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Na początku maja bieżącego roku 
firma Granar z Warszawy wykona-
ła budowę ostatniego odcinka drogi 
gminnej Czermno – Strzemeszno. 
Zmodernizowany odcinek o długo-
ści 834 m był trudny technicznie do 
wykonania ponieważ fragmentem 
obejmował zbocze pradoliny Wisły.  

Budowa 
drogi gminnej
Czermno 
Strzemeszno 

Tegoroczne Dni Gąbina rozpo-
częły się piątkowym wydarzeniem 
sportowym – BIEGAMI ULICZNYMI  
o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA 
I GMINY GĄBIN (o których możemy 
przeczytać na stronie 18. Natomiast 
po godz. 18:00 tradycyjnie mieszkań-
cy wzięli udział w Wieczorze Kultury 

3 dni święta mieszkańców 
naszej gminy

Chrześcijańskiej. Na scenie pojawi-
ły się zespoły muzyczne: Promyczki  
z Gąbina, MariKon ze Szkoły Pod-
stawowej w Gąbinie, chór seniora 
„Gąbiniacy”, Arka Jarka z Ciechano-
wa oraz zespół H7, który o godzinie 
21:00 poprowadził Apel Jasnogórski. 

Dni Gąbina 2011
Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Gąbinie
Cztery „Radosne szkoły”
Składy osobowe rad sołeckich  
i zarządów osiedlowych
220. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Promocja albumu o Mazowszu
Dożynki parafialne i dekanalne
Koncert z okazji inauguracji 
szkoły muzycznej
Rajd pieszy z okazji Dnia 
Dziecka
Wakacyjny rajd rowerowy
Polska Biega – Gąbin Biega

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia składamy gorące życzenia, 
pomyślności, dużo radości i pogody ducha 
na ten wyjątkowy czas przyjścia na świat 
Zbawiciela. Życzymy rodzinnych świąt w 
gronie najbliższych, niech światełko zaświeci 
w każdym domu i nikt nie będzie samotny  

w wieczór wigilijny. A Nowy Rok 2012 
niech przyniesie spełnienie marzeń  
i realizację życiowych planów. 

Przewodniczący
Rady Miasta  

i Gminy Gąbin
Edward Wilgocki

Burmistrz 
Miasta i Gminy  

Gąbin
Krzysztof Jadczak
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Wyprofilowanie i złagodzenie dość 
znacznego wzniesienia wpłynę-
ło na koszt inwestycji (ponad 300 
tys. zł). Droga gminna Czermno – 
Strzemeszno jest ważna komunika-
cyjnie, łączy się z drogą wojewódz-
ką nr 575 oraz drogą powiatową nr 
2983W (Gąbin – Wymyśle Polskie). 
Stanowi ważny skrót dla miesz-
kańców Strzemeszna, Czermna, 
Nowego Wymyśla i okolicznych 
miejscowości. Modernizacja dro-
gi została sfinansowana ze środ-
ków własnych gminy Gąbin, przy 
pomocy finansowej z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Inwe-
stycja poprawi warunki życia i uła-
twi poruszanie się mieszkańcom 
tych terenów.

Budowa 
drogi gminnej
Czermno 
Strzemeszno 

By jeszcze bardziej usprawnić 
komunikację we wspomnianych 
miejscowościach rozpoczęto prace 
przygotowawcze do modernizacji 
kolejnych dwóch dróg. Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin zlecił opra-

cowanie podkładów geodezyjnych 
dla drogi gminnej „przez wieś”  
w Strzemesznie, od drogi powia-
towej nr 2984W do zmodernizo-
wanej właśnie drogi Czermno  
– Strzemeszno (będzie to odcinek 

o długości ok. 2 km) oraz drogi  
od skrzyżowania w Strzemesz-
nie do cmentarza w miejscowości 
Czermno. Kolejnym etapem będzie 
opracowanie dokumentacji tech-
nicznej.
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W ramach zaplanowanej mo-
dernizacji wymienione zostaną wy-
eksploatowane urządzenia oczysz-
czalni, które zapewnią sprawną  
i zautomatyzowaną pracę oraz po-
zwolą na osiągnięcie właściwego 
poziomu oczyszczenia ścieków. 
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
w czerwcu 2009 roku wystąpił  
z wnioskiem o przyznanie pomocy 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Gąbinie

Działająca oczyszczalnia 
ścieków w Gąbinie pracu-
je na granicy swojej prze-
pustowości, dlatego zaszła 
konieczność jej rozbudo-
wy i unowocześnienia pro-
cesu technologicznego, co 
pozwoli na podłączenie do 
sieci kanalizacyjnej nowych 
osiedli. 

w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007-2013 
zadania pn.: „Modernizacja i roz-
budowa oczyszczalni ścieków  
w Gąbinie”. Po rozpatrzeniu i uzu-
pełnieniu wniosku została podpi-
sana w czerwcu 2010 roku umowa 
z Samorządem Województwa Ma-
zowieckiego o przyznaniu pomocy. 
Wartość dofinansowania zadania, 
to 2 257 398,00 zł; a wkład własny 
wynosi 1 595 262,02 zł. Procedura 
wyłonienia wykonawcy inwesty-
cji odbyła się w trybie przetargu 
nieograniczonego. Oferty złożyło 
dziewięć firm, najkorzystniejszą 
przedstawiła firma pn. Komplek-
sowa Realizacja Inwestycji Budow-
lanych Sp. z o. o. z Warszawy. 

Na obecnym etapie prac bu-
dowlanych wykonano już awa-
ryjne obejście dotychczasowego 
zbiornika doświeżenia ścieków  

i piaskownika oraz zdemontowano 
te urządzenia. W trakcie budowy 
jest zbiornik osadnika wtórnego - 
konstrukcja betonowa o średnicy 
8,5 metra i wysokości ponad 8 me-
trów. Wykonana została również 
betonowa komora przepływomie-
rza, a także wykop pod zbiornik 
uśredniający i zbiornik zagęszcza-
nia osadów. Wykonano prace kon-
strukcyjno-budowlane zbiornika 
retencyjnego ścieków oraz zbiorni-
ka zagęszczania osadu. Przygoto-
wano do betonowania konstrukcję 
zbiornika reaktora. Przygotowano 
budynek po stacji dmuchaw pod 
kątem zamontowania prasy taśmo-
wej do osadów.  W budynku admi-
nistracyjno – technicznym wyko-
nano część prac modernizacyjnych.
Trwają prace przy instalacjach mię-
dzy obiektowych (rurociągi, ciągi 
technologiczne ścieków surowych 
i osadu nadmiernego). 

Dokoczenie str. 4
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22 lipca 2011 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak i Skarbnik – Maria 
Aniela Machała podpisali umo-
wę z przedstawicielami Samo-
rządu Województwa Mazowiec-
kiego na dofinansowanie zakupu 
nowego lekkiego samochodu 
pożarniczego dla OSP Troszyn 
Polski. Pod koniec marca br. Sa-
morząd Miasta i Gminy Gąbin 
wystąpił z wnioskiem o przyzna-
nie pomocy finansowej ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego na doposażenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Troszynie Polskim. Decyzją Sej-
miku Województwa Mazowiec-
kiego, w dniu 20 czerwca 2011 
roku przyznano pomoc finanso-

Lekki samochód pożarniczy 
dla OSP 
Troszyn Polski 

wą w formie do-
tacji celowej, z 
p r z e z n a c z e -
niem na dofi-
nansowanie 
OSP Troszyn 
Polski, w kwo-
cie 50 tys. zł. 
Kolejne 50 000 zł 
gminie udało się 
pozyskać z Woje-
wódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Zaku-
piony sprzęt przyczyni się nie tylko 
do skutecznego przeprowadzania 
akcji ratowniczo gaśniczych, ale 
także wpłynie na komfort pracy sa-
mych strażaków. Celem programu 
jest doposażenie jednostek OSP w 

niezbędny sprzęt do prowadzenia 
skutecznych działań dla ratowania 
życia i zdrowia ludności, mienia  
i środowiska naturalnego, nato-
miast priorytetem tegorocznej edy-
cji jest doposażenie ochotniczych 
straży pożarnych w sprzęt służący 
do usuwania skutków powodzi.

Planowany termin zakończenia 
inwestycji to i I kwartał 2012 roku. 
Jest to właściwie pierwszy etap 
rozbudowy oczyszczalni w Gąbi-
nie. Głównym celem tej moderni-
zacji i rozbudowy jest przystoso-
wanie jej do przyjęcia ścieków od 
ok. 11 000 mieszkańców, zarówno 
tych podłączonych do sieci kanali-

zacyjnej, jak i posiadających indy-
widualne szczelne szamba przydo-
mowe. Opracowana dokumentacja 
techniczna swoim zakresem obej-
muje kompleksową moderniza-
cję oczyszczalni, jednakże kolejny 
etap rozbudowy uzależniony jest 
od pozyskania zewnętrznych środ-
ków finansowych, czy to z fundu-

szy UE czy z środków krajowych. 
Realizacja inwestycji przyczyni się 
do jeszcze większej ochrony środo-
wiska poprzez właściwą gospodar-
kę ściekami, a tym samym poprawi 
jakości życia mieszkańców, oraz 
stworzy warunki do dalszego roz-
woju gospodarczego Miasta i Gmi-
ny Gąbin.
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Cztery 
„Radosne szkoły” 

W ramach rzadowego progra-
mu „Radosna Szkoła” Samorzad 
Miasta i Gminy Gabin wybudo-
wał cztery place zabaw (w Gabi-
nie, Nowym Grabiu, Czermnie  
i Nowym Kamieniu). 
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Burmistrz 
K r z y s z t o f 
Jadczak i 
Rada Gmi-
ny przyjęła 
k o n c e p c j ę 
w s p i e r a n i a 
w s z y s t k i c h 
szkół poprzez 
poprawę bazy 
dydaktycznej i spor-
towej (m.in. ORLIK i 
Biały ORLIK), organizację imprez 
sportowych i rekreacyjnych, wy-
posażanie w różnorodne pomoce, 
w tym pracownie komputerowe, 
„sale zabaw”, place zabaw, a także 
rozbudowę i modernizację budyn-
ków szkół, bloków żywieniowych  
i budowę sal sportowych.

Jeszcze w  tym roku powstanie 
plac zabaw w szkole podstawowej 
w Borkach, a w następnej kolejno-
ści także w szkole podstawowej  
w Dobrzykowie. Dzięki tym inwe-
stycjom, wszystkie szkoły na tere-
nie miasta i gminy Gąbin zostaną 
wyposażone w nowoczesne i bez-
pieczne place zabaw. Udostępnie-
nie najmłodszym mieszkańcom 
bezpiecznych i dobrze wyposażo-
nych miejsc rekreacji i odpoczyn-
ku, wpływa korzystnie na rozwój 
emocjonalny oraz fizyczny, a tak-
że poprawia relacje najmłodszych 
uczniów z nauczycielami, integruje 
dzieci podczas zajęć.

Program „Radosna Szkoła” zo-
stał opracowany w odpowiedzi na 
nową podstawę programową, obo-
wiązującą od września 2009 roku. 
(m.in. z powodu rozpoczęcia nauki 
w szkole przez dzieci 6-letnie), ma 

Radosna Szkoła w Gąbinie...

... w Nowym Grabiu...

... w Czermnie...
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za zadanie ułatwić 6-latkom rozpo-
częcie nauki w szkołach poprzez 
dostosowanie warunków nauki do 
wieku rozwojowego dzieci, umoż-
liwić dzieciom z terenów wiejskich 
dostęp do nowoczesnych pomocy 
edukacyjnych, stworzyć takie wa-
runki do wyposażenia szkół, aby 
były dostosowane do potrzeb roz-
wojowych dzieci w młodszym wie-
ku szkolnym.

Place zabaw wyposażone zostały 
w bezpieczne, atestowane przyrzą-
dy rekreacyjne tj. drabinki, drążki, 
pomosty, zjeżdżalnie, równoważ-
nie, przeplotnie oraz kolorowe huś-
tawki i kołowrotki. Ważne jest za-
stosowanie nowoczesnej, bezpiecz-
nej nawierzchni pod urządzeniami, 
właściwe rozmieszczenie sprzętu 
znajdującego się na placu zabaw 
oraz przyjazne zagospodarowanie 
pozostałego terenu zielenią.

... w Nowym Grabiu...

... w Nowym Grabiu... ... w Czermnie...

