieliśmy okazję uczestniczyć w 
spektaklu światła, dźwięku i odgłosów 
przyrody w Muzeum Przyrodniczym 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W JASKINI RAJ, wędrując koryta-
rzami trasy zwiedzania o długości 180 
metrów, podziwialiśmy bogatą sza-
tę naciekową: stalaktyty, stalagmity, 
stalagnaty, makarony. W sąsiedztwie 
Jaskini Raj zwiedziliśmy Pierwsze Cen-
trum Neandertalczyka. To tutaj spo-
tkaliśmy naturalnych rozmiarów ma-
muta. Obejrzeliśmy inscenizacje po-
lowań i życia codziennego pierwszych 
ludzi. Pełni wrażeń, nieco zmoczeni 
deszczem wróciliśmy do schroniska 
na kolację i nocleg. Musieliśmy zebrać 
siły na ostatni dzień podróży, który roz-

ZIELONA SZKOŁA
W GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH

poczęliśmy od wizyty w Jura – parku  
w Bałtowie. Na początku wędrówki 
przez okresy geologiczne odbyliśmy 
podróż w czasie w kinie 5 D. OJ!!! 
WRAŻENIA BYŁY!!! Niesamowitą atrak-
cją były oczywiście rekonstrukcje kil-
kudziesięciu dinozaurów i innych wy-
marłych zwierząt naturalnej wielkości. 
Dopełnieniem atrakcji była możliwość 
korzystania z urządzeń parku rozrywki. 
Po sutym obiedzie przejechaliśmy do 
Krzemionek Opatowskich i znaleźliśmy 
się w  największej w Europie neolitycz-
nej kopalnia krzemienia pasiastego. 
Wędrowaliśmy korytarzami jednego  
z najciekawszych i największych obiek-
tów tego typu na świecie.

Pełni wrażeń, bogatsi w wiedzę, 
udaliśmy się w podróż powrotną.  
Z piosenką na ustach wróciliśmy do 
Gąbina i powitaliśmy rodziców. 

Tekst i zdjęcia: Iwona Majewska 
  Dorota Urbańska
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Little  
Red Riding Hood

24 czerwca w sali kameralnej Szkoły 
Muzycznej w Gąbinie odbyło się za-
kończenie pierwszego roku działalno-
ści Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Podczas uroczystości Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin oraz Dyrektor 
Miejsko – Gminnego Ośrodka kultury 
w Gąbinie rozdawali świadectwa ukoń-
czenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas występów zaprezentowali 
się studenci, m.in. Wiesław Przybylski, 
który uczęszczał na zajęcia muzyczne, 
zaprezentował na akordeonie dwa 
utwory. A także wystąpił zespół wokal-
ny Uniwersytetu. Na zakończenie tej 
części wystąpiła Pani Ewelina Nowa-
kowska, nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Gąbinie. 

Zakończenie UTW

Po części artystycznej wystąpi-
li nauczyciele prowadzący zajęcia na 
Uniwersytecie: Pani Anna Gołdyn (in-
formatyka), Pani Anna Charłusz (język 
angielski), Pani Iwona Motylewska – 
Białek (sztuka), Pani Iwona Majewska 
(gimnastyka).

Na zakończenie uroczystości Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tof Jadczak podsumował działalność 
pierwszego roku uniwersytetu oraz 
życzył kolejnych owocnych lat wspól-
nej pracy. 

Gąbin, 16.09.2014 r.

OŚWIADCZENIE
Ze zdziwieniem i oburzeniem zapoznaliśmy się z treściami zawartymi w rozdziale „Siedziba Związku Pił-
sudczyków oddział Gąbin, Historia i współczesność” autorstwa pana Jana Orłowskiego, zamieszczonym  
w wydaniu jubileuszowym „Związek Piłsudczyków Oddział Gąbin. 20 lat działalności.”

Autor zamieścił w nim wiele kłamliwych informacji dotyczących działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej. 
Mimo naszych starań oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Zarząd Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin nie zdecydował 
się na umieszczenie sprostowania, co skutkuje niniejszym oświadczeniem, zgodnym z wolą wyrażoną w Uchwale Walnego 
Zebrania Członków w dniu 25.04. 2014 r.

                                                                                                               Zarząd TMZG 

 

13 czerwca 2014 w Szkole Podstawowej w Gąbinie człon-
kowie koła językowego prowadzonego przez p. Agniesz-
kę Kowalską wystawili przedstawienie w wersji angiel-
sko-polskiej pt. „Little Red Riding Hood”, czyli „Czerwo-
ny Kapturek”. Teatrzyk obejrzeli uczniowie kl. I-III naszej 
szkoły, a także zaproszone przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego im. Króla Maciusia I w Gąbinie. Mali 
aktorzy świetnie wcielili się w swoje role. Wykazali się 
przy tym imponującymi umiejętnościami językowy-
mi. Spektakl był tym ciekawszy, ponieważ angażował 
również widzów, a wspólną zabawę połączono z nauką  
i utrwaleniem umiejętności z języka angielskiego.

  Agnieszka Kowalska 
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19 maja w gimnazjum w Dobrzyko-
wie odbyły się Młodzieżowe wybory 
do Parlamentu Europejskiego 2014. 
Dzięki akcji MŁODZI GŁOSUJĄ, ucznio-
wie mogli zapoznać się z programami 
wyborczymi poszczególnych orientacji 
politycznych oraz przećwiczyć oficjal-
ną procedurą głosowania w praktyce.

Jednak zanim przystąpiono do 
oddawania głosów, w każdej klasie 
odbyło się spotkanie, podczas które-
go gimnazjaliści mogli uzyskać pod-
stawowe informacje o Parlamencie 
Europejskim. Oprócz przygotowania 
teoretycznego, uczniowie brali czyn-

Młodzieżowe wybory 
do Parlamentu Europejskiego 2014 r.

ny udział w debatach doty-
czących aktualnych proble-
mów społecznych. Tematy 
przewodnie:

W batalii o równo-• 
uprawnienie
Młodość nie wiecz-• 
ność
W obronie praw człowieka• 
Biały, czarny, żółty, czy to jakaś • 
różnica?

Po tych wszystkich, skrupulatnych 
przygotowaniach nadszedł dzień wy-
borów. W komisji wyborczej zasiadły 
cztery uczennice klas trzecich. Każ-

dy gimnazjalista był informowany  
o obowiązku złożenia podpisu na li-
ście, następnie otrzymując kartę wy-
borczą zmierzał do odosobnionego 
miejsca, gdzie mógł oddać swój głos. 
Finalnie wszystkie głosy trafiały do 
urny wyborczej.

Wakacje tuż, tuż, ale gimnazjaliści  
z Dobrzykowa pracują bardzo inten-
sywnie. W ostatnim tygodniu przed 
wakacjami w ramach projektu ,,Ma-
luchy ratują życie” odwiedzili Przed-
szkole Samorządowe w Dobrzykowie  
i Punkt Przedszkolny w Nowym Grabiu. 
Pomysłodawczynią i opiekunem pro-
jektu była Anna Sobiecka. 11 uczniów 
przeprowadziło szkolenie z zakresu 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Wiedzę zdobyli na przedmiocie edu-
kacja dla bezpieczeństwa. W projek-
cie wzięło udział 37 przedszkolaków  
w wieku od 4 do 6 lat. 

Maluchy ratują życie

Maluchy uczyły się jak wzywać służ-
by ratunkowe, prowadzić resuscytację 
krążeniowo-oddechową, opatrywać 
rany. Dowiedziały się co należy zrobić  
w przypadku krwawienia nosa, omdle-
nia, zadławienia czy też oparzenia. Po-
znały sposoby zapobiegania udarom 
słonecznym, przypomniały sobie zasady 
bezpieczeństwa nad wodą i na drodze. 

Zainteresowanie dzieci było ogrom-
ne. Wiedza jaką posiadały zaskakiwała 
prowadzących. To dobry moment, aby 
przypomnieć sobie zasady bezpieczeń-
stwa i pierwszej pomocy przed letnim 
wypoczynkiem. 

Nie wypalaj - nie zabijaj
W bieżącym roku szkolnym obchody 
Dnia Ziemi przebiegły w naszej szkole 
pod hasłem „Nie wypalaj – nie zabijaj”. 
Uroczystość szkolną poprzedziły po-
gadanki na lekcjach przyrody i na go-
dzinach wychowawczych. Uczniowie 
obejrzeli prezentację przybliżającą im 
problem wiosennego wypalania traw 
i zagrożeń, jakie niosą te działania dla 
środowiska przyrodniczego oraz zdro-
wia i bezpieczeństwa człowieka. W ra-
mach podsumowania zdobytej wiedzy 
uczniowie wykonali tematyczne pla-
katy, które stały się później dekoracją 
naszej uroczystości. Wielką atrakcja 
dla uczniów była wizyta sześciu dru-
hów z OSP w Dobrzykowie z prezesem 
Rafałem Gębickim na czele. Z wielkim 
zaangażowaniem przybliżyli dzieciom 
tajniki swojej pracy, także w czasie akcji 
gaszenia wiosennych podpaleń traw. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
instruktaż udzielania pierwszej pomo-
cy oraz prezentacja wozu strażackiego. 
Uroczystość przygotowali wychowaw-
cy klas I-III i nauczyciel przyrody.

Opracowała  Magdalena Mahlik
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 16 maja 
2014 r. w Gimnazjum w Dobrzykowie odbył się 

Festyn Zdrowia. Była to uroczystość lokalna promująca zdrowy styl 
życia, zorganizowana w ramach konkursu ,,Czas na zdrowie” oraz programu 

,,WF z klasą” i ,,Trzymaj Formę”. Impreza odbyła się pod patronatem Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin  Krzysztofa Jadczaka.

W szkole było tłumnie i gwarno. Oprócz uczniów gimnazjum i ich rodziców, 
na festyn przybyli zaproszeni uczniowie klas szóstych z Dobrzykowa, Nowego 
Grabia i z Borek.

Impreza rozpoczęła się od scenki o zdrowym odżywianiu. Klasy trzecie gim-
nazjum w sposób humorystyczny, na wesoło pokazały najistotniejsze sprawy słu-
żące zdrowiu. Wśród publiczności wybuchał śmiech co chwila. 

Wzdłuż ścian ustawiono stoły, na których wszystkie klasy gimnazjum wysta-
wiły zdrowe potrawy: sałatki zupy, szaszłyki owocowe, ciastka bananowe, soki 
ze świeżo wyciśniętych owoców… Czego tam nie było… Kolory wylewały się ze 
stoisk, ślinka leciała . Konkurs był trudny do rozstrzygnięcia. Komisja wszystkim 
stoiskom przyznała exequo  I miejsce. 