... w Nowym Kamieniu...
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W ramach inwestycji prowadzone 
będą prace w następującym zakresie: 
rekultywacja techniczna obejmująca:  
- wykonanie pasów chłonnych wód 
opadowych  
- wykonanie kinet do rozprowadzania 
wód odciekowych  
- wyrównanie powierzchni izolowa-
nych odpadów  
- nawiezienie gruntu na warstwę okrywową materiałem 
własnym (uformowanie pryzmy) z przemieszczonych od-
padów i ułożenie warstwy wyrównawczej z piasku o gru-
bości 0,40 - 1,55 m;
Zakończenie prac przewiduje się na dzień 31.08.2012 r.
Finansowanie projektu w 85% ze środków Unii Europej-
skiej programu RPO WM: Priorytet IV. Środowisko, zapo-
bieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.2. Ochro-
na powierzchni ziemi.
Celem głównym przedmiotowego projektu jest poprawa 
stanu środowiska naturalnego w gminie Gąbin.  Rekulty-
wacja będzie ostatnim etapem koniecznym w procesie 
zamykania składowiska odpadów w Gąbinie.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” realizowany w miejscowości Dobrzyków obejmuje budowę kompleksu sportowo- rekreacyj-nego, w skład którego wchodzą: dwa boiska sportowe, do piłki nożnej, o wymiarach 30mx62m o powierzchni 1860m2, boisko wielofunkcyjne, tj. boisko do piłki ręcznej z liniami do siatkówki, koszykówki i tenisa o wym. 50mx30m o pow. 1500m2.Ponadto: ogrodzenie terenu i oświetlenie, chodniki, ciągi komu-nikacyjne, budynek zaplecza socjalnego: sanitarno-szatniowy.Głównymi celami programu „Moje Boisko – Orlik 2012” są: udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycz-nego pod okiem trenera – animatora, popularyzacja aktywnego stylu życia, a więc rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką.
Wykonawcą inwestycji jest firma MASTERS S. A. ze Szczecina. Finansowanie inwestycji: Ministerstwo Sportu i Turystyki  – 500 000,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowiec-kiego 333 000,00 zł, budżet Samorządu Miasta i Gminy Gąbin - 328 468,46 zł

Rekultywacja składowiska odpadów  
w Gąbinie – Kępinie

Budowa Orlika w Dobrzykowie

Budowa drogi gminnej w Konstantynowie

Wykonawcą prac jest „CEZET BIS ” Sp. z o.o.  

ze Starachowic, wartość zadania 429 584,84 zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantynów 

na odcinku o długości 1,16 km.

Zakres robót obejmuje wykonanie drogi wewnętrznej  

o szerokości zmiennej 4,5 – 5,0 m o nawierzchni bitumicz-

nej, na podbudowie z mieszanki optymalnej.

Budowa drogi będzie bardzo dużym ułatwieniem dla 

mieszkańców Konstantynowa, a także dla wszystkich 

korzystających z usług funkcjonującej tam cegielni, która 

jest jedynym tego typu zakładem w gminie Gąbin. 

Budowa drogi gminnej  
w Jordanowie i Jadwigowie

W zakres zadania wchodził  remont nawierzchni asfaltowej na odcin-
ku ok. 300mb drogi gminnej w miejscowości Jadwigów polegającej 
na położeniu mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 
4 cm, a także przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jordanów 
na odcinku ok. 320 mb polegającej na położeniu mieszanki mineral-
no-bitumicznej asfaltowej o grubości 5cm.
Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2011 r., a wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych S.A. Go-
stynin. Koszt zadania 76 033,07 zł.
Oba odcinki dróg są kontynuacją zadań realizowanych etapami w 
poprzednim budżecie w roku 2010 i lat wcześniejszych. Ich pełna 
realizacja pozwoli na bezpieczny dostęp mieszkańców i przyjezdnych 
do obu miejscowości. 

Wybrane inwestycje  
ostatnich miesięcy
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Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach

Przebudowa przychodni zdrowia 
w Dobrzykowie

Budowa hali sportowej  
w szkole podstawowej w Borkach

Przebudowa ul. Sadowej, Wiśniowej 
i Ogrodowej w Dobrzykowie

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Kamień – Słubice, Nowy Kamień

Istniejący układ 
uzdatniania wody 
jest zbyt mały oraz 
wyeksploatowany. 
Docelowo stacja ma 
zasilać znaczny obszar 
gminy i stanowić jedno 
z podstawowych ujęć 
wody. Modernizacja 
istniejącej stacji 

uzdatniania wody jest niezbędna by optymalnie zarządzać zasobami 

wody pitnej, tak by w okresie letnim i zwiększonych rozbiorów 

zapewnić jej dostawę dla wszystkich mieszkańców. 

W ramach inwestycji „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz 

z budową zbiorników retencyjnych i zestawu pompowego w 

miejscowości Górki gm. Gąbin” w etap pierwszy zadania wchodzi 

budowa nowo projektowanej studni, budowa osadnika popłuczyn, 

przebudowa przyłącza energetycznego, wykonanie odwiertu studni 

głębinowej wraz z obudową.
Przewiduje się zakończenie powyższych prac do końca bieżącego roku. 

I etap zadania jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, na który gminie udało się uzyskać 

dotację w wysokości 140 000,00 zł.
Rozbudowa i modernizacja SUW Górki pozwoli w przyszłości dostarczyć 

na ten wyjątkowo trudny teren wodę uzdatnioną w nowocześnie 

wyposażonej stacji przy zachowaniu możliwie najlepszych  parametrów 

fizykochemicznych.

Wykonawcą zadania 
było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Bu-
dowlanych S.A. Gosty-
nin. Wartość zadania 
159 232,45 zł.  Długość 
drogi 947m. Zakres 
robót obejmował wykonanie drogi wewnętrznej 
szer. 3,00 m o nawierzchni bitumicznej na pod-
budowie z kruszywa łamanego.

Budowa placu zabaw w ramach RADOSNEJ 
SZKOŁY w Borkach

Program rządowy RADOSNA SZKOŁA ma umożliwić 
młodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycz-
nej w sposób pozwalający rozłado-
wać napięcia emocjonalne i fizyczne, 
wynikające z możliwego ograniczenia 
spontanicznej aktywności w trakcie 
zajęć prowadzonych w klasach.
Wykonawcą budowy szkolnego placu 
zabaw przy szkole podstawowej w 
Borkach jest firma z Warszawy Play-
time – Agnieszka Sereda.
Zakończenie  wszystkich prac przy 
budowie placu zabaw planuje się do 
końca roku.Program Radosna szkoła 
zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły w tworzeniu odpowiednich 
warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obni-
żenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

Budowa drogi w miejscowości Przemysłów
Zadanie realizowane w porozumieniu z gminą Słubice. 

Wkład Miasta i Gminy Gąbin ponad 170 000,00 zł. 

Wkład Gminy Słubice – 147 000,00 zł.
Miasto i Gmina Gąbin przekazała na realizację tej in-

westycji gminie Słubice kwotę 153 000,00 zł, wcześniej 

podpisując w tej sprawie porozumienie o wspólnej realizacji. Droga biegnąca do 

miejscowości Przemysłów będącej częścią gminy Gąbin przebiega po terytorium 

gminy Słubice, dlatego dla dobra mieszkańców, Samorząd Miasta i Gminy Gabin 

podjął decyzję o dofinansowaniu powyższego zadania. Dzięki wybudowanej 

drodze uruchomiono dowóz do szkół, dzięki czemu dzieci i młodzież nie muszą 

dodatkowo pokonywać 1,5 – 2 km pieszo.
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Lp. Sołectwo Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej Członkowie Rady Sołeckiej

1. Dobrzyków – Góry Małe WILGOCKA HENRYKA

Wichrowski  Stanisław 
Młodziejewska  Maria 
Wichrowski Czesław 
Olszewski Marek

2. Górki SZYMBORSKI HENRYK

Petrykowski Wiesław 
Jagielski Jan 
Wiącek Daniel 
Nowak Benedykt

3. Jordanów BANASIAK ZBIGNIEW
Chojnacki Tomasz 
Jankowska Anna 
Kijek Tomasz

4. Potrzebna STRZELECKI PAWEŁ
Dubielak Tomasz 
Sosnowska Jadwiga 
Jakubowska Marianna

5. Karolew PACZKOWSKA BARBARA

Paczkowski Roman 
Kowalski Dawid 
Ziółkowski Krzysztof 
Fus Karolina

6. Ludwików MICHALSKA JADWIGA

Salawerski Wiesław 
Kieszkowska Mirosława 
Piekarska Marianna 
Waszkiewicz Halina

7. Nowe Grabie STASIAKANITA

Sarniak Ewa 
Makowski Mirosław 
Bedyk Jerzy 
Olkiewicz Jolanta

8. Grabie Polskie KOŚĆ JOLANTA IWONA
Nowicki Janusz 
Chojnacki Krzysztof 
Paradowski Dariusz

9. Koszelew ŻUROWSKI PAWEŁ

Stachurski Tadeusz 
Kowalski Włodzimierz 
Popek Mirosław 
Majchrzak Janusz

10. Guzew OSTROWSKA DANUTA

Skonieczny  Grzegorz 
Olejniczak  Sylwester 
Siedlarek Kazimierz 
Rogalski Ireneusz

11. Stary Kamień WOJTALEWICZ GRAŻYNA

Nodzak Sławomir 
Modliborska Sylwia 
Janicki Stanisław 
Szewczyk Maria

12. Kamień Słubice BARANOWSKA JOLANTA
Marciniak  Marek 
Dębski Dariusz 
Igielski Marek

13. Nowy Kamień CHRZĄSZCZEWSKI 
KAZIMIERZ

Igielski Tadeusz 
Dubielak  Marian 
Olobry Dariusz 
Rokicki Kazimierz

14. Lipińskie GĘSIARZ BOGDAN

Kopeć Stanisław 
Gontarek Adam 
Cieślak Marek 
Ledzion Krzysztof

15. Jadwigów WYPYSIŃSKI HENRYK
Chrząszczewska Marzena 
Górska Iwona

SKŁADY OSOBOWE 
RAD SOŁECKICH W GMINIE GĄBIN 2011-2015
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16. Topólno – Konstantynów BEDYK JAN

Kwapisz Ewa 
Przybysz Justyna 
Chrząszczewski Grzegorz 
Zielak Sylwester

17. Czermno DOBACZEWSKI STANISŁAW

Ledzion  Andrzej 
Nowicki  Adam 
Cierpikowski Paweł 
Pietrowicz Marcin

18. Kępina – Plebanka PANEK BARBARA
Wierzbicka  Krystyna 
Wernik  Bogusława 
Jakubowska Jadwiga

19. Strzemeszno LEONARCIK DOROTA
Jabłoński Grzegorz 
Pietruszewska Jadwiga 
Michalski Andrzej

20. Okolusz RZEPECKA HANNA

Wyrwich  Teresa 
Bińkowska  Wioletta 
Ciastek Leszek 
Rzepecka Alina

21. Rumunki – Piaski WIERZBICKI JAN MAREK
Józwiak Jan 
Lewandowski Roman 
Grabowska Stanisława

22.
Nowa Korzeniówka

Stara Korzeniówka
WAWRZYŃSKA MAŁGORZATA

Wierzbicka Wanda 
Olewniczak Jarosław 
Strzałkowska Nina 
Obidowska Katarzyna

23. Borki – Troszyn Polski MALISZEWSKA ELŻBIETA

Szkopek  Wiesław 
Zaleska Aldona 
Wiśniewski Zdzisław 
Lewandowska Katarzyna  
Bańka Andrzej

24. Nowe Wymyśle TOMASIK EDWARD
Opalewski Zdzisław 
Bedyk Krzysztof 
Zarzycki Tadeusz

25. Przemysłów GOŚCINIAK KLEMENS
Jóźwiak Jacek 
Perka  Stanisław

26. Nowy Troszyn SZTANDUR ANDRZEJ

Węglarz Dorota 
Chętkowska Krystyna 
Nowicki Tomasz 
Smożewska Wanda

Lp. Osiedle Przewodniczący Zarządów 
Osiedlowych Członkowie Rady i Zarządu Osiedli

1. Osiedle nr 1 Zielak Stanisław

Rada:
Dolmann Jolanta
Zielak Stanisław
Kamiński Henryk
Matuszewska Anna
Milczarski Ryszard
Cybart Marian
Kiełbasa Anna
Zwierzchowski Henryk
Przyżycka Regina
Matuszewska Teresa
Matuszewki Mirosław
Lewandowski Piotr
Żabka Teresa

SKŁADY OSOBOWE 
RAD i ZARZĄDÓW OSIEDLOWYCH W GĄBINIE 2011-2015

Żuchowicz Kazimierz
Białek Radosław
Zarząd: 
Zielak Stanisław 
Białek Radosław 
Cybart Marian 
Kiełbasa Anna 
Zastępca przewodniczącego: 
Cybart Marian 
Sekretarz: 
Białek Radosław 
Członek: 
Kiełbasa Anna
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Dni Gąbina 2011

3 dni święta wszystkich mieszkańców naszej gminy

Występy zespołów poprowadzili 
Joanna Jasińska i Bogdan Stem-
plewski – przedstawiciele Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich,  
którego członkowie przygotowali 
wieczór kultury chrześcijańskiej. 
Różne wykonania utworów (od 
chóralnych po rockowe) mogły 
trafić w gusta każdego miłośnika 
muzyki religijnej, a radosny nastrój 
zachęcił wszystkich do wspólnego 
śpiewania.  Wieczór kultury chrze-
ścijańskiej zakończył się o godz. 
21:30.

Sobotni program artystyczny 
na scenie rozpoczął się Gminnym 
Festiwalem Piosenki Dziecięcej 
Szkół Podstawowych i Gimna-

zjalnych. W ramach festiwalu wy-
stąpiły dzieci i młodzież ze szkół 
miasta i gminy. Następnie wystą-
piły zespoły z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Mażoretkowy 
MINI – SZYK zaprezentował dwa 
układy choreograficzne, pierwszy 
pt. „Serduszko” i drugi pt. „Bar-
bie”. Barwne stroje i duże umie-
jętności najmłodszych mażoretek 
zachwyciły nie tylko rodziców, ale 
wszystkich widzów. Dwa duety, 
buławistek TEAM (Toli i Martyny), 
oraz Toli i Weroniki, porwały wi-
dzów  umiejętnościami taneczny-
mi i żonglerskimi Wystąpiły rów-

nież solistki Weronika Kowalska 
i Wiktoria Wilkiewicz dając popis 
swoich umiejętności wokalnych. 
Następnie zaprezentowały się ze-
społy ludowe – Małe Czermno, 
Kamieniaki i Gąbiniaki. Po nich 
wystąpiła Orkiestra Dęta OSP  
w Gąbinie, z którą zadebiutowała 
buławistka Weronika Zarębska.

Wszystkich widzów zachwy-
cił występ Zespołu Pieśni i Tańca 
MASOVIA z Płocka, tancerze wy-
stąpili w ślicznych strojach ludo-
wych, które zmieniali do każde-
go z zaprezentowanych polskich 
tańców, natomiast solistka wraz  
z kapelą w swoim  pięknym gło-
sem przypomniała tradycyjne 
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3 dni święta wszystkich mieszkańców naszej gminy
pieśni ludowe.  Później na scenie 
pojawiły się zespoły „W Sam Raz”  
i „Czarna Pantera”. Zespół „Quest” 
zaprosił uczestników na koncert 
biesiadny. Główną gwiazdą wie-
czoru był zespół Universe. Usły-
szeliśmy takie przeboje jak: „Ona  
i ja”, „Elizo czekam na Ciebie”, „To 
był maj”, „Tacy byliśmy jeszcze 
wczoraj” z 1988 roku z Opola, „Daj 
mi wreszcie święty spokój”, „Bądź 
moją iskrą”, „Jestem obok Ciebie”, 
„W perły zmienić deszcz”, „Wo-
łanie przez ciszę”, „Mr Lennon” 
i inne. Balladowy występ niesa-
mowitej grupy Universe punktem 
kulminacyjnym sobotniego wie-
czoru.  Świetne brzmienie, wypra-
cowane przez lata, oraz wspaniałe 

przeboje, skomponowane przez 
Mirka Bregułę i Henryka Czicha 
znane wszystkim były okazją do 
wspólnego śpiewania i zabawy.  
W taneczne rytmy wprowadziła 
nas Formacja QUEST, dyskoteka 
trwała do godz. 2:00.

W sobotę  mieszkańcy mogli 
także obejrzeć wystawę plastycz-
ną członków Koła Plastycznego 
pracującego przy MGOK pod kie-
runkiem P. Ewy Gieras. Tytuł wy-
stawy to „Dziecięce Inspiracje”,  
a swoje prace wykonane pastelami  
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wystawili: Tymek Pietracho, Łucja 
Obidowska, Natalia Cichecka, Kac-
per Kłys i Mikołaj Robak – wszyscy 
ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie. 
Natomiast TOWARZYSTWO MI-
ŁOŚNIKÓW ZIEMI GĄBIŃSKIEJ 
przygotowało wystawę zatytuło-
waną  „Zwyczajni – Niezwyczaj-
ni”, którą można było zwiedzić  
w budynku społecznego muzeum  
kamienica przy Starym Rynku 6.

W niedzielę występy rozpoczę-
ły już o godz. 14:00 przedszkolaki 
z Samorządowego Przedszkola w 
Dobrzykowie i Gąbinie. Licznie 
zgromadzona publiczność mocno 
trzymała kciuki za pokazy arty-
styczne i wokalne swoich pociech. 
Po niezwykłych emocjach jakie za-
pewnili nam roztańczeni i rozśpie-
wani najmłodsi artyści wystąpiły 
starsze grupy artystyczne MGOK 
w Gąbinie. Zespół SZYK pokazał 

program w klimatach lat 50- 
tych, czyli charlestona i  wiązan-
kę rock & rolla do muzyki z mu-
sicalu Grease. Zespół wokalny 
„Dziewiątka” przygotował na 
tegoroczne Dni Gąbina utwory 
również z lat 50 i 60 – tych, a roz-
począł piosenką napisaną spe-
cjalnie dla nich „Dziewiątka to 
my”. Wystąpiły również znane 
już wszystkim solistki: Justyna 
Wargocka, Monika Schlak i We-
ronika Zarębska – zachwycając 
publiczność dojrzałością i umie-
jętnościami wokalnymi. 

Mocna, bluesowa nuta za-
brzmiała na gąbińskiej starówce 
ok. godz. 17.00 dzięki zespoło-
wi „Krzysiek Blues” założone-
mu przez nauczyciela, który 
zaangażował swoich byłych  
i obecnych uczniów. 

Konferansjer Piotr Wieczo-

rek przeprowadził konkurs „Jaka to 
melodia”, w którym udział wzięło 
sześciu uczestników. Zwyciężczy-
nie – Martyna i Greta,  nagrodzone 
zostały gromkimi brawami oraz 
statuetkami. 

Z dużym zainteresowaniem 
przyjęty został pokaz iluzji i magii 
w wykonaniu Arkadiusza Cywiń-
skiego. 

AREX-show swoim pokazem 
zaprosił wszystkich oglądających 
do świata niecodziennej iluzji.  
W sztuczkach magicznych pomaga-
ło mu wielu „asystentów” – chętne 
dzieci i dorośli, którzy nagradzani 
byli oklaskami a także symbolicz-
nymi upominkami. 
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najbardziej urozmaicić program ar-
tystyczny prezentowany na scenie 
oraz przygotowując moc atrakcji  
i imprez towarzyszących takich jak: 
osada rycerska, turnieje sportowe, 
biegi uliczne, wystawy, kiermasze, 
stoiska handlowe i promocyjne, 
ogródki gastronomiczne, dmucha-
ne zjeżdżalnie, karuzele, wesołe 
miasteczko. Podczas sobotniego po-
południa na scenie burmistrz wraz 
z przebywającym w tych dniach 
w Gąbinie w ramach oficjalnej 
wizyty Merem zaprzyjaźnionego  
z Gąbinem miasta Saint-Barthéle-
my we Francji wybił symboliczne-
go denara gąbińskiego. Przywódca 
wojów piastowskich na 
pamiątkę znalezienia 
denar Bolesława Chro-
brego w 1920 r. przy za-
kładaniu bruku na Ryn-
ku w Gąbinie przekazał 
mennicę do wybijania 
okolicznościowych mo-
net. 

Organizatorzy dzię-
kują wszystkim którzy 
pomagali w organiza-
cji tego wydarzenia, 
osobom czuwającym 
nad bezpieczeństwem  
i zdrowiem uczestni-
ków, ochronie, licznym 

sponsorom. Dziękujemy wszyst-
kim wykonawcom, także tym 
najmłodszym, oraz menadżerom 
i opiekunom zespołów artystycz-
nych. Szczególne podziękowania 
składają Panu Piotrowi Kunikow-
skiemu i całej obsłudze technicz-
nej firmy OPTIS, a także osobom 
które zadbały o uwiecznienie i za-
chowanie dla przyszłych pokoleń 
tych niezapomnianych chwil trzy-
dniowego święta społeczności całej 
gminy Gąbin.

Zapraszamy na kolejne Dni Gą-
bina 2012, które tradycyjnie odbę-
dą się w ostatni wekeed maja przy-
szłego roku.

Konkurs karaoke, wygrała We-
ronika Zarębska (z zespołu „Dzie-
wiątka”) brawurowo wykonując 
utwór „Gdzie ci mężczyźni” - po-
konała 9 innych wokalistów.

W pięknym wykonaniu mo-
gliśmy usłyszeć występ zespołu 
„Strefa Zero”. Utworem „Czekam 
na jutrzejszy dzień” podbili serca 
słuchaczy nie tylko w Wielkopol-
sce ale również na naszej starów-
ce. Żywiołowe wykonania wła-
snych utworów m.in. z ostatniej 
płyty „Bałagan” a także coverów 
znanych przebojów największych 
gwiazd rozgrzał publiczność  
i przygotował ją na występ głównej 
gwiazdy Dni Gąbina 2011 – zespo-
łu  „Oddział Zamknięty”. Usłysze-
liśmy największe przeboje, m.in.: 

„Ten Wasz świat”, „Zabijać 
siebie”, „Odmienić los”, „Biedron-
ka”, „Andzia i ja”, „Gdyby nie 
Ty”, „Wisienki”, „Rzeka”, „Party”, 
„Oddział już zamknięty jest”, „Moi 
przyjaciele” i wiele, wiele innych. 

Zespół miał bardzo dobry kon-
takt z publicznością, fani bardzo 
żywiołowo reagowali na każdy 
utwór, wspólnie śpiewali teksty 
piosenek a niektórzy szczęśliwcy 
mieli możliwość wspólnego wystę-
pu na scenie. Niesamowity występ, 
oraz spontaniczne zachowanie 
artystów na scenie w połączeniu  
z najwyższej jakości nagłośnieniem 
i oprawą wizualną zachwycił licz-
nie zgromadzoną publiczność. 

Po wielokrotnych bisach i za-
kończonym koncercie, członkowie 
zespołu Oddział Zamknięty rozda-
wali autografy, podpisywali płyty 
i pozowali do zdjęć z fanami.

Podczas trzydniowych obcho-
dów święta naszego miasta i gmi-
ny każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Organizatorzy starali się jak 
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Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się 
do wsparcia i organizacji imprezy

Fruktoplant sp. z o.o.
p.H. „Daren” Serwis opon,  Wulkanizacja
optIS technika estradowa
F.H.u Marek oStroWSkI - okręgowa Stacja kontroli 
pojazdów
przeDSIębIorStWo robót DrogoWo-buDoW-
lanycH Sa, gostynin
H.p.u.t Jerzy loDzIńSkI
pośreDnIctWo FInanSoWe Małgorzata krzemińska
koralIk s.c. Łukasz Dąbrowski
centruM rekreacyJno-SzkolenIoWe ŻaWa-
kol
SŁoneczne centruM paweł Smoczyński
koDar Sklepy Spożywcze dariusz krajewski
DoM WeSelny „u bolka”
gabinet kosmetyczny kącIk uroDy
zaJazD naD WISŁą Halina kajak
FloterM Market budowlany
Firma global-lanD
art-MeDIa-VIDeo
HurtoWnIa roWeróW aleksander Dutkowski
Foto-WIDeoFIlMoWanIe Jacek Machała
zakład Masarski Danko Danuta puternicka
p.p.H.u. zygpol zygmunt puternicki
bango Wykonawstwo robót Wodno-Sanitarnych
SzkoŁa WyŻSza im. pawła Włodkowica w płocku
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Jean François Jeanneteau 
w Gąbinie

Niedzielę spędzili w towarzy-
stwie członków stowarzyszenia 
polsko – francuskiego. 