Następnym punktem programu było oglądanie filmów promujących zdrowy 
tryb życia. Potem przedstawiciele gimnazjum oprowadzali po szkole szóstokla-
sistów. Pokazywali gdzie co jest. Co ciekawe- nie zabrakło poufnych informacji,  
w której sali nie da się ściągać, a gdzie można podyskutować. 

Kolejna część imprezy, to zawody 
sportowe. Na serio i na wesoło- kon-
kurencje były zróżnicowane. Począw-
szy od wyścigu w płetwach, czy też 
na deskorolce skończywszy na rzucie 
beretem na odległość. Śmiechu było 
co nie miara. Chętnych do udziału  
w konkurencjach było wielu. Przyzna-
no I, II, i III miejsce, ale najistotniejsza 
była dobra zabawa.

Zawody zamknięte były klamrą- 
pokazami układów tanecznych. Na 
początku dziewczyny pokazały fanta-
styczny występ. Na koniec gimnazjaliści 
– chłopcy tańczący brak- dance  z jed-
ną z uczennic dali pokaz-  bardzo wido-
wiskowy układ. Zwieńczeniem imprezy 
był taniec synchroniczny ,,Chocolate” . 
Wspaniale było patrzeć, jak uczniowie 
tańczą wspólnie z nauczycielami.

Impreza była wspaniała. Kto nie 
był, niech żałuje!
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8 maja 2014 roku w Szkole Podstawo-
wej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie 
spotkaliśmy się już po raz dwunasty 
na Gminnym Przeglądzie Piosenki Lu-
dowej, jest to jednocześnie Dzień Pa-
trona naszej szkoły. Od 2003 roku był 
to Konkurs Piosenki Ludowej, który 
od pięciu lat przyjął formę przeglądu. 
Tegoroczny Przegląd przypadł w Roku 
Oskara Kolberga, ogłoszonego z oka-
zji 200 rocznicy urodzin wybitnego 
polskiego etnografa, folklorysty  
i kompozytora, autora 84tomo-
wego dzieła „Lud”. Oskar Kolberg, 
jako pierwszy badacz zebrał i usys-
tematyzował kulturę ludową, dzie-
ląc ją według regionów. Fascyno-
wał się polskim ludem, jego zwy-
czajami, sposobem życia, mową, 
podaniami, obrzędami, zabawami, 
pieśniami, muzyką i tańcem. Od 
1974r. przyznawany jest osobom 
oraz instytucjom, za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie kultury ludo-
wej, Medal im. Oskara Kolberga. 
Jest to najwyższe odznaczenie  
w tej dziedzinie. W roku 2000 został 
nim odznaczony Pan Józef Ciastek, 
skrzypek, członek kapeli i Zespołu 
Ludowego Czermno. Jego kujawia-
ki, oberki i polki zostały uwiecznione 
w nagraniach Muzeum Etnograficz-
nego w Warszawie i polskiego radia,  
w którym możemy je usłyszeć niemal-
że codziennie w audycjach poświeco-
nych kulturze ludowej. Szkoła posiada 
bogatą dokumentację dotyczącą twór-
czości Pana Ciastka, kapeli i Zespołu 
Ludowego Czermno, który działa przy 
naszej szkole pod kierownictwem Pani 
Dyrektor Marzeny Ledzion. 

Tegoroczny Przegląd otwierała 
piosenka pt. ,,Jadą, jadą dzieci drogą”  
w wykonaniu uczniów klas I-III z na-
szej szkoły. Utwór opowiadał o dawnej 
polskiej wsi i życiu ludzi w harmonii  
z przyrodą. Następnie swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowały zespoły 
z pięciu szkół podstawowych naszej 
gminy, z: Borek, Dobrzykowa, Nowego 
Grabia i Nowego Kamienia. Uczniowie 
wystąpili w dwóch kategoriach: kl. I-III 
i kl. IV-VI. Na zakończenie zespół ludo-
wy z naszej szkoły „Małe Czermno” za-
śpiewał piosenkę ”Laboga dziewuszki” 
i zatańczył polkę. Piękne teksty piose-
nek i muzyka ludowa pozwoliły słucha-
czom przenieść się do izb pachnących 

Gminny Przegląd  
Piosenki Ludowej

Najwięcej o muzyce mówi nam cisza, 
która panuje, gdy artysta występuje. 
Ta cisza była przypieczętowaniem 
naszej patriotycznej dumy związanej 
ze wspaniałością kultury oraz tradycji 
ludowych przekazywanych uczniom 
przez rodziców i nauczycieli. 

„Naród, który nie śpiewa, ginie.”

                        Oskar Kolberg

świeżo upieczonym chlebem, pełnych 
barwnych wycinanek oraz ludowych 
strojów. Młodzi artyści za wspaniałe 
występy zostali nagrodzeni brawami 
oraz otrzymali dyplomy i pamiątko-
we statuetki. Po występach wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstu-
nek. Goście obecni w naszej szkole 
zwiedzili też Szkolną Izbę Regionalną. 
Była to dla uczniów wszystkich szkół 
wspaniała okazja do zapoznania się  

z kulturą ludową. Dzięki uczestnictwu 
w Przeglądzie i zwiedzeniu Izby po-
szerzyli swoje wiadomości dotyczące 
życia, kultury, obyczajów i obrzędów 
polskiej wsi oraz umiejętności wokal-

ne i taneczne. Nasza szkoła jest otwar-
ta dla wszystkich, którzy chcą z nami 
współpracować, dlatego zapraszamy 
uczniów wszystkich szkół wraz z na-
uczycielami, a także z rodzicami do 
oglądania zbiorów Izby Regionalnej  
i uczestnictwa w „ ludowych lekcjach 
regionalnych”. Nad przygotowaniem  

i przebiegiem uroczystości czu-
wały panie: Hanna Olejniczak, 
Agnieszka Sarzała, Barbara 
Brzózka. Dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, opiekunom 
i sponsorom. Uroczystość mo-
gła się odbyć dzięki pomocy 
i wsparciu partnerów szkoły, 
którzy od początku wspiera-
ją nasze działania. Serdecznie 
dziękujemy: Radzie Rodziców 
i Kołu Gospodyń Wiejskich  
w Czermnie za sfinansowa-
nie pamiątkowych statuetek, 
przedstawicielowi parafii w 
Czermnie Panu organiście Łu-
kaszowi Stefańskiemu za zorga-
nizowanie i obsługę nagłośnie-

nia oraz dokumentację zdjęciową, Pie-
karni Wiesława Jasińskiego za pyszne 
pączki. Do zobaczenia za rok!

     W tym szczególnym dniu ucznio-
wie naszej szkoły pod kierunkiem 
wychowawców wzięli także udział  
w zajęciach artystycznych związanych 
z krzewieniem tradycji ludowych. Dzie-
ci przy dźwiękach melodii ludowych 
wykonały piękne kwiaty z bibuły, ko-
lorowe wycinanki z papieru oraz upie-
kły tradycyjny chleb. Dzień ten minął  
w bardzo miłej, serdecznej atmosferze 
i był potwierdzeniem priorytetowych 
działań naszej szkoły.
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15 maja 2014 r. uczniowie naszej szkoły 
wyruszyli zdobywać wiedzę i doświad-
czenia w Łodzi. Pojechaliśmy na jed-
nodniową wycieczkę do Łodzi. Zwie-
dzaliśmy dawny kompleks fabryczno – 
mieszkalny Izraela Poznańskiego, który 
zajmował obszar blisko 30 hektarów. 
Dawne imperium fabrykanta składało 
się z budynków przemysłowych, do-
mów dla robotników, szpitala, kościoła 
oraz pałacu fabrykanckiego, tworząc 
prawdziwe „miasto w mieście”. Każdy 
budynek został zaprojektowany z dba-
łością o detal i architektoniczną rów-
nowagę, co dowodzi, że Poznański nie 
żałował pieniędzy na najlepszych pro-
jektantów i materiały. Majestatyczne 
hale produkcyjne stanowiące obecną 
Manufakturę, robią ogromne wra-
żenie aż do dziś. Dzięki ocaleniu tego 
kulturowego miejsca Łódź odzyskała 
ducha dawnej włókienniczej historii. 
Manufaktura to nowa przestrzeń dzia-
łań kulturowych, artystycznych i edu-
kacyjnych. Podczas zwiedzania miasta 
odbyliśmy także spacer ulicą Piotr-
kowską.

W Experymentarium nauka nie 
ma tajemnic. Nauka jest zabawą! My 
właśnie z tego skorzystaliśmy. Każdy 
mógł samodzielnie poznać i zrozumieć 
nawet najbardziej skomplikowane za-
gadnienia. Tu nigdy nikt się nie nudzi! 
Tu każdy może zmierzyć się z Einste-
inem, sprawdzić możliwości swoje-
go intelektu, przetestować poczucie 
humoru. Tylko w Experymentarium 
można zobaczyć najnowsze projekty 
interaktywne. Uczestnicy korzystają  
z interaktywnych stanowisk i ekspona-
tów, przeprowadzają doświadczenia, 

Nauka przez 
doświadczenie

prowadzą obserwacje, zgłębiają tajniki 
świata, bawiąc się, zdobywają wiedzę 
o nawet najtrudniejszych zjawiskach  
i procesach. Nawet najnudniejsze teo-
rie stają się zrozumiałe i interesujące.

Byliśmy także na warsztatach fil-
mowych i plastycznych w Muzeum 
Animacji Se-ma-fora, gdzie uczniowie 
pod kierunkiem osoby prowadzącej 
wykonały animację. Młodsi uczniowie 
uczestniczyli w warsztatach plastycz-
nych, przygotowali postacie, które 
można zaprezentować w animacjach.

Bardzo ważnym punktem naszej 
wycieczki był pobyt w Palmiarni.

Palmiarnia Łódzka – jedna z najno-
wocześniejszych w Europie palmiarni 
i jeden z najciekawszych budynków  
w Łodzi. Znajduje się w najstarszym 
parku miejskim „Źródliska” w otocze-
niu starych dębów, i w pięknym ogród-
ku dydaktycznym. Zajmuje powierzch-
nię 1100m2 i składa się z 3 odrębnych 
pomieszczeń: 
-pawilonu śródziemnomorskiego  
-pawilonu tropikalnego oraz  
-pomieszczeń z bogatą kolekcją kak
  tusów. 