W ramach współpracy polsko 
– francuskiej organizowane są wy-
jazdy dzieci do Francji. 

Jean François Jeanneteau w Gąbinie
W czasie obchodów święta Dni 

Gąbina 2011 na ziemię gąbińską przy-
jechał wraz z delegacją mer zaprzy-
jaźnionego z Gąbinem Miasta Saint-
Barthélemy d’Anjou we Francji - Jean 
François Jeanneteau. Był to 3-dniowy 
pobyt w Polsce przedstawicieli samo-
rządu francuskiego. 

W piątek goście udali się na zwie-
dzanie Warszawy. Sobotę spędzali  
w Gąbinie, na Starym Rynku, pod-
czas wręczania medali i pucharów 
rozgrywek sportowych z okazji Dni 
Gąbina 2011. Wieczorem otrzymali z 
rąk Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztofa Jadczaka podziękowania 
za długoletnią współpracę. 
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Dni Gąbina na sportowo
Piątek – Bieg uliczny o puchar 

Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

Zwycięzcami w poszczególnych kate-
goriach zostali: 

 
Dziewczęta klasy IV – VI:  
1 miejsce – Monika Chlewińska ze 
szkoły podstawowej w Dobrzykowie 
2 miejsce – Natasza Maksion ze szkoły 
podstawowej w Borkach  
3 miejsce – Karolina Wierzbicka ze 
szkoły podstawowej w Borkach

Tradycyjnie jak co roku, obchody Dni Gąbina 2011 rozpoczęły się 
od zmagań sportowych, w piątek o godz. 10:00 odbyły się bie-
gi uliczne o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, dla uczniów  
z terenu miasta i gminy oraz wszystkich chętnych. Uczestników wszyst-
kich biegów w tym roku było aż 148 osób.

2 miejsce – Anna Kozakiewicz z gim-
nazjum w Dobrzykowie  
3 miejsce – Aleksandra Olewniczak  
z gimnazjum w Dobrzykowie

 
Chłopcy gimnazjum:  
1 miejsce – Tomasz Rutkowski z gim-
nazjum w Dobrzykowie  
2 miejsce – Rafał Kwiatkowski z gim-
nazjum w Dobrzykowie  
3 miejsce – Patryk Wawrzyniak z gim-
nazjum w Dobrzykowie 

 
Open:  
1 miejsce – Stefan Dobaczewski  
2 miejsce – Mateusz Kłys  
3 miejsce – Sebastian Bedyk

Zwycięzcy biegu otrzymali puchary Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz nagrody w postaci sprzętu 
sportowego. Uczestnikom towarzyszył spontaniczny 
i żywiołowy doping, przełożył się on na duże zaanga-
żowanie zawodników, którzy uzyskali bardzo dobre 
czasy na trasie.

Chłopcy klasy IV – VI:  
1 miejsce – Mateusz Ciastek ze szkoły 
podstawowej w Czermnie  
2 miejsce – Patryk Wasiak ze szkoły 
podstawowej w Nowym Kamieniu 
3 miejsce – Adrian Szambelan ze szko-
ły podstawowej w Gąbinie 
Dziewczęta gimnazjum:  
1 miejsce – Wiktoria Matacz z gimna-
zjum w Dobrzykowie  
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Sobota – Turnieje sportowe

W rozgrywkach piłki nożnej, systemem każdy z każ-
dym, w drużynach 7 – osobowych, w czasie 2 x 7 mi-
nut I miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła 
szkoła w Gąbinie, (w składzie: Krystian Tarka, Maciej 
Hain, Bartek Zielak, Mateusz Kłys, Patryk Jaśpiński, 
Wojciech Bedyk, Marcin Bartnicki), II miejsce szkoła  
w Nowym Grabiu, III miejsce szkoła w Czermnie. 
W kategorii gimnazjum: I miejsce zdobyło gimnazjum 
w Gąbinie w składzie: Przemysław Terebus, Tomasz 
Bedyk (klasa IIc), Przemysław Dębski (klasa IIId), 
Bartosz Górecki, Tomasz Dubielak, Mateusz Bisiorek 
(klasa IIIb), Kacper Sikorski (klasa IIa). Rezerwowi: 
Tomasz Dubielak (klasa IId), Dariusz Bujakowski (kla-
sa IIc), Sebastian Sapiński (klasa Ic), II miejsce gimna-
zjum w Dobrzykowie. 
System rozgrywek piłki siatkowej to każdy z każdym, 
do dwóch wygranych setów. Zwycięzcami w tej dys-
cyplinie sportowej w kategorii szkół podstawowych 
zostały uczennice szkoły podstawowej z Czermna, 
(w składzie: Angelika Piotrowska, Agata Król, Alek-
sandra Ciastek, Karolina Marzec, Martyna Lendzion, 
Monika Olczyk, Daria Gontarek), II miejsce zdobyły 
uczennice z Dobrzykowa, III miejsce uczennice z No-
wego Kamienia. 
Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych: I miejsce 
uczennice z Gąbina, (w składzie: Joanna Wernik, Daria 
Janiszewska, Magda Marzec, Anna Kowalczyk, Karo-
lina Przybysz, Justyna Cieślak, Karolina Grzelak), zaś 
II miejsce uczennice z Dobrzykowa. 

W sobotę 27 maja na boisku Orlik w Gąbinie odbyły się turnieje sportowe w pił-
kę nożną i siatkową w ramach obchodów DNI GĄBINA. Uczestnikami rozgrywek 
byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy. 

Uroczyste utytułowanie zwycięzców odbyło się na boisku 
Orlik zaraz po zakończeniu zawodów. Puchary i medale 
wręczali Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jad-
czak, mer zaprzyjaźnionego z Gąbinem Miasta Saint-Bar-
thélemy d’Anjou we Francji - Jean François Jeanneteau oraz 
przedstawicielki firmy FructoPLANT Sp. z.o.o. z Gąbina 
(sponsora nagród i pucharów dla siatkarek). Zachęcamy 
dzieci i młodzież do uczestnictwa w kolejnych imprezach 
sportowych.
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Przygody Kuby i Kleksa 
w drodze do szkoły

Zapewnienie zdrowia i bezpie-
czeństwa dzieciom to ważne za-
danie, przed którym stają rodzice, 
opiekunowie i nauczyciele. Dlate-
go też od najmłodszych lat wszyscy 
musimy dbać o to, by nasze dzieci 
wyposażyć w nawyki ułatwiające 
unikania lub zmierzenia się z sy-
tuacją zagrożenia .Dzieci Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Pod-
stawowej w Czermnie ukończyły 
naukę w oddziale i od 1 września 
2011 r. rozpoczną naukę w kla-
sie pierwszej. Wiele z nich drogę  
z domu do szkoły będzie pokony-
wało samodzielnie lub w grupie 
kolegów. W drodze dzieci narażo-
ne będą na różnorodne sytuacje, 
które mogą zagrozić ich zdrowiu,  
a nawet życiu. Aby wyposażyć 
dzieci w odpowiednie wiadomo-
ści dotyczące prawidłowego za-
chowania się, od 18 maja 2011 r. 
realizowany był w oddziale przed-
szkolnym program profilaktyczny 
„Przygody Kuby i Kleksa w dro-
dze do szkoły” (Program Związku 
Harcerstwa Polskiego „Uratujmy 
1200 dzieci”).

 Celem programu było:
- kształtowanie postaw prospołecz-

OBSZARY PROGRAMU:

Obszar I: „Ktoś nieznajomy 
prosi mnie o …”
Tematy:
1.  Kuba i telefony.
2.  Kto to jest nieznajomy.
3.  Kuba i cukierki.
4.  Kuba i samochód.

Obszar II: „Znalazłem…”
Tematy:
1.  Kuba znajduje strzykaw-
kę.
2.  Kuba znajduje portmo-
netkę.

Obszar III:  
„Jestem świadkiem”.
Temat:
1.Kuba znajduje zwierzątko.

Obszar IV:  
„Zmienia się pogoda”.
Temat:
1.  Kuba i burza.

Obszar V: „Bawię się”.
Tematy:
1.  Z piłką na ulicy.
2.  Kuba wraca ze szkoły. 

nych i  przygotowanie dzieci do 
samopomocy przez wyposażenie 
ich w umiejętności:

- uważnego obserwowania i słu-
chania

- zauważania ciągów przyczyno-
wo- skutkowych ułatwiających 
unikania zagrożeń – profilaktyka

- radzenia sobie w sytuacjach pro-
blemowych 

- ćwiczenie pożądanych odruchów 
i nawyków, pomocnych w sytu-
acji zagrożenia.

  Program realizowany był dwa 
razy w tygodniu. Aby przyniósł 
większe efekty  realizowany był 
przy współpracy z rodzicami. Ro-
dzice na spotkaniu grupy w dniu 
7.04.2011r.zapoznani zostali z pro-
gramem, a przed realizacją progra-
mu otrzymali gazetkę przedszkol-
ną „Kajtek”, w której zawarta była 
informacja o programie, zasady 
bezpieczeństwa dla dzieci oraz 
rady dla rodziców. Dzieci były bar-
dzo zainteresowane programem, 
chętnie uczestniczyły w zajęciach. 
Ewaluacja programu stwierdziła, 
że dzieci opanowały treści progra-
mowe w stopniu bardzo dobrym.

T .Rzepecka
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Mszę świętą odprawił ksiądz 
proboszcz Józef Szczeciński, któ-
ry w swoim słowie skierowanym 
do wiernych podkreślał, że dzień 
dzisiejszy to Święto Narodowe, ale 
także Święto Matki Bożej Królowej 
Polski. W podziękowaniu za opiekę,  
a szczególnie za dar odzyska-
nej wolności po latach zaborów,  
w 1924 roku papież Pius XI  
na prośbę narodu polskiego, ze-
zwolił ustanowić osobne święto 
Matki Bożej Królowej Polski. Świę-
to obchodzone jest właśnie 3 maja 
dla upamiętnienia uchwalenia hi-
storycznej Konstytucji 3 Maja.

Po mszy św. zgromadzeni (tj. 
przedstawiciele Samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin, delegacje szkół, in-
stytucji, organizacji społecznych 
i patriotycznych oraz mieszkań-
cy) udali się w towarzystwie 
formacji strażackich oraz pocz-
tów sztandarowych, przy pory-
wających dźwiękach utworów 
wykonywanych przez Orkie-
strę Dętą OSP w Gąbinie, pod 
pomnik głaz poświęcony Mar-
szałkowi Józefowi Piłsudskie-
mu. Część artystyczną przygo-
towali harcerze z 58. Drużyny 

Tradycyjnie w dniu 3.05.2011 r. w Gąbinie, podobnie 
jak w całym kraju, odbyły się uroczystości związane 
z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W kościele 
parafialnym św. Mikołaja w Gąbinie odbyła się msza 
św. w intencji Ojczyzny oraz strażaków (w związku 
z przypadającym na 4 maja świętem ich patrona św. 
Floriana). 

Konstytucji 3 Maja

Harcerskiej pod kierunkiem Joanny 
Jasińskiej oraz orkiestra dęta OSP  
w Gąbinie.

Burmistrz – Krzysztof Jadczak 
w swoim krótkim wystąpieniu 
podkreślił duże znaczenie uchwa-
lonej 220 lat temu Konstytucji. 
Wyraził radość z faktu, że po tylu 
latach mieszkańcy ziemi gąbiń-
skiej upamiętniają tę rocznicę,  
a we wszystkich uroczystościach 
patriotycznych organizowanych 
w Gąbinie udział bierze tak wielu 
przedstawicieli różnych organiza-
cji (druhowie strażacy z orkiestrą, 
Związek Piłsudczyków Oddział 
Gąbin, Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, harcerze, oso-
by duchowne, mieszkańcy oraz 
dzieci i młodzież z gąbińskich 
szkół). Możemy się poszczycić 
faktem iż w Gąbinie bije tak wiele 
gorących serc dla naszej ukochanej 
Ojczyzny. Jednocześnie wspólnie  
z Prezesem Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin Elżbietą Kamińską 
wręczył symboliczny upominek 
(książkę pt. Ruch Oporu ZWZ  
- AK w Obwodzie Gąbin) druhnie 
Joannie Jasińskiej za działalność  
i poświęcenie w prowadzeniu od-
rodzonej 58. Drużyny Harcerskiej.