Wytyczono wiele alejek, jedna  
z nich prowadzi przez mostek pod 
którym przepływa rzeczka, są zatoczki  
z ławkami, są ciekawie zaaranżowane 
oczka wodne i strumyki. W akwariach 
pływają ryby, wśród nich piranie. Była 
to wspaniała wycieczka i ciekawa na-
uka w terenie. Organizatorem i kie-
rownikiem wycieczki była pani Barbara 
Dylik a opiekunami były panie: Barba-
ra Brzózka, Hanna Olejniczak i Maria 
Trenka.

op. p. Barbara Dylik
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Ratujmy naszą planetę
„Edukacja środowiska – pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie”.
                                               J. Oksińska

środowiska.  Choć Światowy Dzień Zie-
mi już minął, pamiętajmy, że o Ziemię 
mamy dbać przez cały rok. Świadczyć 
o tym mają nasze codzienne gesty, bo 
ochrona środowiska zaczyna się od 
sali lekcyjnej, boiska, łazienki, kuchni, 
ogrodu itp. Niech Święto Ziemi trwa 
przez cały rok!

Organizatorzy: 
B. Dylik, T. Rzepecka

We współczesnym świecie coraz czę-
ściej słyszymy o większych lub mniej-
szych katastrofach ekologicznych. 
Edukacja ekologiczna nabiera coraz to 
większego znaczenia. Kształtujemy po-
stawy najmłodszych, zmieniamy przy-
zwyczajenia dorosłych „czyniąc ich” 
świadomymi użytkownikami środo-
wiska naturalnego. Świetną okazją do 
edukacji ekologicznej i integracji szkol-
nej jest Światowy Dzień Ziemi obcho-
dzony corocznie w naszej szkole. Jest 
to szczególny czas, do którego przygo-
towujemy się przez cały rok. Ucznio-
wie, nawet ci najmłodsi biorą udział 
w różnorodnych konkursach przyrod-
niczych, uczą się zachowań proekolo-
gicznych, segregują odpady, wiedzą 
jak oszczędzać wodę i energię elek-
tryczną. Biorą udział w wielu akcjach 
na rzecz Ziemi. Obserwują otaczającą 
nas przyrodę podczas spacerów i wy-
cieczek, porządkują otoczenie szkoły  
i najbliższą okolicę. Dbamy o naszą pla-
netę przez cały rok, ale właśnie w dniu 
święta naszej planety uświadamiamy 
sobie, że wspaniałe dary przyrody 
trzeba wykorzystywać mądrze, aby 
mogły służyć następnym pokoleniom. 
Tegoroczny Światowy Dzień Ziemi  ob-
chodzony w naszej szkole 28 kwietnia 
2014 r.  był podsumowaniem kampanii 
„Nie! dla wypalania traw ”. Uczniowie 
z kl. IV-VI przedstawili montaż słow-
no-muzyczny,  zaprezentowali scenki 
dotyczące wpływu wypalania  traw na 
faunę i florę naszego regionu. Przygo-
towali też hasła dotyczące tej tematyki 
w formie pisemnej i zaprezentowali je 
podczas uroczystości.

Najmłodsi, czyli dzieci z oddziału 
przedszkolnego przygotowały insce-
nizację pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie” 
ukazującą przykłady negatywnych 
zachowań: wjazd samochodem do 
lasu, mycie samochodów w rzece, za-
kłócanie spokoju w lesie, słuchanie 
głośnej muzyki, zaśmiecanie lasu itp. 
Zaśpiewały też piosenki „Posprzątaj-
my świat” i „Piosenkę ekologiczną”. Po 
części artystycznej odbył się quiz wia-
domości z zakresu ekologii i przyrody. 
Wszyscy uczniowie chętnie brali w nim 
udział, a ich  odpowiedzi świadczyły 
o tym, że posiadają duży zakres wia-
domości dotyczący ekologii i ochrony 
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Rodzina to wartość ponad wszystko. 
Jest najważniejszą grupą społeczną, na 
której opiera się całe społeczeństwo. 
Przekazuje ona wielorakie wartości: 
kulturowe, społeczne, etyczne, du-
chowe i religijne. Coraz częściej sły-
szy się, że sytuacja rodziny w naszym 
kraju  jest coraz bardziej zagrożona. 
Zadaniem naszej szkoły jest wspiera-
nie rodzin  w wychowaniu dzieci  oraz 
ujednolicenie oddziaływań wycho-
wawczych. Jedną z metod wspierania 
rodziny w naszej szkole jest integra-
cja rodzin ze środowiska szkolnego. 
W tym celu organizowany jest „Dzień 
Rodziny”, który w tym roku  odbył się 
w dniu 28 maja o godzinie 17.00. Ten 
wyjątkowy dzień rozpoczął się częścią 
artystyczną, w której dzieci dziękowa-
ły swoim rodzicom za trud włożony  
w ich wychowanie. Jako pierwsze głos 
zabrały uczennice klasy szóstej, któ-
re podziękowały swoim rodzicom za 
wszystko co do tej pory dali im rodzice: 

„Rodzina jest w życiu oparciem,
czymś, co chroni, co daje siłę”

Zofia Loren

Rodzina to nasz największy skarb
za miłość jaką od nich otrzymują, za 
pomoc i  bezinteresowność i za wiele, 
wiele innych rzeczy. Zaśpiewały także 
nastrojową piosenkę z repertuaru Kai 
Paschalskiej „Dla mamy”.  W dobry 
humor wprowadziły wszystkich dzieci  
z oddziału przedszkolnego. Przed-
stawiły one humorystyczne scenki  
z życia rodziny („Dwie mamy” D. Gell-
ner, „Matka i syn”,  „Mamo” I. Sucho-
rzewskiej”, „Tato” D.Gellner). Pokazały 
układ taneczny z kwiatami do utworu 
„Tzadik katamar” oraz polki „Trisch 
trasch” J  Straussa. Uczniowie z klas  
I–III przedstawili montaż słowno – mu-
zyczny poświecony rodzinie. Zebra-
nym gościom zaprezentowała się także 
Agata Wernik uczennica kl. VI grając na 
keyboardzie.

W drugiej części uroczystości  
w ramach obchodów „Roku szkoły  
w ruchu”,  akcji „Ćwiczyć każdy może” 
odbyło się spotkanie z Januszem 
Radgowskim, głównym bohaterem 

wyprawy „Zdobędę swój Mount Eve-
rest”, który jadąc przez Polskę zbierał 
fundusze na rehabilitację niepełno-
sprawnego Czarka Olbińskiego. Za 
początek swojej wyprawy wybrał on 
Krakowskie Błonie, gdzie podczas 
wizyty  Jana Pawła II gromadziły się 
miliony ludzi. Metą wyprawy było so-
pockie molo. Pan Janusz opowiedział 
o przygotowaniach i przebiegu swojej 
wyprawy, zaprezentował pamiątki,  
zachęcił wszystkich do wysiłku fizycz-
nego. Podkreślił, jak ważne są marze-
nia i upór prowadzący do ich realiza-
cji. Przekazał dla szkoły pamiątkową 
chustę ze swojej wyprawy. Na pamiąt-
kę pobytu w naszej szkole otrzymał 
wycinankę ludową oraz album „Cuda 
Polski”. Odbyła się także zbiórka pie-
niędzy dla Czarka, które zostaną prze-
kazane na konto chłopca.

Następnym punktem „Dnia rodzi-
ca” były rozgrywki sportowe z udziałem 
dzieci i rodziców. Ojcowie i synowie 
rozegrali mecz piłki nożnej, zaś mamy 
i córki zagrały w „dwa ognie”. Dzieci 
młodsze i ich rodzice brali udział w grach 
i zabawach na wesoło. Nie zabrakło za-
wodów w przeciąganiu liny, sztafety  
z piłkami, biegów z piłką pingpongową 
na łyżce, wyścigów na piłkach, pom-
powaniu balonów na czas. Dzieci z od-
działu przedszkolnego wraz z rodzicami 
bawiły się także w zabawy dziecięce 
(„Chodzi lisek”, „Mało nas”, „Balonik” 
itp. ) oraz wesołe pląsy: „Marsjanin”, 
„My jesteśmy krasnoludki”. „Zielona 
żaba” itp.

Na zakończenie odbyło się wspól-
ne ognisko. Spotkanie z okazji „Dnia 
rodziny” był to szczególny czas pełen 
życzliwości i dobroci. Rodzice pokazali 
swoją miłość do dzieci poświęcając im 
swój czas. Dzieci uświadomiły sobie, 
jak ważną rolę odgrywają w ich życiu 
rodzice. Wpływ rodziny na wychowa-
nie dziecka jest ogromny. Już Janusz 
Korczak pisał „Jeśli rodzinna nie umie 
lub nie chce ująć steru wychowania  
w swoje ręce, dusza dziecka oddana 
jest na łaskę losu”. 

KOCHANI RODZICE! 
Kochajcie swoje dzieci! Pomimo 
wszystko są one osłodą, otuchą i 
nadzieją, radością mi wypoczyn-
kiem, jasnym blaskiem życia.
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Tegoroczne, IX Dożynki Parafialne w Czerm-
nie odbyły się 14 września. Organizatorami 
byli: Szkoła Podstawowa, Parafia, Rodzice, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń 
Wiejskich i Klub Sportowy „Unia Czerm-
no”, który obchodził swój jubileusz 15-le-
cia istnienia. Uroczystości towarzyszyła 
piękna pogoda, która zgromadziła bardzo 
dużą grupę widzów. Na coroczne święto 
plonów przybył również Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak oraz 
zaproszeni goście z Polskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Wszystkich zebranych powitała 
pani dyrektor Marzena Ledzion, tradycyj-
nie ubrana w strój ludowy, czym podkreśli-
ła charakter uroczystości i nasze umiłowa-
nie tradycji ludowych. Dożynki rozpoczął 
obrzęd w wykonaniu Wielopokoleniowe-
go Zespołu Ludowego „Czermno”, pod-
czas którego wieniec dożynkowy został 
obtańcowany i oblany wodą na nowe, lep-
sze plony. Kulminacyjnym punktem było 
przekazanie chleba wypieczonego z tego-
rocznych zbóż na ręce pana  burmistrza, 
który wraz z gospodarzami dożynek dzielił 
go pomiędzy uczestnikami uroczystości. 
Po zakończeniu obrzędu przyszedł czas na 
występy szkolnych artystów. Jako pierwsi 
zaprezentowali się najmłodsi uczniowie 
naszej szkoły wykonując, pod okiem pani 
Teresy Rzepeckiej,  „Taniec petardy” i „Ta-

Plon niesiemy, plon...
niec z kwiatami”. Kolejnym punktem pro-
gramu był występ zespołu „Małe Czerm-
no”, który powitał widzów polonezem. 
Następnie wykonał „Polkę Michałową” 
i dwie zabawy: „Grożony” i „Koziorajka”. 
Na zakończenia zatańczyli „Polkę Bajne-
go”. Zespół przygotowała pani Iwona Zie-
lińska. W trakcie występu wysłuchaliśmy 
również dwóch piosenek „Laboga dzie-
wuszki” i „Piekła baba chleb”.  W dalszej 
części uroczystości mogliśmy wysłuchać 
radośnie i kolorowo wyglądające dzieci  
z klasy II i III, które zaśpiewały dwie pio-
senki ludowe: „Jadą, jadą dzieci drogą”  
i „Przepióreczkę” oraz dwie piosenki w języ-
ku angielskim: „Hello” i „Thank you”. Dzie-
ci do występu przygotowały panie: Hanna 
Olejniczak, Barbara Brzózka i Agnieszka 
Sarzała. Następnie zespół „Kamieniaki” ze 
Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu 
pod kierunkiem pani Niny Gościniak  za-
prezentował program „Na ludową nutę”. 
Na zakończenie wystąpił zaprzyjaźniony  
i współpracujący z naszą szkołą Zespół Lu-
dowy „Czermno”, który wykonał piosenki, 
przyśpiewki i tańce ludowe z naszego re-
gionu. Na uwagę zasługuje fakt, że zespół 
tworzą trzy pokolenia: babcie naszych 
uczniów, rodzice, nauczyciele i młodzi ab-
solwenci naszej szkoły. Wszystkie  występy 
zostały miło przyjęte przez publiczność   
i nagrodzone gromkimi brawami.

Całej uroczystości towarzyszyły do-
datkowe atrakcje. Tradycyjnie już Rada 
Rodziców przygotowała „Kosz szczęścia” 
oraz pyszne ciasta. Panie z koła Gospodyń 
Wiejskich również zadbały o poczęstunek, 
na który składały się wspaniałe ciasta, 
masło własnego wyrobu, smalec, ogórki 
i inne przetwory z wiejskiej spiżarni. Zaś 
strażacy z OSP Czermno zapewnili pyszne 
kiełbaski z grilla, a zaprzyjaźniona grupa  
z OSP Dobrzyków przygotowała atrakcję  
w  formie przejażdżki podnośnikiem  
i oglądanie panoramy Czermna. Wśród 
najmłodszych uczestników uroczystości 
dużym powodzeniem cieszyła się kolejna 
z atrakcji – dmuchany zamek.

W ramach realizowanego  w szkole 
programu „Ścieżki do przeszłości” mogli-
śmy uczestniczyć w warsztatach wikliniar-
skich prowadzonych przez pana Wojciecha 
Solka z Sierpca i poznać tajniki wyplatania 
koszy oraz podziwiać piękne wytwory 
rękodzieła pani Balcerzak. Zaś w ramach 
programu „Ratujemy pszczoły” mogliśmy 
podejrzeć życie pszczół w specjalnym ulu 
oraz zdobyć wiele ciekawych wiadomości 
z tej dziedziny i posmakować pysznego 
miodu. Wszystko dzięki naszemu absol-
wentowi panu Piotrowi Gierasowi. Uro-
czystość dożynkowa była również okazją 
do wielu spotkań i rozmów między innymi 
z absolwentami naszej szkoły, którzy w ra-
mach programu „Gdy dorosnę, chcę być 
jak…” podzielili się swoimi osiągnięciami 
zawodowymi i różnorodnymi zaintereso-
waniami. Uczniowie naszej szkoły podzi-
wiali umiejętności piłkarskie zawodników 
Unii Czermno. Mieli możliwość rozmowy 
z policjantami i strażakami, którzy zaprosili 
naszą szkolną młodzież do bliższego za-
poznania się z ich miejscem pracy. Wszy-
scy z podziwem oglądali wyczarowane  
z warzyw „dzieła sztuki”, których autorem 
był nasz absolwent Krystian Dolecki. Nie 
zabrakło też doznań sportowych. Póź-
nym popołudniem nasi Jubilaci zaprosili 
widzów na mecz Unia Czermno – Zryw 
Bielsk. W którym wzięli udział zawodnicy 
odznaczeni w trakcie uroczystości złotymi 
i srebrnymi medalami za zasługi na rzecz 
klubu.

Jak na dożynki przystało, oprócz po-
dziwiania i świętowania tegorocznych 
plonów można było również zasięgnąć 
informacji, jak poprawić wydajność i roz-
winąć swoje gospodarstwo. A wszystko to 
na stoisku Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Warszawie, który reprezentowała i po-
rad udzielała pani Danuta Mazurkiewicz. 
Rolnicy mogli bliżej poznać aktualną po-
litykę rolną i dowiedzieć się więcej o pro-
gramach  rolno środowiskowych.

Wszystko co dobre szybko się kończy, 
tak też nasza uroczystość niepostrzeżenie 
dobiegła końca. Już dziś zapraszamy na  
X jubileuszowe Dożynki Parafialne w przy-
szłym roku.

Szkoła Podstawowa w Czermnie
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We wrześniu Szkołę Podstawową  
w Nowym Kamieniu odwiedził Ludwik - 
agama brodata, jaszczurka zamieszku-
jąca płockie ZOO. Ten oryginalny gość 
był głównym bohaterem zajęć dydak-
tycznych „Poznajemy świat zwierząt” 
dla uczniów klas 0-6. Dzieci obejrzały 
pokaz multimedialny przedstawiający 
najważniejszych przedstawicieli ssa-
ków, ptaków, gadów, płazów i bezkrę-
gowców. Po filmie każdy mógł dotknąć 
i zrobić sobie zdjęcie z Ludwikiem. Po 
meczącej sesji fotograficznej Ludwik 
zgłodniał i nabrał ochoty na małe po-
lowanie, dzięki czemu uczniowie mogli 

4 czerwca w Szkole Podstawowej  
w Nowym Kamieniu odbyły się dwie po-
łączone uroczystości. Tradycyjny Piknik 
Rodzinny zintegrowany ze świętem naj-
młodszych uczniów – przedszkolaków. 
Impreza rozpoczęła się występem ma-
luchów. Przedstawili spektakl o porach 
roku. Kolejnym punktem programu był 
występ „Kamieniaków”, bez którego 
nie wyobrażamy sobie szkolnych uro-
czystości. Na koniec wszyscy uczniowie 
zaśpiewali piosenkę dla rodziców z oka-
zji Dnia Mamy i Taty. Największą frajdą 
dla wszystkich dzieci były ufundowane 
przez Radę Rodziców dmuchane za-
bawki: zjeżdżalnia, basen, trampolina 
oraz walki rycerzy. Były także zabawy 
sportowe w których uczestniczyli dzie-
ci i dorośli. Niektóre mamy i babcie 
uczestniczyły w pokazie pierwszej po-
mocy.  Rada Rodziców  jak zwykle za-
dbała, żeby nikt nie był głodny.

Święto Rodziny i Dzień Przedszkolaka

Wizyta Ludwika- agamy brodatej
pod czujnym okiem pani opiekunki na-
karmić go. Wizyta jaszczurki dostarczy-

ła uczniom wielu emocji, będą ją miło 
wspominać.  
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18 września już od wielu lat Szkoła 
Podstawowa im. Marii Kownackiej jest 
miejscem spotkania uczniów i nauczy-
cieli szkół w naszej parafii i nie tylko.  
W tym roku  gośćmi w Nowym Kamie-
niu były trzy szkoły: Szkoła Podstawo-
wa W Czermnie, Szkoła Podstawowa 
w Borkach oraz Szkoła Podstawowa  
w Gąbinie. Wraz z uczniami przyjechali 
nauczyciele i dyrektorzy, ksiądz pro-
boszcz z Troszyna Stanisław Kruszew-
ski oraz ksiądz proboszcz Józef Szcze-
ciński, który jak co roku sponsorował 
uczestnikom poczęstunek.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczę-
ła się modlitwą poprowadzono przez 
księdza Szczecińskiego oraz śpiewem. 
Uczniowie ze wszystkich szkół wzię-
li udział w quizie dotyczącym wiedzy  
o życiu Świętego Stanisława Kostki.  

Wielką przyjemnością dla wszyst-
kich był koncert i wspólne śpiewanie  
z  zespołem „ Psalm 23”.

 Mamy uczniów  oraz panie z  Koła 
Gospodyń Wiejskich upiekły pyszne 
ciasta, a Rada Rodziców zafundowała 
dzieciom wspaniałą zabawę w postaci 
dmuchanej zjeżdżalni. To święto to po-
łączenie modlitwy, śpiewu i wspólnej 
zabawy, a to nasi uczniowie lubią naj-
bardziej. Zapraszamy za rok!

oprac. Marta Górecka

Święto  
Świętego Stanisława Kostki
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21 stycznia 2014 r. w świetlicy OSP  
w Nowym Kamieniu odbyła się po raz 
kolejny szczególna uroczystość - Dzień 
Seniora. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Wśród zaproszonych gości był Pan 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, który nie 
mógł osobiście uczestniczyć w uroczy-
stości – przekazał wszystkim Seniorom 
serdeczne życzenia. Był ksiądz pro-
boszcz Józef Szczeciński, który zwrócił 
się do obecnych seniorów  w ciepłych 

Dzien Seniora,
słowach. Koło Gospodyń Wiejskich 
zaprosiło na uroczystość także panią 
dyrektor MGOPS - p. Halinę Rogal-
ską, dyrektora, nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu  
i przede wszystkim Seniorów. Spotka-
nie rozpoczęło się powitaniem wszyst-
kich   przez  radną i jednocześnie prze-
wodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich 
p. Teresę Rojek. Tradycyjnie, jak już 
od kilku lat wręczyła kwiaty i słodkie 
upominki najstarszym mieszkańcom 

Nowego Kamienia, Kamienia Stare-
go, Kamienia Słubice, Radyczy, Rybia  
i Guzewa i Lipińskich. Wystąpił szkolny 
zespół ludowy „Kamieniaki”, przedsta-
wiając program artystyczny  złożony  
z tańców i piosenek z różnych regio-
nów. Na koniec uczniowie zaśpiewali 
piękną piosenkę „Walczyk dla Babci  
i Dziadka”. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich przygotowały słodki po-
częstunek, przy którym miło upływał 
czas.