Następnie delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. Na zakoń-

czenie orkie-
stra wyko-
nała utwór 
pt. „Jak dłu-
go w sercach 
naszych”.
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30 maja 2011 roku wojewoda mazowiecki – Jacek Kozłowski w imieniu 
Prezydenta RP odznaczył osoby z terenu województwa mazowieckie-
go, które brały udział w ubiegłorocznej akcji przeciwpowodziowej. 

Krzyże zasługi
za akcję przeciwpowodziową 2010

ców z terenu powiatu lipskiego 
i gmin: Młodzieszyn, Przyłęk, 
Solec nad Wisłą oraz Jabłonna.

Krzyż Zasług dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin przyzna-
no już we wrześniu 2010 r. Uro-
czyste wręczenie Krzyża nastą-
piło w tym roku.

Serdeczne gratulacje dla na-
szych strażaków i Burmistrza  
– Krzysztofa Jadczaka.

Z ogromną przyjemnością 
pragniemy poinformować, że 
Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin – Krzysztof Jadczak otrzymał 
złote odznaczenie – krzyż zasłu-
gi za ofiarną działalność publicz-
ną oraz niesienie pomocy. Wśród 
odznaczonych złotym medalem 
zasługi znaleźli się również ko-
mendant wojewódzki straży po-
żarnej generał Gustaw Mikołaj-
czyk.

Odznaczenia srebrne i brą-
zowe otrzymali także strażacy 
z terenu miasta i gminy: Leszek 
Fortuński, Zygmunt Puternic-
ki, Stanisław Sikorski, Damian 
Zawadzki, Paulina Chojnacka, 
Krzysztof Chojnacki, Marcin 
Fortuński, Rafał Gębicki, Ma-
rek Jasiński, Ryszard Krysiak, 
Janusz Nowicki, Krzysztof Ol-
szewski, Piotr Olszewski, Ceza-
ry Sosnowski, Paweł Strzelecki, 
Waldemar Zawadzki.

Na spotkanie, które odbyło 
się w Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie zaproszono wła-
dze Warszawy i samorządow-

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysz-
tof Jadczak z Komendantem Wojewódzkiej 
Straży Pożarnej gen. Gustawem Mikołaj-
czykiem
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Mszę Świętą odprawił proboszcz 
parafii Ksiądz Stanisław Kruszew-
ski. W uroczystości uczestniczyli 
mieszkańcy parafii, przedstawicie-
le jednostek samorządowych, m.in. 
Wicemarszałek Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego – Mar-

w Troszynie Polskim

5 czerwca w parafii p.w. Św. 
Leonarda w Troszynie Polskim 
odbyła się msza dziękczynna 
za pomoc jaką otrzymały ro-
dziny poszkodowane w tragicz-
nej w skutkach ubiegłorocznej 
powodzi.

Msza dziękczynna

cin Kierwiński, Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak, 
Starosta Płocki – Piotr Zgorzelski 
oraz goście i przedstawiciele ofia-
rodawców. 

Mieszkańcy Troszyna i okolic 
dziękowali Bogu i Ojcu Świętemu 
za pomoc i miłość okazaną bliź-
niemu, którą otrzymali w skutek 

ubiegłorocznych  wydarzeń. Tej 
pomocy nie sposób wprost wyce-
nić. Wszystkim darczyńcom Sa-
morząd Miasta i Gminy Gąbin jak 
i jego mieszkańcy przekazali już 
w ubiegłym roku listowne podzię-
kowania. Podczas niedzielnych 
uroczystości osoby poszkodowane 
w ubiegłorocznej powodzi, po raz 
kolejny podziękowali za pomoc 
niesioną bezinteresownie dru-
giemu człowiekowi w potrzebie,  
co jest dla nich bardzo ważne.

Uroczystości zakończono pikni-
kiem przygotowanym przez miesz-
kańców Troszyna.
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W dniu 2 czerwca dla siedmio-
wiekowej historii Gąbina został 
wypromowany wyjątkowy album, 
autorstwa Alojzego Balcerzaka  
i Jana Borysiaka pt. „Pędzlem i sło-
wem o Mazowszu dwaj koledzy  
z ławy szkolnej malarz i poeta”.

Pomysł wydania albumu naro-
dził się w lipcu 2010 r. w siedzibie 
Związku Piłsudczyków Oddział 
Gąbin, podczas wystawy malar-
stwa Alojzego Balcerzaka.  W spo-
tkaniu uczestniczył także Jan Bory-
siak, autor zbioru wierszy „Swoj-
skie pejzaże”. Spotkali się wtedy 
dwaj koledzy z ławy szkolnej, obaj 
rocznik 1930. Alojzy Balcerzak całe 
życie malował Mazowsze, zaś Jan 
Borysiak pisał o nim. Album opie-
ra się na połączeniu obrazu ze sło-
wem.

Promocja 
albumu o Mazowszu

Na uroczystą promocję albumu 
przybyli przedstawiciele Związ-
ku Piłsudczyków Oddział Gąbin, 
autor albumu Alojzy Balcerzak, 

przedstawiciele samorządu Mia-
sta i Gminy Gąbin, przedstawiciele 
różnych jednostek organizacyjnych 
i społecznych. 
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PIERWSZA ROCZNICA ODSŁONIECIA 
POMNIKA POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH 

W DOBRZYKOWIE

Rok temu na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie odbyła się wiel-
ka uroczystość. Uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum w dużym 
stopniu przyczynili się do jej uświetnienia. Przy odsłonięciu pomnika po-
wstańców styczniowych pełniliśmy wartę i byliśmy autorami części arty-
stycznej poświęconej patriotom z naszej okolicy i wielu innych. Czuliśmy 
się współautorami pięknej uroczystości środowiskowej.

W tym roku nie było fanfar, nie było zaproszonych gości. Ale nam prze-
cież nie są potrzebne kamery i rozgłos. Gimnazjaliści w maju spotkali się 
na cmentarzu, aby przypomnieć o powstańcach. Kilka wierszy, piosenek, 
apel poległych, kwiaty i znicze. Skromnie, lecz z powagą i zadumą odda-
liśmy cześć tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Razem z księdzem pro-
boszczem zmówiliśmy za nich modlitwę. Niech spoczywają w pokoju.
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Zgłoszenie  szkoły do  programu 
było impulsem do zorganizowania 
dnia 28.04.2011 r. uroczystości,  po-
święconej jednemu z ponad dwu-
dziestu tysięcy zamordowanych 
oficerów, porucznikowi rezerwy 
Tadeuszowi Kozłowskiemu. Uro-
dził się 7.07.1909 r. w Mogielnicy. 
Był nauczycielem, założycielem  
i organizatorem szkoły w Nowym 
Kamieniu – w 1937 r. objął jej kie-
rownictwo. W 1940 roku zastrzelo-
nym w Charkowie.

Program KATYŃ... OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA jest niepo-
wtarzalną okazją do zaszczepienia 
dzieciom pamięci o tragicznej hi-
storii wojny i okupacji, widzianej 
przez pryzmat losów konkretnego 
człowieka.

Uroczystość w szkole rozpo-
częła się Mszą św. polową, którą 

PAMIęTAMY  
O KATY  IuN

Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar 
Zbrodni Katyńskiej „KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”, 
którego celem jest uczczenie pamięci tych, którzy tam zginę-
li, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci 
poprzez posadzenie DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia 
konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Char-
kowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W pro-
gramie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza 
jej granic.

odprawił ksiądz proboszcz Józef 
Szczeciński. Wygłosił homilię,  
w której przypomniał wszystkim  
o obowiązku pamiętania o prze-
szłości narodu. Dyrektor przedsta-
wiła sylwetkę Tadeusza Kozłow-
skiego, przypominając zebranym 
jego zasługi dla Kamienia i okolic. 
Znaczenie uroczystości podkre-
ślił także w swoim wystąpieniu 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak – współorganiza-
tor  oraz fundator tablicy pamiątko-
wej, który wspólnie z radną Miasta 
i Gminy Gąbin, Teresą Rojek oraz 
uczniem kl. IV Przemysławem Sza-
blewskim posadzili „Dąb pamięci” 
oraz odsłonili tablicę pamiątkową.  
Uczniowie klasy VI zaprezentowali 
poetyckie wspomnienia o Katyniu. 
Bardzo ważną częścią uroczystości 
był Apel Poległych, który poprowa-
dził były uczeń szkoły, obecny na-
czelnik OSP w Kamieniu Mateusz 
Makowski. Przypomniał uczestni-
kom uroczystości wszystkich ofi-
cerów zamordowanych w Katyniu, 
pochodzących z Gąbina i okolic. 
Uroczystość zakończyła się składa-
niem kwiatów przy pomniku – gła-
zie przez zaproszone delegacje ze 
szkół, organizacji oraz mieszkań-
ców. Symboliczny znicz zapaliła  
dyrektor SP w Czermnie Marzena 
Ledzion wraz z uczniami. 

Po części oficjalnej na boisku 
szkolnym rozpoczął się piknik 
wojskowy.  Wszyscy obecni  mieli 
okazję uczestniczyć w żywej lekcji 
historii. Głównymi atrakcjami były 
między innymi: przejażdżki po 
terenie przyszkolnym pojazdami 
typu Jeep, Dodge, Chevrolet z lat 
1942-1944, stanowisko z zabytko-
wym uzbrojeniem, namioty i sprzęt 
biwakowy i medyczny z lat 40 tych 
- mini obóz wojskowy czy stano-
wisko z wyposażeniem osobistym 
i medycznym żołnierzy. Żołnierze 
występowali w zabytkowych mun-
durach z lat 1939-1945.

Marta Górecka
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15 czerwca 1941 roku, w Gąbi-
nie, Niemcy rozstrzelali dziesięciu 
mieszkańców miasta i okolic. Bez-
pośrednią przyczyną rozstrzelania 
dziesięciu gąbinian było zabicie 
żandarma koło Wincentowa, na 
początku czerwca 1941 r. W odwe-
cie Niemcy aresztowali kilkudzie-
sięciu Polaków, 86 z nich więziono 
w kościele w Gąbinie, pozostałych 
w kościele w Gostyninie. Z tej gru-
py okupanci najprawdopodobniej 
losowo wybrali 10 w obu miastach. 
Zostali rozstrzelani przez pluton 
egzekucyjny, który przyjechał  
z Kutna. Był to jeden z ogromnej 
liczby aktów terroru, jakich doko-

10 osób rozstrzelanych  
– 15 czerwca 1941 r.

nali Niemcy na polskich ziemiach 
w czasie II wojny światowej, do-
tknął boleśnie mieszkańców Gąbi-
na i okolic. 

W siedemdzięsiątą rocznicę 
mordu, w intencji rozstrzelanych 
odprawiona została Msza święta 
w kościele w Gąbinie. Po niej przy 
pomniku upamiętniającym to wy-
darzenie złożono przez delegacje 
kwiaty oraz został przygotowa-
ny montaż słowno – muzyczny 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Borkach, zapalono 
znicze.

15 czerwca 1941 r. 
w mieście rozstrzelano: 
Franciszka Płażewskiego (szewca), Jana 
Potomskiego (robotnika), Władysława 
Polińskiego (piekarza), Wacława 
Strzeleckiego (szewca), 
Józefa Stachowskiego (mieszkańca 
Topólna, właściciela sklepu w Gąbinie), 
Stanisława Korpowskiego (kupca), 
Władysława Kowalika (rolnika z Guzewa), 
Władysława Maciejewskiego (lekarza z 
Sannik), 
Jana Skoniecznego (rolnika z Sannik) 
Jana Kurpiasa (rzeźnika z Gór koło Płocka)
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Rocznica śmierci 
Józefa Piłsudskiego

12 maja 2011 roku minęła 76. 
rocznica śmierci Józefa Piłsud-
skiego. W dniu 17 maja odbyły 
się uroczystości upamiętniające to 
wydarzenie. Szkoła Podstawowa 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Nowym Grabiu na tę okolicz-
ność przygotowała krótki program 
artystyczny, który uczniowie za-
prezentowali przy pomniku – gła-
zie Józefa Piłsudskiego w Gąbinie.  
W uroczystości udział wzięły dele-
gacje szkół ze swoimi sztandarami, 
przedstawiciele samorządu, człon-
kowie Związku Piłsudczyków Od-
dział Gąbin i mieszkańcy miasta  
i gminy. Na początku uroczysto-
ści dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Nowym Grabiu – Barbara Ar-
tiomow powitała zgromadzonych, 
następnie po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, ksiądz Marek Dyga 
odmówił modlitwę za Ojczyznę 
słowami Piotra Skargi, po której 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – 
Krzysztof Jadczak wspomniał mar-
szałka Józefa Piłsudzkiego oraz po-
dziękował uczniom i całej społecz-
ności szkolnej za tak patriotyczną 
postawę, przygotowany program 
oraz udział w ważnych uroczysto-
ściach patriotycznych. Na zakoń-
czenie delegacje złożyły kwiaty, 
zaś dyrektor Barbara Artiomow  
z uczennicą o najlepszych wyni-
kach w nauce zapaliły znicze.
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Uczniowie klas I i II Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców Do-
brzykowa z 1939 roku  wybrali 
się 15 czerwca 2011 roku,  wraz  
z paniami: Alicją Gadalińską, 
Elżbietą Ozimkiewicz, Beatą Kłys  
i Wandą Bińkowską,  na wyciecz-
kę do stolicy, aby poznać legendy 
o Warszawie i odwiedzić miejsca 
z nimi związane.