22.06.2014 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Kamieniu należący do szkolnego ze-

społu „Kamieniaki” wybrali się na wyciecz-
kę do Częstochowy organizowaną przez 

ks. Proboszcza Józefa Szczecińskiego. W 
tym dniu w Częstochowie odbyło się 

spotkanie Podwórkowych Kół Różań-
cowych Dzieci – ruchu założonego 

w Polsce w 1997 przez 9-letnią 
wówczas Magdalenę „Madzię” 

Buczek. Uczniowie uczestniczy-
li we Mszy Świętej oraz zwiedzili 

klasztor na Jasnej Górze. Wyjazd 
dostarczył wielu duchowych przeżyć.

Wycieczka 
do Częstochowy
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7 maja 2014 r. w Szkole Podstawowej  
w Nowym Kamieniu odbyła się aka-
demia z okazji Dnia Unii Europejskiej, 
który był organizowany przez uczniów, 
członków szkolnego koła Europejczyka. 

W I części spotkania uczniowie z hu-
morem zaprezentowali najważniejsze 
informacje dotyczące Unii Europejskiej.  
Wszyscy uczestnicy zaśpiewali hymn 
‘’Oda do radości”. W II część spotkania 
uczniowie wcielili się w symbole cha-

Dzień Unii Europejskiej
rakterystyczne dla każdego z wybranych 
państw Europy.  Na zakończenie uroczy-
stości szkolnej rozstrzygnięto konkurs 
pt: „Projekt Państw Unii Europejskich 
- Europa da się lubić”. Uczniowie poka-
zali bardzo ciekawą prezentację multi-
medialną o Europie.  

Wszystkim ale w szczególności naj-
młodszym uczniom to spotkanie bar-
dzo się podobało i na długo pozostanie 
w pamięci.

11 kwietnia Szkołę Podstawową w 
Nowym Kamieniu odwiedzili strażacy.  
W ramach akcji „Stop wypalaniu traw”  
uczniowie obejrzeli film edukacyjny  
o negatywnych skutkach wypalania 
traw dla środowiska. Panowie straża-
cy rozmawiali z uczniami o tym, jak 
wypalanie traw może zaszkodzić  nie 
tylko przyrodzie ale także bezpieczeń-
stwu mieszkańców. Palenie ognisk na 
łąkach i rowach niesie ze sobą ogrom-
ne zagrożenie pożarowe.  Najciekaw-
szą dla uczniów częścią spotkania było 
gaszenie upozorowanego  pożaru,  
w czasie którego  każdy uczeń mógł 
poczuć się prawdziwym strażakiem  
w prawdziwym strażackim wozie. Ak-
cja wzbudziła duże zainteresowanie  
w całej miejscowości, kiedy przed 
szkołą zabrzmiały głośne syreny alar-
mowe. Bardzo dziękujemy straży za 
kolejną już bardzo ciekawą wizytę  
w naszej szkole. 

Wizyta Straży Pożarnej

W Szkole Podstawowej w No-
wym Kamieniu odbyło się  ko-
lejne spotkanie Panią Mirosła-
wą Rachubińską, babcią jed-
nego z trzecioklasistów. Pani 
Mirosława jest utalentowaną 
osobą i już kilkakrotnie dzieli-
ła się swoimi umiejętnościami  
z dziećmi. W tym roku spotka-
nie  odbyło się 23 maja 2014r, 
a okazją do niego był zbliżają-
cy Dzień Mamy. Pod czujnym 
okiem Pani Rachubińskiej 
uczniowie  przygotowali ślicz-
ne kwiatki wykonane z kolo-
rowych składanych karteczek. 
Mamy były zachwycone. 

Zajęcia plastyczno-techniczne
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W tym roku gminny konkurs  recyta-
torski  odbył się w Szkole Podstawowej 
w Nowym Kamieniu  po raz czwar-
ty. Uczestnicy tak jak w poprzednich 
edycjach  recytowali wybrany utwór  
patronki szkoły  Marii Kownackiej. Do 
zmagań konkursowych  przystąpiło 27 
uczniów z 6 szkół podstawowych z te-
renu nasze gminy. Komisja przyznała 
następujące nagrody i wyróżnienia:
W kategorii klas I-III
I miejsce- Julia Jasińska
II miejsce- Otylia Jędrzejczak
III miejsce- Jakub Szablewski
Wyróżnienia: Kinga Puternicka, Mag-
dalena Witkowska, Natalia Ziółkowska
W kategorii klas IV-VI
I miejsce- Rosita Ali
II miejsce- Natalia Maletka
III miejsce- Krystian Rzepka
Wyróżnienia: Agata Wernik, Wiktoria 
Budzyńska

Serdecznie gratulujemy laureatom 
i zapraszamy w przyszłym roku.

Uśmiech dziecka  
jest moim uśmiechem

25 kwietnia  uczniowie z klas 4-6 ze 
Szkoły Podstawowej w Nowym Kamie-
niu  pojechali na wycieczkę do ZOO  
w Płocku. To nie był typowy wyjazd do 
Ogrodu Zoologicznego. Dzieci  uczest-
niczyły  w dawno już zapomnianej  za-
bawie w podchody. Zadaniem uczest-
ników zabawy było odnalezienie miejsc 
pobytu  zwierząt oraz odgadnięcie wie-
lu zagadek dotyczących zwyczajów i ży-
cia  egzotycznych mieszkańców ogrodu. 
Uczniowie z IV klasy zajęli III miejsce. 
Na koniec pobytu każdy mógł dotknąć  
i wziąć do rąk niespotykane okazy.
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13 czerwca uczniowie naszej 
szkoły wraz z panią Dyrek-
tor, księdzem Proboszczem, 
nauczycielami i rodzicami 
udali się na pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Podobnie jak  
w roku ubiegłym celem piel-
grzymki była modlitwa za 
okazane łaski i dary jakimi 
obdarza każdego z nas Czar-
na Madonna.

Jasna Góra - zespół klasztorny Oj-
ców Paulinów, jest jednym z ważniej-
szych miejsc kultu maryjnego, zarów-
no w Polsce jak i w Europie. Przed 
oblicze Matki Boskiej Częstochowskiej 
pielgrzymują ludzie z całego kraju  
i z zagranicy, wypraszając potrzebne 
dary i dziękując za otrzymane łaski.

Kulminacyjnym punktem wyjazdu 
była msza  święta odprawiona przed 
Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Królowej Polski, gdzie każdy w ciszy  
i w skupieniu mógł się pomodlić.

Ważnym punktem na wycieczko-
wej trasie stała się Bazylika  pod we-
zwaniem świętego Krzyża i Wniebo-
wzięcia Matki Boskiej. Nad Bazyliką 

Pielgrzymka do Częstochowy 
króluje 100-metrowa barokowa wieża, 
z której rozciąga się przepiękny widok 
całej jasnogórskiej okolicy.

Zwiedziliśmy także Skarbiec, gdzie 
mogliśmy podziwiać część skarbów 
i wotów ofiarowanych Sanktuarium 
przez królów, magnatów, szlachtę i pa-
pieży. Najstarsze pamiątki pochodzą  
z początku XV w. Wśród nich znajdują 
się szaty i naczynia liturgiczne, obrazy, 
ordery, biżuteria i militaria.

Kolejnym przystankiem była Sala 
Rycerska, gdzie obok figury Matki Bo-
skiej Bolesnej wiszą 300-letnie lustra 
z kryształu. Odwiedziliśmy również 
Kaplicę Pamięci Narodu, w której znaj-
dują się urny z ziemią zroszoną krwią 
powstańców z 1831 i 1863 r., żołnierzy 
I i II wojny światowej, a także prochy 
powstańców warszawskich, żołnie-
rzy Armii Krajowej i pomordowanych  
w obozach zagłady.

Wędrując jasnogórskimi ścieżkami 
zwiedziliśmy Bastion Świętego Rocha, 
pamiętający „potop szwedzki”, Plac 
przed Szczytem, Muzeum 600-lecia 
oraz Jasnogórską Golgotę.

Na Wałach przeżywaliśmy w ciszy 
serca stacje Drogi Krzyżowej, rozważa-
jąc słowa  Świętego Jana Pawła II.  

Od początku roku szkolnego ucznio-
wie klasy IV uczestniczyli w zajęciach 
wychowania komunikacyjnego, dzięki 
którym mogli przygotować się do eg-
zaminu na kartę rowerową. Ucznio-
wie systematycznie poznawali zasady 
ruchu drogowego, uczyli się znaków 
drogowych, odbyli szkolenie z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej, poznali budowę i obsługę 
roweru oraz jego obowiązkowe wypo-
sażenie. Do egzaminu na kartę rowe-
rową, który odbył się 10 czerwca 2014 
r., przystąpiło 11 uczniów klasy IV. Eg-
zamin polegał na sprawdzeniu wiedzy 
na temat zasad ruchu drogowego, pra-
widłowego stosowania się do znaków 
drogowych, umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy oraz sprawdzeniu 
wiedzy z zakresu praktycznej znajomo-
ści budowy roweru i jazdy rowerem 
po wytyczonym torze z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa. Egzamin teore-
tyczny i praktyczny na kartę rowerową 
zadali wszyscy czwartoklasiści wyka-
zując się bardzo dobrą wiedzą teore-

Egzamin na Kartę
tyczną i jej zastosowaniem w prakty-
ce. Egzamin przeprowadzili policjanci  
z Komisariatu Policji w Gąbinie.                                                        

Jolanta Domżałowicz

Drzewko  
za baterie 

W trosce o środowisko naturalne Sa-
morząd Uczniowski w roku szkolnym 
2013/2014 prowadził zbiórkę zużytych 
baterii. Dzieci wrzucały je do specjalne-
go pojemnika ustawionego na korytarzu 
szkolnym. Związek Gmin Regionu Płoc-
kiego ogłosił zbiórkę zużytych baterii przy 
okazji „Dni Gąbina 2014”, oferując w za-
mian drzewka: świerk srebrny lub jodłę. 
Skorzystaliśmy z tej okazji i wymieniliśmy 
nasze baterie na drzewka. Laura, Klaudia 
i Dobrusia prezentują na zdjęciach nasze 
drzewka pozyskane dzięki zbiórce bate-
rii. Zasadzimy je w pobliżu szkoły, aby 
upiększały nasz teren i przypominały   
o konieczności dbania o najbliższe oto-
czenie i ochronie środowiska                                                                 

Opiekun SU - Elżbieta Różycka
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7 czerwca w naszej szkole po raz 
pierwszy odbyło się rodzinne święto, 
pod hasłem „Rodzina, ach  rodzina”. 
Upalne przedpołudnie zgromadziło 
na szkolnym boisku dzieci i ich rodzi-
ny. Szkolna uroczystość została zorga-
nizowana przez Radę Rodziców, pod 
patronatem przewodniczącej – pani 
Agnieszki Jasińskiej, przy ogromnym 
wsparciu Dyrektora Szkoły – pani Ireny 
Mofina, przy współudziale nauczycieli 
i pracowników naszej szkoły. Uroczy-
stość została zorganizowania z myślą 
o naszych uczniach, ich rodzicach, 
dziadkach, rodzeństwie i wszystkich 
chętnych, którzy chcieli wziąć udział 
w rodzinnej zabawie na świeżym po-
wietrzu. Wśród zaproszonych gości nie 
mogło zabraknąć Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin – pana Krzysztofa Jad-
czaka, Skarbnika Miasta i Gminy Gąbin 
– pani Anieli Marii Machała, księdza 
proboszcza Stanisława Kruszewskiego 
oraz Prezesa OSP w Troszynie Polskim 
– pana Marka Jasińskiego, wraz z dru-
hami-strażakami panem Pawłem Wit-
kowskim i panem Dariuszem Zaleskim.  
Uroczystość nie mogła by się odbyć bez 
sponsorów, a wśród nich: pana Jaro-
sława Dolmana i pana Andrzeja Więc-
kiewicza – firma „Dol-Drób”, Prezesa 
Spółdzielni Produkcyjnej w Troszynie 
Nowym – pana Romana Jabłońskiego, 
państwa Agnieszki i Marka Jasińskich.

W czasach, kiedy rodzice są tak 
bardzo zapracowani, a dzieci więk-
szość czasu spędzają przed kompute-
rem lub telewizorem, znalezienie cza-
su na wspólne świętowanie i zabawę 
w gronie rodzinnym jest tak bardzo 
ważne. Właśnie zachowanie tradycyj-
nych wartości rodzinnych, stało się 
nadrzędnym celem przyświecającym 
uroczystości.

Czerwcowe, rodzinne świętowanie 
zainaugurowała  pani Dyrektor, która 
powitała wszystkich zgromadzonych, 
podziękowała za przybycie i życzyła 
wszystkim udanej zabawy, oddając 
głos uczniom naszej szkoły, którzy 
wspólnie z wychowawcami przygo-
towali przedstawienie.Montaż słow-

Piknik Rodzinny
Rodzina bierze swój początek w miłości, 
 jaką Stwórca ogarnia stworzony świat. 
Rodzina Bogiem silna staje się siłą 
człowieka i całego narodu.

   Jan Paweł II

no-muzyczny zaprezentowany przez 
dzieci, skierowany był zarówno dla 
mam, tatusiów jak i dzieci. Nie mogło 
zabraknąć wierszyków, życzeń i piose-
nek, w których mama, tata, dziecko 
to najważniejsze ze wszystkich słów. 
Dzieci odegrały zabawne scenki tema-
tyczne, które zgromadzonej publiczno-
ści dostarczyły wielu wzruszeń i rado-
ści. Po zakończonej części artystycznej 
kochani Rodzice zostali obdarowani 
upominkami wykonanymi przez dzie-
ci.Kolejnym punktem programu były 
sportowe rozgrywki. Wśród rodzin-
nych konkurencji sportowych znalazły 
się unihokej, tor przeszkód, przeciąga-
nie liny, gra w dwa ognie i w piłkę noż-
ną. Zabawa była przednia, zarówno 
zawodnicy, jak i kibice czerpali z niej 
dużo radości i wspaniale się bawili.To 
jeszcze nie koniec atrakcji! Wśród za-
baw towarzyszących nie mogło zbrak-
nąć trampoliny, cieszącej się ogrom-
nym zainteresowaniem. Szczególnym 
uznaniem cieszyło się stanowisko 
gdzie można było sobie pomalować 
twarz. Mamy naszych uczniów – pani 
Małgorzata Polińska, Wioletta Wojta-
lewicz i Anna Macek wyczarowywały 
przepiękne malowidła na dziecięcych 
twarzach. Najmłodsze dzieci miały nie 
lada atrakcje budując zamki, pałace  
i wieże z kolorowych klocków.Dla lubią-
cych słodycze także nie zabrakło atrak-
cji, którą była tradycyjna wata cukro-
wa. Dla chcących się posilić na stołach 
czekały słodycze, owoce, napoje a na 
grillu pieczona kiełbaska. Zabawie to-
warzyszyła profesjonalna oprawa mu-
zyczna, za która serdeczne podzięko-
wania składamy tacie naszej uczennicy 
– panu Dawidowi Polińskiemu.Uroczy-
stość uświadomiła wszystkim uczestni-
kom zabawy, jak ważne i bezcenne jest 
w dzisiejszym,  skomercjonalizowanym 
świecie znalezienie czasu na wspólne, 
rodzinne świętowanie.Podziękowania 
kierujemy na ręce Burmistrza Miasta i 
Gminy Gąbina – pana Krzysztofa Jad-
czaka, który udostępnił namioty, sku-
tecznie chroniące przed czerwcowym 
słońcem.Serdecznie podziękowania 

składamy wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację rodzinnego święto-
wania, w szczególny sposób jeszcze raz 
dziękując wszystkim Rodzicom, spon-
sorom, którzy swą ofiarnością wsparli 
to przedsięwzięcie.Dziękujemy rów-
nież wszystkim, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie i skorzystali z wielu przy-
gotowanych przez nas atrakcji.                                                                                

oprac. Anna Górzyńska, 
Edyta Igielska
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4 sierpnia przez teren Gminy Gąbin 
przebiegał jeden z etapów kolarskiego 
rajdu 71. Tour de Pologne.

Trasa rajdu w gminie rozpoczęła się 
na drodze wojewódzkiej nr 575 (Płock 
– Kazuń) w miejscowości Jordanów 
przez Dobrzyków – rondo drogą wo-
jewódzką przez miejscowości: Nowa 
Korzeniówka – Potrzebna – Rumunki – 
Nowe Wymyśle do gminy Słubice. 

Peleton dotarł do gminy ok. godz. 
13:50. Mieszkańcy naszej gminy gorą-
co dopingowali zawodników. Najwięk-
sza strefa kibica została zorganizowana 
na rondzie w Dobrzykowie, ale rów-
nież w pozostałych miejscach przejaz-
du kolarzy. 

W pobliżu ronda w Dobrzykowie 
strażacy z OSP Dobrzyków ułożyli z sia-
na rower, który najbardziej widoczny 
był z lotu ptaka. Trasę przejazdu kola-
rzy zabezpieczali strażacy z Ochotni-
czych Straży Pożarnych działających na 
terenie gminy Gąbin oraz Policja.

Wydarzenie sportowe Tour de Po-
logne było dużą promocją dla Gminy 
Gąbin.

Tour de Pologne  
przez Gminę Gąbin
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W dniu 4 czerwca w naszej szkole od-
była się „Lekcja Wolności”, nawiązują-
ca do 25-tej rocznicy wolnych wybo-
rów, które odbyły się  w czerwcu 1989 
roku. Celem lekcji było przybliżenie 
uczniom wydarzeń z najnowszej histo-
rii naszego kraju, ukazanie wydarzeń 
z roku 1989, w tym Obrad Okrągłego 
Stołu, pierwszych demokratycznych 
wyborów parlamentarnych.

Lekcji wolności towarzyszył mon-
taż słowno-muzyczny, upamiętniający 
ludzi wolności. Nie zabrakło charak-
terystycznych dla tamtych wydarzeń 
utworów muzycznych, pośród których 
znalazły się „Wolność” Marka Grechu-
ty, „Dziwny jest ten świat” Czesława 
Niemena, „Mury” Jacka Kaczmarskie-
go. Na zakończenie lekcji uczniowie 
wykonali plakaty, na których wypisali 
ludzi dzięki, którym żyjemy w wolnym 
i demokratycznym państwie.

   Anna Górzyńska

4 czerwca 2014 r. uczniowie klas 0 – 
III ze Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego w Borkach pojechali 
na wycieczkę do „Zakątka Odkryw-
ców” w  Stróżewku  koło Płocka. Dzieci 
uczestniczyły w warsztatach nauko-
wych, podczas których pod okiem  
„Szalonego naukowca” poznawały 
pracę chemika. Najpierw obserwowa-
ły doświadczenia , a następnie same 
je wykonywały zgodnie z instruktażem 
prowadzącego. Następnie uczestniczy-
ły w zabawach przy muzyce  z wykorzy-
staniem chusty animacyjnej. Kolejnym 
punktem programu był pokaz różnego 
rodzaju baniek mydlanych prowadzony 
przez „Szalonego naukowca”. Wyjątko-
wą atrakcją było zamknięcie dziecka  
w ogromnej bańce mydlanej. Warszta-
ty, w których uczestniczyły, były połą-
czeniem nauki z dobrą zabawą. Dzieci 
w miłej i przyjemnej atmosferze spę-
dziły czas  i znakomicie się bawiły.

             Jolanta Domżałowicz,
 Maria Strzelecka

Wycieczka  
do Stróżewka 

Lekcja Wolności

22 czerwca mimo niesprzyjającej pogo-
dy na gąbińskiej starówce zgromadziło 
się około 120 rowerzystów aby wziąć 
udział w kolejnym rajdzie rowerowym 
organizowanym przez Urząd Miasta  
i Gminy w Gąbinie. Uczestnicy pokona-
li trasę liczącą ponad 30 kilometrów.

Rajd rozpoczął się o godzinie 15 
na gąbińskiej starówce. Wszystkich 
przybyłych powitał Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. Trasa 
przebiegała przez miejscowości: Strze-
meszno, Czermno, Topólno, Lipińskie, 

Letni rajd rowerowy 
dookoła Miasta i Gminy Gąbin

Nowy Kamień, Guzew, Gąbin, Kosze-
lówka.

Pierwszy postój miał miejsce w To-
pólnie przy remizie tamtejszej jednost-
ki OSP. Strażacy z Topólna przygotowali 
dla wszystkich przybyłych truskawki, 
ciastka oraz orzeźwiające napoje. Za-
bezpieczyli również przejazd kolumny 
przez drogę wojewódzką w Topólnie.

Kolejny przystanek odbył się w Szko-
le Podstawowej w Nowym Kamieniu, 

Dokończenie na str. 48
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gdzie również na wszystkich czekał mały 
poczęstunek. Rowerzyści mogli skosz-
tować swojskiego, drożdżowego ciasta  
i napić się kawy lub herbaty.