Przy Grobie Nieznanego Żoł-
nierza spotkaliśmy się z panią 
przewodnik i wysłuchaliśmy 
opowieści o historii tego miejsca, 
o rządach dynastii Sasów oraz 
dowiedzieliśmy się, po co po-
wstał Ogród Saski.

Spacerkiem udaliśmy się na 
Starówkę, żeby „pogadać” chwil-
kę z Syrenką, wysłuchać legendy 
o niej, podziwiać piękne kamie-
niczki. Karmiliśmy również gołę-
bie i kupiliśmy pamiątki.

Następny etap naszej wę-
drówki to warszawskie kościoły: 
Bazylika archikatedralna św. Jana 
Chrzciciela oraz Kościół akade-
micki św. Anny. Podziwialiśmy 
wystrój tych świątyń – ołtarze, 
rzeźby i organy. Poznaliśmy 
również mniej znane legendy np.  
„O Panu Jezusie, 
któremu rosły wło-
sy”.

Spacerując ulicz-
kami Starego Miasta, 
znaleźliśmy się na 
planie kolejnej części 
serialu „Czas hono-
ru”. Było to niezwy-
kłe doświadczenie  
–  obserwowaliśmy 
jak ekipa filmow-
ców w jednej chwili 
zmieniła rzeczywi-
stość. Otoczyły nas 
stare samochody  
i dziwnie ubrani 
ludzie. Musieliśmy 
przeczekać chwilę 
stłoczeni w jednej  
z bram, ale było war-
to. Przecież  przenie-
śliśmy się w czasie.

Śladem legend 
warszawskich

Posileni obiadem wdrapaliśmy 
się na mury obronne, a później od-
wiedziliśmy Pomnik Małego Po-
wstańca. 

Zamek Królewski zachwycił nas 
bogactwem wystroju, różnorodno-
ścią wnętrz oraz niezwykłymi ma-
lowidłami  i ogromnymi arrasami.

Pełni wrażeń udaliśmy się na 
Plac Zamkowy. Jeszcze ostatnie 
pamiątki, zdjęcie widocznego z od-
dali Stadionu Narodowego i…”Do 
zobaczenia królu Zygmuncie! 
Widzisz nas ze swojej kolumny?  
Na pewno tu wrócimy!”
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Uroczystość obchodów 93. Rocz-
nicy Odzyskania Niepodległości 
rozpoczęła Msza św. w kaplicy na 
cmentarzu. Następnie przemasze-
rowano pod Pomnik Żołnierzy Po-
ległych w Obronie Ojczyzny, gdzie 
zostały złożone kwiaty i zapalone 
znicze. Około godziny 17. do Szkoły 
Podstawowej im. Wł. St. Reymonta 
zaczęli przybywać okoliczni miesz-
kańcy i zaproszeni goście, aby wziąć 
udział w Wieczornicy przygotowa-
nej przez uczniów pod kierunkiem 
Iwony Zielińskiej, Marii Tadeusiak 
i Marii Trenki. Uroczystości przy-
świecały słowa błogosławionego 
Jana Pawła II: „Świadomość własnej 
przeszłości pomaga nam włączyć się w 
długi szereg pokoleń, by przekazać na-
stępnym wspólne dobro – Ojczyznę.” 
Na tle pieśni patriotycznych można 
było wysłuchać pięknych strof po-
ezji, obejrzeć scenki ukazujące trudy 
życia podczas zaborów i II wojny 
światowej. W pamięci widzów po-
zostanie wzruszający utwór „War-
szawo ma” wykonany przez Agatkę 
Jasińską, jak również zaangażowa-
nie uczniów klas IV-VI w szerzenie  
i pielęgnowanie patriotyzmu.

Iwona  Zielińska

Święto Niepodległości w Czermnie

W piątek, 4. listopada br.,  
w Gimnazjum w Gąbinie otwar-
to okolicznościową wystawę po-
święconą pamięci patrona szkoły. 
Tym razem oglądaliśmy wytwo-
ry uczniów Gimnazjum w Łącku, 
przygotowane pod kierunkiem 
Anny Łuczyńskiej.

,,…Jest tam. A tutaj nie ma nic prócz drżenia,  
oprócz słów odszukanych z nicości …”

Dzieła, pochodzące z 2005 roku 
oraz 2011, to wynik inspiracji osobą 
Jana Pawła II. Śmierć, beatyfikacja 
a także Jego życie i nauka stały się 
materiałem wystawy pt.: ,,Elektro-
kardiogram”. Nie odnajdziemy tu 
treści przekazanych wprost. Prace 
były dla autorów formą odczytania, 

przeżycia i poszukiwania drogo-
wskazów pod wpływem ważnych 
chwil. Młodzi ludzie zaznaczyli za-
pis wrażeń płynący z głębi serc. 

Całość robi wrażenie. Skłania 
oglądających do refleksji i powo-
duje, że pamięć o Janie Pawle II po-
zostaje wciąż żywa. 
  inka
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Częścią obchodów 93. roczni-
cy odzyskania przez Polskę nie-
podległości był spektakl słowno 
– muzyczny pt. „Wolność, ta najja-
śniejsza z gwiazd...” przygotowa-
ny przez uczniów Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie. Zaprezen-
towany został 10 listopada 2011 r.  
o godz. 17.00 społeczności lokal-
nej, a kilka dni później 14 listopada 
społeczności szkolnej.

W pięknej scenerii sprzyjają-
cej atmosferze zadumy obejrzeć 

„Wolność, 
ta najjaśniejsza z gwiazd...”

można było program podejmujący 
temat ojczyzny i patriotyzmu. Wy-
korzystane w nim były różne środ-
ki wyrazu – od pantomimy obra-
zującej rozbiory Polski po recytację 
tekstów różnych autorów i śpiew 
piosenek o charakterze patriotycz-
nym do elementów baletu przy 
dźwiękach „Etiudy rewolucyjnej” 
F. Chopina.

Atutem spektaklu niewątpli-
wie było wprowadzenie postaci 
Ojczyzny odgrywanej przez jedną 
z uczennic ubraną w charaktery-
styczny strój. Całości dopełniała 
ścieżka dźwiękowa będąca tłem 
prezentowanych treści. Wszystko 
to pozwalało oddać się przemy-
śleniom i prowokowało do szuka-
nia odpowiedzi na pytanie „czym 
ojczyzna jest...”, które można było 
sobie zadać słowami ostatniej wy-
konywanej piosenki M. Grechuty.

W spektaklu mieli możliwość 
zaprezentowania swoich talentów 

aktorskich i wokalnych uczniowie 
różnych klas. Było to dwadzieścia 
pięć osób, w większości należących 
do koła teatralnego, którzy wyka-
zali się ogromnym zaangażowa-
niem.

Nad stroną artystyczną progra-
mu czuwała Agnieszka Wichrow-
ska – polonistka i opiekunka koła 
teatralnego oraz Wioletta Marci-
niak – nauczycielka matematyki.

W spektaklu nie mogło zabrak-
nąć chóru prowadzonego przez  
Bogumiłę Wierzbicką. Nie byłoby 
tak wspaniałego efektu końcowe-
go, gdyby nie scenografia zapro-
jektowana i wykonana przez Bar-
barę Szulborską oraz profesjonalne 
oświetlenie i nagłośnienie.

Wszystko to sprawiło, że spek-
takl pt. „Wolność, ta najjaśniejsza  
z gwiazd...”, przygotowany z 
ogromnym zaangażowaniem przez 
tak liczną grupę uczniów wywołał 
łzę w oku niejednego widza...
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W niedzielę 21 sierpnia w Para-
fii św. Mikołaja w Gąbinie odbyły 
się Parafialne i Dekanalne Dożyn-
ki, jako dziękczynienie Bogu za ze-
brane plony sadów, pól i ogrodów. 
Wyrazem wdzięczności były liczne 
wieńce, kosze warzyw i owoców 
przygotowane przez mieszkańców 
okolicznych wiosek. Mszę świę-
tą, w której liturgię oraz procesję 
z darami zaangażowało się wielu 
mieszkańców dekanatu gąbińskie-
go, odprawił ks. Roman Bagiński. 
W homilii nawiązując do ewan-
gelicznego pytania o osobę Jezusa  
w życiu każdej i każdego z nas, 
mówił o cierpieniu i sensie wszyst-
kich wydarzeń, jakie nas w życiu 
spotykają i które jednocześnie za-
korzeniają nas w Chrystusie.

Na koniec Eucharystycznego 
spotkania rolnicy wręczyli przed-
stawicielom różnych stanów ponad 
czterdzieści Dożynkowych Chle-
bów z tegorocznych zbóż. Dożyn-
kowy dar przyjęli przedstawiciele 
Rady Miasta i Gminy Gąbin, prze-
wodniczący Rady Powiatu – Adam 
Sierocki, wójt Gminy Łąck – Zbi-
gniew Białecki, policja, strażacy, 
lekarze, wczasowicze i działkowi-
cze, bezrobotni, handlowcy i rze-
mieślnicy, nauczyciele, lektorzy, 
studenci i harcerze, kierowcy, oso-
by starsze i pensjonariusze Domu 
Pomocy Społecznej w Koszelewie. 
Po nabożeństwie, słuchając pie-
śni religijnych i patriotycznych  
w wykonaniu, zaproszonych przez 
gospodarza – ks. kan. Józefa Szcze-
cińskiego, aktorów z Warszawy, 
miejscowego Chóru Klubu Seniora, 
orkiestry dętej OSP z Gąbina i Łąc-
ka, każdy mógł skosztować chle-
ba ze smalcem, kiszonego ogórka  
i grochówki, oraz przygotowanych 
przez gąbińskie gospodynie pysz-
nych ciast. 

tekst Beata Żabka 
zdjecia B. Żabka, M. Pielach

Parafialne  
i Dekanalne 
Dożynki w Gąbinie
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Już po raz szósty Szkoła Pod-
stawowa wraz z Radą Rodziców  
i przy współpracy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz Koła Gospodyń 
Wiejskich zorganizowała Dożynki 
Parafialne w Czermnie. Uroczy-
stość rozpoczęła się o godz. 12.00 
Mszą św. w kościele parafialnym, 
na której poświęcone zostały plony 
i  wieńce dożynkowe. Następnie 

Dożynki Parafialne 
w Czermnie

przemaszerowano ze sztandarami 
i wieńcami na teren szkoły, gdzie 
kontynuowano tradycyjne obrzę-
dy dożynkowe  w wykonaniu Ze-
społu Ludowego „Czermno” oraz 
„Małe Czermno” i uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Wł. ST. Reymon-
ta w Czermnie. Wydarzeniu towa-
rzyszyła loteria fantowa i stoiska 
gastronomiczne. 
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Szkoła Muzyczna I stopnia w 
Gabinie powołana została do istnie-
nia uchwałą Nr 294/XLVII/2010 
Rady Miasta i Gminy Gąbin. Utwo-
rzenie szkoły stało się możliwe 
dzięki zawartemu w dniu 4 XI 2010 
r. porozumieniu pomiędzy Mini-
strem Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego – Bogdanem Zdrojewskim  
i Burmistrzem Krzysztofem Jad-
czakiem. Rozpoczęcie działalności 
dydaktycznej i artystycznej szkoły 
nastąpiło zgodnie z harmonogra-
mem roku szkolnego w dniu 1 IX 
2011 r. 

W dniu 1 X 2011 r. odbył się 
uroczysty koncert z okazji inaugu-
racji działalności Szkoły Muzycz-
nej. Koncert odbył się w miejscowej 
hali gimnazjalnej, zgromadził licz-
ną widownię. Spotkanie rozpoczął 
Krzysztof Jadczak - Burmistrz Mia-
sta i Gminy, który przedstawił oko-
liczności utworzenia szkoły oraz jej 
najważniejsze funkcje i zadania. 
Następnie głos zabrali parlamen-
tarzyści Wojciech Jasiński oraz Mi-
rosław Koźlakiewicz, którzy z naj-
większym uznaniem wypowiadali 
się o powstaniu placówki kształce-
nia artystycznego w Gąbinie. Pod-
czas występu obecna była przed-

z okazji inauguracji Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Gąbinie

stawicielka Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego  
w Warszawie – Wiesława Bińkow-
ska, wizytator szkół artystycznych 
Regionu Mazowieckiego Centrum 
Edukacji Artystycznej. Koncert za-
szczycili swoją obecnością ponadto 
dyrektorzy szkół, przedstawiciele 
instytucji oraz miłośnicy muzyki  
z terenu gminy.

W części artystycznej zaprezen-
towali się uczniowie i nauczycie-
le. Jako pierwszy wystąpił zespół 
wokalny Kantata ze Szkoły Podsta-
wowej w Gąbinie, przygotowany 
przez nauczycielkę muzyki Renatę 
Nosarzewską. Następnie zaprezen-
tował się zespół wokalny Uranos z 
miejscowego gimnazjum przygoto-
wany przez Bogumiłę Wierzbicką.

W dalszej części koncertu 
wystąpili uczniowie Szkoły Mu-
zycznej w występach solowych. 
Zaprezentowali się: Maria Czaj-
kowska (fortepian), Nina Zielińska 
(skrzypce), Damian Zieliński (for-
tepian), Adam Kiełbasa (akordeon) 
i Weronika Lendzion (fortepian). 
Był to dla uczniów rozpoczyna-
jących naukę pierwszy poważny 
występ publiczny. Prezentacja 
uczniów wypadła dobrze i została 

bardzo przychylnie przyjęta przez 
publiczność.

Rozpoczął się następnie kon-
cert nauczycieli Szkoły Muzycznej, 
w którym zabrzmiały popularne  
i lubiane utwory muzyczne. W roli 
prelegenta wystąpił Jarosław Do-
magała, który przedstawił najważ-
niejsze informacje o utworach i ar-
tystach. W pierwszej części koncer-
tu zaprezentowane zostały przede 
wszystkim dzieła muzyki klasycz-
nej i romantycznej. Filip Marciniak 
(skrzypce) wykonał z towarzysze-
niem Katarzyny Czajkowskiej (for-
tepian) – Kujawiaka a-moll Hen-
ryka Wieniawskiego oraz „Tańce 
rumuńskie” Beli Bartoka. Joanna 
Domagała wykonała „Pieśń wie-
czorną” Stanisława Moniuszki, zaś 
Sławomir Gałczyński zaśpiewał 
znaną pieśń „Dziad i baba” S. Mo-
niuszki do słów Józefa Ignacego 
Kraszewskiego. Artystom akom-
paniował na fortepianie Jarosław 
Domagała. Katarzyna Czajkowska 
wykonała ponadto piękne i chętnie 
słuchane utwory literatury forte-
pianowej „Dla Elizy” Ludwika van 
Beethovena oraz Walca cis-moll op. 
64 nr 2 F. Chopina. 
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W drugiej części koncertu za-
brzmiały utwory lżejszego gatun-
ku. Filip Marciniak wykonał z to-
warzyszeniem akordeonisty Ma-
cieja Kałamuckiego popularnego 
czardasza, umożliwiającego zapre-
zentowanie wykonawcom całego 
kunsztu. Miejscowa publiczność 
wysłuchała także dwóch utworów 
muzyki akordeonowej, M. Kała-
mucki wykonał znanego walca 
francuskiego oraz utwór muzyki 
bałkańskiej i żydowskiej pt. „Al-
dejano”. Zabrzmiało ponadto kil-
ka utworów wokalnych. Joanna 
Domagała zaśpiewała popularną 
arię Elizy „Przetańczyć całą noc” 
z musicalu „My Fair Lady” z mu-
zyką Fredericka Loewe. Sławomir 
Gałczyński zaprezentował bar-
dzo lubiany fragment z musicalu 
„Skrzypek na dachu” z muzyką 
Jerry’ego Bocka, wykonał słynną 
arię Tewjego „Gdybym był boga-
czem”. Artystom towarzyszył na 
fortepianie Jarosław Domagała. 
Miejscowa publiczność usłyszała 
również popularne duety wokal-
ne. J. Domagała i S. Gałczyński 
wykonali piękny duet „To świt, to 
zmrok” z musicalu „Skrzypek na 
dachu”. Koncert zakończyła kom-

pozycja Andrew Lloyd Webera 
pt. „Amigos para siempre”, na-
pisana na zakończenie Letnich 
Igrzysk Olimpijskich w Barce-
lonie w 1992 r. Utwór został 
wykonany przez wszystkich 
wykonawców koncertu.

Koncert został przygoto-
wany z dużą starannością. 
Zapewniono profesjonalne na-
głośnienie i oświetlenie oraz 
bardzo dobre wyposażenie 
sceny. Nagłośnienie realizowa-
ła gąbińska firma Piotra Kuni-
kowskiego.

Koncert cieszył się du-
żym zainteresowaniem, zo-
stał bardzo dobrze przyjęty 
przez miejscową publiczność. 
Zarówno atrakcyjny dobór 
repertuaru, jak i odpowiedni 
poziom wykonawczy zyskał 
uznanie słuchaczy. 

Szczególne słowa uzna-
nia i podziękowania należą 
się organizatorom koncertu,  
w szczególności Burmistrzowi 
Miasta i Gminy – Krzysztofo-
wi Jadczakowi, który wystąpił 
z inicjatywą występu i podjął 
liczne działania organizacyjne. 

Jarosław Domagała
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Dziewiątego maja 2011 r.  
w związku z obchodami Dnia 
Patrona, w Szkole Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta odbył się  
II Gminny Przegląd Piosenki Lu-
dowej. Organizatorami przeglądu 
były: B. Brzózka, H. Olejniczak,  
T. Rzepecka, A. Sarzała.

Celem przeglądu było:
przypomnienie dziedzic-• 
twa kulturowego naszego 
narodu: dawnych pieśni  
i piosenek ludowych,
ukazywanie dzieciom war-• 
tości i piękna pieśni ludo-
wej,
wzmacnianie więzi z rodzi-• 
ną i środowiskiem lokal-
nym,
integracja uczniów z róż-• 
nych szkół.

W przeglądzie wzięło udział 
9 zespołów z sześciu placówek 
z terenu naszej gminy; w dwóch 
kategoriach wiekowych: kl. I-III  
i IV- VI. Młodzi miłośnicy folkloru 
zaprezentowali swoje umiejętności 
zachwycając wszystkich nie tylko 
piosenką, ale także tańcem i pięk-
nymi strojami. Gwara ludowa i me-
lodie piosenek doskonale przenio-
sły nas w klimat dawnych czasów. 
Wykonawcy oraz widzowie bawili 
się doskonale. Sponsorami prze-
glądu byli: Rada Rodziców i Koło 
Gospodyń Wiejskich w Czermnie. 
Następny przegląd odbędzie się za 
rok. Serdecznie  zapraszamy!

Organizatorzy

Na ludową nutę
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W Szkole Podstawowej w Gąbinie nigdy nie brako-
wało zdolnych recytatorów, którzy zdobywali dobre 
miejsca w konkursach. Jednak w tym roku uczniowie 
z klas I-III odnieśli znaczące sukcesy w najbardziej 
znanym konkursie recytatorskim w naszym regionie. 
Jest to konkurs organizowany już po raz trzydziesty 
trzeci przez Książnicę Płocką. Eliminacje odbywają się 
na kilku etapach. Etap szkolny przygotowany przez 
Koło Miłośników Czytelnictwa wyłonił dużą grupę re-
cytatorów, która świetnie wypadła na etapie gminnym 
zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę  
w Gąbinie. 

Zdolni recytatorzy
ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie

Spośród recyta-
torów z terenu gmi-
ny Gąbin zyskali: 
Łukasz Kaniecki  
i Kacper Fus (obaj 
z kl. II a) oraz Kry-
stian Rzepka (kl. III 
b). W etapie rejono-
wym tego konkursu 
w Sannikach Kry-
stianowi przyznano 
wyróżnienie. I miej-
sce zasłużenie zajął 
Łukasz Kaniecki.

W  finałowych 
zmaganiach w Płoc-
ku brał udział Łu-
kasz Kaniecki. Tam tak pięknie zaprezentował swoje 
umiejętności recytatorskie, że jury jednogłośnie zdecy-
dowało o jego zwycięstwie. 

Jest to nie pierwszy sukces Łukasza. Już w zeszłym 
roku, jako pierwszoklasista, zajął  III miejsce w kon-
kursie Książnicy Płockiej. Łukasz doskonali swoje 
umiejętności recytatorskie na zajęciach pozalekcyj-
nych Koła Miłośników Czytelnictwa, podczas których 
chętnie bierze udział również  w inscenizacjach. Ostat-
nio świetnie się zaprezentował w inscenizacji „Tomcio 
Paluszek” jako Narrator.

Wszyscy życzymy Łukaszowi dalszych osiągnięć 
w recytacji i wysokich lokat w konkursach.R E K L A M A
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W tym roku obchody DNIA PA-
TRONA  w Gimnazjum w Gąbinie 
miały niezwykle podniosły charak-
ter. 5. rocznicę nadania szkole im. 
Jana Pawła II zainicjowało symbo-
liczne zapalenie zniczy i złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową 
poświęconą papieżowi. Potem ks. 
kan., proboszcz parafii św. Miko-
łaja w Gąbinie, Józef Szczeciński 
rozpoczął mszę świętą. W kazaniu 
nawiązywał do słów Jana Pawła II 
,,Nie bójcie się wypłynąć na głę-
bię”. 

Pięć lat z patronem
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Następnie główne uroczysto-
ści zostały przeniesione do szko-
ły. Rozpoczęto je odśpiewaniem 
hymnu papieskiego i uroczystą 
galą z wprowadzeniem sztanda-
ru. Dyrektor gimnazjum, Zdzisław 
Fortuna, przywitał wszystkich 
wzruszającymi, ciepłymi słowami 
oraz przedstawił gości. Tradycyj-
nie wśród zaproszonych znaleźli 
się ks. proboszcz, miejscowe wła-
dze, prezes Banku Spółdzielczego 
w Gąbinie, przedstawiciele Urzędu 
Wojewódzkiego i Senatu oraz arty-
sta malarz Alojzy Balcerzak.

Wielu z nich mówiło o bogatym 
dorobku szkoły i tak ważnym bu-
dowaniu tradycji.

W tym dniu nie obyło się też 
bez wyróżnień i dyplomów dla 
uczniów. Rozstrzygnięto Mię-
dzyszkolny Konkurs pod hasłem 
,,Papieskie inspiracje” i wręczono 
nagrody laureatom. Bez wątpienia 
jednak najważniejszym momen-
tem obchodów było przedstawie-
nie. Dyrektor szkoły nie pozwolił 
młodym artystom na zbyt długie 
oczekiwanie i szybko przekazał im 
mikrofon. Widowisko ,,Nadzieja 
to my” dodało splendoru całości  
i wywarło ogromne wrażenie na 
zgromadzonych. Nie tylko przy-
pomniało poezję Jana Pawła II , ale 
ukazało przede wszystkim orygi-
nalne i kunsztowne przygotowanie 
nawet najdrobniejszych elementów 
tego spektaklu.