Finał rajdu miał miejsce w Kosze-
lówce na terenie ośrodka wypoczyn-
kowego „Zacisze Bis”. Organizato-
rzy przygotowali kiełbaski i kaszanki  

Letni rajd rowerowy 
dookoła Miasta i Gminy Gąbin

z grilla oraz zostały rozlosowane 
nagrody. Wszyscy uczestnicy wrzu-
cili swój numer startowy do koszy-
ka, z którego mały Mikołaj losował 
zwycięzców. Główną nagrodą był 
rower. Nad bezpieczeństwem rajdu 
czuwali strażacy z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Gąbinie.



49

www.gabin.pl

rajd rowerowy
24 sierpnia 2014 r. odbył się rajd rowero-
wy dookoła Miasta i Gminy Gąbin. Został 
zorganizowany na pożegnanie wakacji, 
tak aby całe rodziny mogły wziąć w nim 
udział. Pomimo złej pogody na placu 
Starego Rynku przed ratuszem zgroma-
dziło się 130 miłośników jazdy na rowe-
rze wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gąbin. Uczestnicy mieli do przejechania 
dwie trasy, wyczynową i rekreacyjną. 
Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy raj-
du musieli zarejestrować się wypełniając 
karty rejestracyjne.

Przejazd trasą wyczynową rozpoczął 
się o godzinie 10:00 i prowadził przez 
miejscowości Gąbin – Łąck – Sendeń – 

Nowe Rumunki – Koszelówka – Gąbin. 
Do pokonania były 44 km, bardzo szyb-
kim tempem ok. 30-40 km/h. Pomimo 
trudnych warunków trasę przejechało 
50 rowerzystów wykazując się tym sa-
mym wielką sprawnością fizyczną. Udział 
w rajdzie był okazją do poznania uroków 
ziemi gąbińskiej i łąckiej oraz sprawdze-
nia swojej kondycji. Przejazd trasą trwał 
2,5 godziny i o godz. 12:30 wszyscy za-
wodnicy zameldowali się na mecie.

Po półgodzinnej przerwie o godz. 
13:00, pomimo silnych opadów desz-
czu 130 osób wyjechało w trasę rajdu 
rekreacyjnego, który przez złą aurę  po-
godową okazał się prawdziwym wyzwa-

Wakacyjny

niem. Do pokonania było 35 km. Tym 
razem trasa rajdu prowadziła częściowo 
przez gminę Słubice: Gąbin – Kępina – 
Okolusz – Strzemeszno – Piaski – Borki 
– Troszyn Polski – Nowy Troszyn – Wią-
czemin Polski – Juliszew – Wymyśle Pol-
skie – Czermno - Gąbin. Na trasie rajdu 
w Szkole Podstawowej w Borkach wszy-
scy uczestnicy mogli odpocząć, napić się 
ciepłej kawy i herbaty oraz spróbować 
przygotowanych przez pracowników 
szkoły przepysznych wypieków.

Podczas rajdu zdarzył się nieszczę-
śliwy wypadek, jedna z uczestniczek 
przewróciła się rozcinając nogę, jednak 
szybka interwencja ratowników z Ochot-
niczej Straży Pożarnej Gąbinie pozwoliła 
opanować sytuację do czasu przyjazdu 
karetki.

Na zakończenie rajdu wszystkich 
uczestników czekał piknik na terenie 
kompleksu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej w Gąbinie. Pracownicy Urzę-
du zorganizowali poczęstunek w postaci 
kiełbasek i kaszanek z grilla oraz słodkich 
bułek i wody mineralnej. Wśród uczest-
ników zostały rozlosowane nagrody. 
Rower górski będący nagrodą główna 
wygrał mieszkaniec Płocka. Pozostałe 
nagrody, tj. kaski rowerowe, paletki do 
badmintona, namioty, zestawy do gry  
w piłkę plażową, piłki do gry w koszyków-
kę i piłkę nożną, światełka do rowerów  
i in., również sprawiły bardzo dużą ra-
dość wygrywającym.

Wszyscy uczestnicy rajdu wrócili za-
dowoleni, również najstarszy uczestnik, 
który miał siedemdziesiąt siedem lat. 
Rajd był doskonałą okazją aby pokazać, 
że takie wydarzenia łączą i integrują ze 
sobą pokolenia oraz są idealną okazją do 
spędzenia czasu z całą rodziną.
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POLSKA BIEGA  
– GĄBIN BIEGA 2014
23 maja 2014

W 
Gąbinie, wystartowa-
liśmy wyjątkowo wcześnie, już o godzinie 8:30, 
rozpoczął się bieg w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. Pierwsi 
uczestnicy przybyli na starówkę przed 8:00 gdzie po rejestracji wszystkich biegaczy wy-
konano pamiątkową fotografię. W biegu wystartowali uczniowie ze szkół z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin, ich opiekunowie oraz osoby dorosłe, w tym Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztof Jadczak, razem biegło ok. 215 osób. Start biegu tradycyjnie zlokalizo-
wany był w ulicy Płockiej, trasa prowadziła Traktem Leśnym w kierunku Koszelówki po 
Gąbińskim Kompleksie Leśnym, z metą na stadionie miejskim w Gąbinie. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin dla wszystkich biegaczy zapewnił wodę oraz ciepły 
posiłek. 

Po biegu, dla wszystkich uczestników, przygotowano losowanie symbolicznych me-
dali przygotowanych specjalnie na tę okazję oraz upominków rzeczowych. Ponadto 
szkoły otrzymały dyplomy za udziału w X akcji POLSKA BIEGA. 

Piękna pogoda oraz dobry humor sprzyjały biegaczom na całej trasie, a także pod-
czas losowania.
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Po pierwszym udanym sezonie roz-
grywek ligowych, zakończonych 
awansem do IV ligi mazowieckiej 
mężczyzn, MUKS Gąbin podpisał 
umowę sponsorską z firmą Fructo-
plant Sp. z o.o. z Gąbina. Dzięki po-
mocy sponsora klub zyskuje dodat-
kowy sprzęt sportowy w postaci sto-
łów do tenisa stołowego, na których 
odbywać się będzie szkolenie dzieci  
i młodzieży. Na mocy zawartej umo-
wy Klub przyjmuje nazwę sponsora  i 
od teraz obydwa zespoły występujące  
w IV i V lidze mazowieckiej mężczyzn, 
będą nosić nazwę „MUKS FRUCTO-
PLANT GĄBIN”. Jest to ogromny suk-
ces Klubu z Gąbina, który funkcjonu-
je od niespełna 2 lat.

 Istnienie Klubu tenisa stołowego 
w Gąbinie nie byłoby możliwe bez 

MUKS GĄBIN  
POZYSKUJE SPONSORA TYTULARNEGO

pomocy Miasta i Gminy Gąbin, któ-
re jest Głównym Sponsorem Klubu. 
Dotacje, jakie Klub otrzymuje z Urzę-
du Miasta i Gminy Gąbin od dwóch 
lat pozwalają na zakup niezbędnego 
sprzętu do tenisa stołowego oraz za-
trudnienie instruktora, który profe-
sjonalnie prowadzi zajęcia sportowe. 
Przy tej okazji należy również wspo-
mnieć o ogromnym zaangażowaniu 
w życie Klubu wszystkich jego człon-
ków, a szczególnie rodziców najmłod-
szych zawodników. 

 „Fructoplant Sp. z o.o. z Gąbina 
jest pierwszą firmą, która dostrze-
gła nasz potencjał i zdecydowała się 
wspierać nasze działania. Jako spo-
łeczność Klubu doceniamy okazane 
nam zaufanie, które motywuje nas 
do dalszej pracy i utwierdza w prze-

konaniu, że warto jest dbać o naszą 
kulturę fizyczną. Mamy nadzieję, że 
współpraca ze sponsorem zaowocuje 
w Gąbinie jeszcze większym rozwo-
jem tej wpaniałej dyscypliny sporto-
wej” – Zarząd Klubu.

Informacje na temat Klubu, moż-
na znaleźć pod adresem: www.face-
book.com/MUKSGabin, oraz na stro-
nie Mazowieckiego Związku Tenisa 
Stołowego pod adresem: www.mzts.
pl, gdzie znajdują się aktualne wyni-
ki rozgrywek indywidualnych i dru-
żynowych. Treningi dla wszystkich 
chętnych odbywają się trzy razy w ty-
godniu: poniedziałek (18:30 - 20:00), 
wtorek (18:15 - 19:45), piątek (16:00 
– 17:30) w hali sportowej Gimnazjum 
w Gąbinie. Zapraszamy.
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18 maja 2014 r. na Orliku w Dobrzy-
kowie odbył się po raz pierwszy Inte-
gracyjny Turniej Służb Mundurowych 
w Piłkę Nożną. Zorganizowany został 
przez animatorkę Orlika Annę Sobiec-
ką oraz dwóch wolontariuszy Orlika: 
Łukasza Zawadzkiego i Huberta Artio-
mow. Turniej odbył się pod patrona-
tem Burmistrza Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztofa Jadczaka i Gimnazjum  
w Dobrzykowie. Impreza miała na 
celu integrację społeczności lokalnej 
Dobrzykowa i okolic ze służbami mun-
durowymi Ochotniczej Straży Pożarnej  
i Policji. 

W turnieju brało udział sześć dru-
żyn: Ochotnicza Straż pożarna z Do-
brzykowa i Gąbina, Policja Płock, dwie 
drużyny absolwentów Gimnazjum 
w Dobrzykowie oraz drużyna Dream 
Team złożona z mieszkańców Dobrzy-
kowa i okolic.

I Integracyjny Turniej
Służb Mundurowych

Wszyscy uczestnicy turnieju zosta-
li nagrodzeni pucharami, dyplomami  
i gromkimi brawami. 

O smaczna oprawę turnieju za-
dbała Rada Rodziców Gimnazjum  
w Dobrzykowie. Postarali się, aby nikt 
nie był głodny. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie: kiełbaskę z grilla, smaczną 
grochówkę, czy też skosztować pach-
nących wypieków i napić się aroma-
tycznej kawy. 

Tego dnia można było też odwie-
dzić mury Gimnazjum w Dobrzykowie, 
pozwiedzać sale lekcyjne, obejrzeć 
prezentację w wykonaniu uczniów. 

Pomimo ostatnich pochmurnych 
dni w niedzielę w Dobrzykowie zaświe-
ciło słońce, pogoda dopisała. Miesz-
kańcy Dobrzykowa i okolic tłumnie 
przybyli. 

Kolejny turniej już za rok.

I miejsce – Absolwenci Starsi
II miejsce – OSP Dobrzyków
III miejsce – Dream Team
IV miejsce – Absolwenci Młodsi
V miejsce – OSP Gąbin
VI miejsce – Policja Płock

Zwycięzcy turnieju:

Zd
ję

ci
a:

 w
w

w
.te

ra
zg

ab
in

.p
l



54

www.gabin.pl

W Łodzi dnia 1 czerwca odbyły się eli-
minacje do Mistostw Polski Juniorów 
młodszych. Udany start zanotowała 
czołówka klubu Sakura Judo. Z czterech 
osób startujących aż trójka wywalczyła 
awans na finały Mistrzostw Polski które 
odbędą się w Oleśnicy koło Wrocławia. 
Pierwsza awans wywalczyła Anna Rut-
kowska (na codzień trenuje w grupie 
Gąbin) która wygrała między innymi  
z bardziej utytułowaną oraz starszą od 
siebie Natalią Stobińską z Ippon Kutno. 
Ania przegrała jeden pojedynek zajmu-
jąc 2 miejsce w swojej kategorii wago-
wej. Udany start zanotował jej kolega 
klubowy Kacper Korzeniewski (grupa 
Płock). Kacper po wygraniu 2 pojedyn-
ków przed czasem uległ w walce fina-
łowej zawodnikowi z klubu Spartakus 

SUKCES  
SAKURY JUDO

Lublin. Ostatni awans wywalczył Emil 
Bogiel (grupa Sanniki). Emil w najsilniej-
szej kategorii wagowej zajął 6 miejsce 
lecz decydującą walkę o awans wygrał  
z Kacprem Więcławem z Akademi Obro-
ny Narodowej Warszawa, który na po-
czątku pojedynku prowadził na punkty. 
Lecz dobre przygotowanie fizyczne 
opłacało się, gdyż Emil od połowy 
walki wypracował taką przewagę że 
udało mu się zakończyć pojedynek 
przed czasem zakładając skuteczne 
trzmanie. Najmniej szczęścia miała 
Monika Olczyk, która w pierwszej 
walce musiała zmierzyć się z Barbarą 
Kulik z UKJ 225 Warszawa. Przeciw-
niczka Moniki jest obecnie brązową 
medalistką Mistrzostw Europy. Wal-
kę o wyjazd na Mistrostwa Polski 

Monika przegrała po dogrywce z Alicją 
Szewczyk z MULKS Technik – Orion Ra-
dzyń Podlaski. Dla trenera Krzysztofa 
Masztakowskiego Monika Olczyk zano-
towała bardzo dobry start. Jak podkre-
śla trener Monika trenuje niespełna rok 
czasu. Jej przeciwniczki mają już 5 letni 
staż w Judo. Ciężka praca naszych Judo-
ków z klubu zaowocuje na arenie kra-
jowej deklaruje trener Masztakowski. 
Pragniemy poinformować oraz podzię-
kować Burmistrzowi Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztofowi Jadczakowi gdyż bez 
Jego wsparcia finansowego wyjazd na 
zawody takiej rangi byłby niemożliwy.

Rajd rowerowy 1008
W sobotę 23 sierpnia od godz. 22:40 do niedzieli 24 sierp-
nia do godz. 15:00 przez Miasto i Gminę Gąbin przejeżdżali 
uczestnicy VIII ultramaratonu rowerowego „Bałtyk-Biesz-
czady”. Trasa o długości 1008 km prowadziła ze Świnouj-
ścia do Ustrzyk Górnych i była jedną z najtrudniejszych 
w całej Europie i najdłuższą i najtrudniejszą imprezą tego 
typu w Polsce.  

W rajdzie brała udział rekordowa licz-
ba uczestników, tj. 374. Nie zabrakło 
również uczestników z zagranicy oraz 
rekordzisty Guinnesa w jeździe non-

stop Zdzisława Kalinowskiego. 
Pan Burmistrz Miasta i Gminy 

Gąbin Krzysztof Jadczak objął swo-
im patronatem to wydarzenie. Wraz  
z Ochotniczą Strażą Pożarną z Dobrzy-
kowa przygotował i wyposażył punkt 
kontrolny, gdzie strażacy cały czas czu-
wali, organizując dla kolejnych przyjeż-
dżających rowerzystów napoje ciepłe 
i zimne oraz jedzenie. Ci najbardziej 
zmęczeni mogli odpocząć i przespać 
się w  specjalnie  przygotowanych na-
miotach. 

Uczestnicy maratonu mieli do prze-
jechania siedemdziesiąt godzin. Trasa 
rajdu prowadziła m. in. przez Byd-

goszcz - Toruń – Wło-
cławek. Rozciągnęła 
się ona ze względu 
na różne prędkości 
jazdy zawodników, 
dlatego uczestnicy 
dojeżdżali do Gąbi-
na przez kilkanaście 
godzin.  Sportowcy 
jechali w dwóch ka-
tegoriach: indywi-
dualnej i open, w 
której możliwa była 
współpraca w gru-
pie. To wydarzenie 
było świetną okazją 
do spotkania osobi-
ście najlepszych pol-
skich i zagranicznych 
kolarzy długodystan-
sowych.Zd
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Trzy tytuły i kolejne podia! Mimo 
zmiennej pogody i trudnych war-
unków zawodnicy ekipy kierow-
anej przez jeżdżącego managera, 
Bartłomieja Lewandowskiego,  
w niedzielę znów mieli mnóstwo 
powodów do radości.

Zieliński  
mistrzem Polski!

Sebastian Zieliński udał się na 
Słowację aby przypieczętować dru-
gi z rzędu tytułu mistrza Polski klasy 
Supersport i zrobił to dwukrotnie 
stając na podium na torze Slova-
kiaring, choć w miniony weekend 
polscy motocykliści rywalizowali 
razem z licznie obsadzoną i bardzo 
szybką, międzynarodową stawką 
serii Alpe Adria.

„To był trudny, ale zakończony 
kolejnym wielkim sukcesem i 
wieloma wygranymi sezon – 
powiedział pochodzący z Os-
trowa Wielkopolskiego Zieliński. 
– Walka z rywalami z Alpe Adria 
była bardzo zacięta, ale na 
Słowacji kontrolowałem sytuację 
i skupiałem się na mistrzostwie. 
Razem z LRP Poland kończymy sezon z 
drugim tytułem z rzędu. Dziękuję całej 
ekipie i wszystkim kibicom za doping.”

Marek Szkopek  
wicemistrzem

Marek Szkopek do wyścigów ka- 
tegorii Superstock 1000 zakwalifikował 
się na wysokim, czwartym miejscu, po 
czym w sobotę stoczył bardzo zacięty 
pojedynek z byłym zawodnikiem mis-
trzostw świata MotoGP i World Super-
bike, Andreasem Meklauem, finiszując 
na piątej pozycji. Dzień później Szko-
pek jeszcze bardziej podkręcił tempo, 
wpadając na metę na drugim miejscu, 
jako pierwszy z Polaków i zaledwie 
półtorej sekundy za zwycięzcą wyścigu 
Alpe Adria. Jednocześnie 29-latek 
z Dobrzykowa zapewnił sobie tytuł 
wicemistrza Polski klasy Superstock 

Motocykliści LRP Poland 
z mistrzowskimi tytułami
Sebastian Zieliński mistrzem Polski klasy Supersport, Marek Szkopek wicemistrzem ka- 
tegorii Superstock 1000, a Paweł Szkopek drugim wicemistrzem Superbike. Motocykliści 
zespołu LRP Poland w wielkim stylu zakończyli pełen sukcesów sezon 2014 podczas os-
tatniej rundy WMMP na torze Slovakiaring na Słowacji.

1000, w wielkim stylu kończąc swój 
pierwszy sezon po powrocie na moto-
cykl o większej pojemności.

„Zakończyliśmy sezon WMMP 
bardzo emocjonującymi wyścigami  
i kolejnym podium – powiedział Marek 
Szkopek. - Początek tegorocznej ry-
walizacji nie był łatwy, ale szybko 
odnalazłem się na nowym motocyklu 
i złapałem bardzo dobre tempo. Nie 
mamy jednak czasu na świętowanie 
wicemistrzostwa, bowiem już za kilka 
dni wystartujemy w MŚ we Francji  
i znów damy z siebie wszystko.”

Paweł Szkopek  
trzeci w Superbike’ach

Starszy brat Marka, Paweł Szko-
pek to wielokrotny mistrz Polski, który  
w tym roku skupia się przede wszystkim 
na startach w mistrzostwach świata En-

durance. W ramach treningu Sz-
kopek wystartował jednak w tym 
sezonie w większości wyścigów 
WMMP klasy Superbike, a po-
dium w pierwszym wyścigu na 
Słowacji i ósmym miejscem w 
drugim, zapewnił sobie tytuł 
drugiego wicemistrza Polski tej 
kategorii. 

„To był był bardzo udany se-
zon – powiedział Paweł Szkopek. - 
Szczerze mówiąc potraktowałem 
zmagania w WMMP nieco trenin-
gowo, ale i tak udało mi się 
sięgnąć po tytuł drugiego wice-
mistrza Polski. W sobotę czułem 
się świetnie i stanąłem na po-
dium Alpe Adria. W niedzielę w 
trudnych warunkach pojechałem 
taktycznie, aby przypieczętować 
tytuł. W ten weekend na Słowacji 
panowały trudne warunki, ale był 
to idealny trening przed naszym 
wspólnym startem w MŚ w Le 
Mans.”

To jeszcze nie koniec...
Solidnie zmagania zakończył 

także jeżdżący manager zespołu, 
oba wyścigi na Słowacji kończąc jako 
szósty z Polaków i sięgając jednocześnie 
po siódme miejsce w klasyfikacji gen-
eralnej mistrzostw Polski Superbike.

„Zakończyliśmy sezon trudnym, 
ale bardzo ciekawym weekendem na 
Słowacji – dodał Bartłomiej Lewan-
dowski. – Wiedzieliśmy, że na Slova-
kiaringu czeka nas walka o wysoką 
stawkę, ale wszyscy zawodnicy stanęli 
na wysokości zadania, sięgając po mis-
trzowskie tytuły, z których jesteśmy 
bardzo dumni. Dziękuję całej ekipie 
LRP Poland, naszym zawodnikom, 
sponsorom oraz kibicom. Jako profes-
jonalny zespół wyścigowy zrobiliśmy 
w tym sezonie kolejny krok, a za rok 
wrócimy oczywiście jeszcze silniejsi  
i z jeszcze większymi aspiracjami. Naj-
pierw jednak czeka nas start w MŚ we 
Francji.”

Sebastian Zieliński

Bartomiej Lewandowski
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