Najpierw uwagę zwróciły bose 
uczennice ubrane na czarno. ,,Wy-
rastały”w rytm muzyki, płynącej  
z głośników, snuły marzenia. Pla-
ny młodych, silnych drzew bru-
talnie przerwali drwale. Drama 
zaznaczyła, jak ważne są marzenia  
i droga do ich realizacji. Dalej mogli-
śmy podziwiać wspaniałe recytacje  
i ciekawe rekwizyty, m.in. huś-
tawkę pełną kwiatów oraz witrynę 
sklepu jubilera, przed którą para 
uczniów dała popis swojego wy-
jątkowego talentu, wyśpiewując 
,,Jesteśmy inni…”.  Wszystko pro-
wadziło do szukania drogowskazu 
życia i nadziei. I właśnie tym uczu-
ciem optymistycznie zakończono 
całość. Finałową piosenkę ,,Na-
dzieja to my” efektownie wykonał 
chór szkolny.

Dzień Patrona okazał się bardzo 
ciekawym wydarzeniem. Niezapo-
mniana atmosfera długo pozosta-
nie w naszych sercach a zapalony 
płomień pamięci Jana Pawła II za-
wsze będzie drogowskazem …

inka
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DNI PATRONÓW SZKOŁY  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ  W DOBRZYKOWIE

W dniach 12 i 13 września 2011 roku 
obchodziliśmy 72. rocznicę bohaterskiej 
obrony Dobrzykowa. Jak co roku zebrali-
śmy się nad mogiłami naszych Patronów, 
aby oddać im cześć i pomodlić się za nich.  
W uroczystości wzięli udział dyrektorzy do-
brzykowskich szkół, ks. proboszcz  Marek 
Mizerski, uczniowie oraz mieszkańcy oko-
licznych miejscowości. A tak o poświęceniu 
żołnierzy piszą  uczniowie naszej szkoły   
w listach do nich.

                                                                                    Dobrzyków 13.09.2011

Drodzy Patroni!

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie, do której chodzę, nosi imię Obrońców 

Dobrzykowa z 1939 r. 12 września minęła 72 rocznica walki, jaka toczyła się  

w Dobrzykowie i okolicy.
Szanowni Patroni, walczyliście mężnie. Bardzo dużo przelano krwi. 

Polegliście z honorem, walcząc do końca.
My, uczniowie tej szkoły, pamiętamy o Was. Dbamy o mogiły. Organizujemy 

w rocznicę Waszej śmierci uroczysty apel. Śpiewamy hymn, mówimy wiersze, 

zapalamy znicze. W ciszy milczenia wspominamy Waszą okrutną walkę. Jesteśmy 

z Was bardzo dumni. Obiecujemy, że pamięć o Was będzie nam zawsze bliska.

   Cześć Waszej pamięci. Spoczywajcie w pokoju.
                                                                                     Julia Macek

   Dobrzyków 13.09.2011

Witam Was żołnierze, obrońcy mojej szkoły!
Postanowiłem do Was napisać, aby podziękować Wam za Waszą odwagę i waleczność  w obronie Dobrzykowa.
 Jestem z Was bardzo dumny, gdyż mamy piękną szkołę dzięki Waszym walecznym sercom, które broniły się do ostatniej chwili. Każdy mieszkaniec Dobrzykowa oddaje Wam hołd za to, co zrobiliście dla tej miejscowości. Jesteście wzorem do naśladowania w walce o dobro i słuszność. Będąc na cmentarzu, zapalam Wam znicz, że pamiętam i dziękuję. Pamiętam i będę pamiętał.

                                                          Patryk Salamandra
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Niezwykła lekcja historii odbyła się 26 września w gąbińskiej podsta-
wówce. Na zaproszenie uczniów z koła humanistycznego stawili się żoł-
nierze oraz sanitariuszka ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 
WRZESIEŃ 39 (www.wrzesien39.pl). Uczestnicy spotkania wysłuchali 
ciekawostek związanych z II wojną światową, obejrzeli zdjęcia oraz filmy 
z rekonstrukcji, zapoznali się  z żołnierskim uzbrojeniem i wyposażeniem, 
obejrzeli także pokaz musztry.  Zainteresowanie było tak duże, że z pew-
nością zaowocuje dalszą współpracą i realizacją wielu projektów. 

Lekcja żywej 
historii
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Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie zostało laureatem kon-
kursu „Warto grać o sukces” na 
najciekawsze zajęcia pozalekcyjne 
realizowane w ramach projektu 
„Wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów poprzez dodatkowe za-
jęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe – zagrajmy o sukces” dofi-
nansowanego ze środków PO KL 
2007-2013.

21 lipca 2011 roku nagrody 
otrzymało 30 najlepszych mazo-
wieckich szkół. Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak 
odebrał gratulacje dla gimnazjum 
od Wicemarszałka – Marcina Kier-
wińskiego i Członka Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Lesz-
ka Ruszczyka.

Sukces gimnazjum 
w Gąbinie

Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie w ramach programu 
„Zagrajmy o sukces” zrealizowało 
projekt pn. „Baseball bez tajemnic, 
czyli mała liga i my”. Koordynato-
rem projektu jest nauczycielka gim-
nazjum Ewa Chmielecka. W latach 
2010-2011, uczniowie z gimnazjum 
mieli szansę wziąć udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych. Szkoły, które zorganizowały 
najciekawsze zajęcia, w tym nasze 
gimnazjum, otrzymały nagrodę  
z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów wakacyjnego wyjazdu dla 
swojej młodzieży - 20 tys. zł, któ-
ra pozwoli zorganizować ciekawy, 
letni wypoczynek dla uczniów, 
którzy brali udział w zajęciach. 

„Słuchajmy dzisiaj Pana” to nowy 
i zarazem pierwszy teledysk zespo-
łu Radośni w Panu. Teledysk uka-
zał się 13 sierpnia i wzbudził bardzo 
duże zainteresowanie.

Plenerem do teledysku było kil-
ka urokliwych miejsc, położonych  
w gminie Gąbin oraz Sanniki.

Głównym pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia była współpracują-
ca z zespołem firma ArtMedia Video 
z Gąbina, która dokonała nagrania 
oraz montażu całego materiału.

Owoc ciężkiej pracy podczas kil-
ku dni zdjęciowych możemy zoba-
czyć na stronie zespołu www.rwp.
gabin.pl.

Teledysk zespołu RADOŚNI W PANu
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 dniu 4 listopada br. w Przed-
szkolu Samorządowym im. Króla 
Maciusia Pierwszego w Gąbinie 
odbył się finał VII edycji konkursu 
przyrodniczego „Poznajemy uro-
ki lasu i tajemnice otaczającej nas 
przyrody”. Pomysłodawcą i orga-
nizatorem konkursu było Nadle-
śnictwo Gostynin, pod patronatem 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie. 

W konkursie udział wzięło dzie-
sięć przedszkoli z powiatów: gosty-
nińskiego i płockiego, tj. z Gąbina, 
Przedszkole Samorządowe nr 2,  
nr 4 i nr 5 z Gostynina, Przedszkole 
Samorządowe z Sannik, z Łącka, z 
Szczawina Kościelnego, z Luszyna 
i z Pacyny. Mali finaliści zmierzyli 
się z zestawami pytań o tematyce 
przyrodniczo-leśnej. Pytania były 
trudne i wymagały od dzieci dużej 
wiedzy. Wszystkie sześcioosobowe 
drużyny bezbłędnie rozwiązay za-
gadki przyrodnicze. Komisja Kon-
kursu w składzie: dr Katarzyna 
Brzozowska - Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska – Starostwo Powiato-
we w Gostyninie, Maria Wróblew-
ska – radna Rady Powiatu Gosty-
nińskiego, Anna Gołdyn – Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Gąbinie, Barbara 
Kubacka – wizytator Kuratorium 
Oświaty w Warszawie Delegatury 
w Płocku, Krzysztof Jadczak – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Jacek 
Liziniewicz – Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Gostynin, przyznała dzie-
sięć równoważnych wyróżnień. 

Każdy uczestnik konkursu 
otrzymał puzzle leśne, a poszcze-
gólne przedszkola otrzymały na-
grody rzeczowe w postaci pomocy 
edukacyjnych w kwocie 12 tys. zł. 
Organizatorzy konkursu oraz jego 
uczestnicy zgłosili chęć do dalszej 
współpracy na drodze edukacji 
przyrodniczo-leśnej wśród malu-
chów. W przyszłym roku konkurs 
„Poznajemy uroki lasu i tajemnice 
otaczającej nas przyrody” odbędzie 
się w Przedszkolu Samorządowym 
w Łącku.

W

Poznajemy uroki lasu i tajemnice 
otaczającej nas przyrody
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W gimnazjum w Dobrzykowie 
miesiąc listopad obfitował w od-
ruchy dobrego serca. Cała społecz-
ność bardzo aktywnie brała udział 
w akcjach charytatywnych na rzecz 
dzieci z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej i dzieci przebywają-
cych w szpitalach.

Zbliżające się święta mają w so-
bie ogromną moc. Miło jest ujrzeć 
brodatego starca z podarunkami. 
My już po raz kolejny zbieraliśmy 
słodycze, które przekazaliśmy do 
rejonowego Zarządu PCK w Płoc-
ku. Wspieraliśmy też dobroczyn-
ną akcję prowadzoną przez płocki 
Teatr Dramatyczny. Zbieraliśmy 
maskotki i materiały edukacyjne, 
które 6 grudnia zostaną przeka-
zane  za pośrednictwem aktorów 
dzieciom przebywających w szpi-
talach i przyniosą radość i uśmiech 
na buzie maluchów. Dzięki temu 
Mikołajki w szpitalu staną się ra-
dośniejsze.

W tym roku rozpoczęliśmy ak-
cję zbierania nakrętek. Uczniowie 
jak i cała społeczność Dobrzykowa 
zbierają fundusze na wózek inwa-
lidzki dla mamy naszego ucznia. 
Do współpracy przyłączył się ks. 
Marek Mizerski, proboszcz parafii 
Dobrzyków, który mobilizuje swo-
ich parafian do czynienia dobra  
i pomocy bliźnim. 

Jesteśmy dopiero na początku 
drogi, ale wierzymy, że tonę na-
krętek wkrótce zbierzemy. Roze-
słaliśmy listy do okolicznych szkół 
z prośbą o włączenie się do naszej 
akcji.

Pomagając innym, wzbogaca-
my nasze człowieczeństwo i choć 
człowiek nie przychodzi na świat z 
tą umiejętnością, warto  się jej na-
uczyć. We współczesnym świecie, 
w którym tak często największą 
wartością jest pogoń za pieniędz-
mi, wierzymy, że ludzie nie potra-
cili swych wielkich serc.
  A. Sobiecka

Z sercem 
do ludzi…„Człowiek jest wielki nie przez to,  

co posiada, lecz przez to, kim jest;  
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi” 
                                                                                              

Jan Paweł II
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Pierwszego czerwca, w wyjątkowe 
święto wszystkich dzieci, odbył się rajd 
pieszy po mieście i gminie Gąbin. 

Pomysłodawcą rajdu był Burmistrz 
– Krzysztof Jadczak. O godzinie 14.00 
uczestnicy wraz z opiekunami, na-
uczycielami oraz pracownikami urzę-
du wyruszyli na trasę rajdu, która 
wiodła ze starówki w Gąbinie traktem 
leśnym w kierunku jeziora Zdworskie-
go. W tej rekreacyjnej imprezie udział 
wzięło ponad 70 uczestników. Na tra-
sie rajdu panowała radosna atmosfera, 
jednym ten czerwcowy spacer umilały 
słowa piosenek turystycznych, inni 
wybierali rozgrywki sportowe pod-
czas odpoczynków. Ten krótki odci-
nek drogi został pokonany zaledwie 
w godzinę. Dzięki uprzejmości Pana 
Krzysztofa Kaźmierczaka – właścicie-
la Ośrodka Wypoczynkowego Zacisze 
Bis, który użyczył miejsca na przygoto-
wanie biwakowego obozowiska, dzieci 

RAJD PIESZYz okazji Dnia Dziecka 
i młodzież mogła odpocząć, uzupełnić 
płyny oraz zasmakować pysznych kieł-
basek przygotowanych przez pracow-
ników gminy.

Czas odpoczynku uprzyjemniły 
gry i zabawy sportowe, wspólne śpie-
wanie piosenek, a także wyjątkowa 
niespodzianka przygotowana przez 
burmistrza i dyrektora MGOK w Gąbi-
nie. Uczestnikom rajdu udostępniono 
mennicę gąbińską, w której każdy chęt-
ny, osobiście mógł wybić denara gąbiń-
skiego (symboliczną monetę - pamiątkę 
po znalezieniu denara Bolesława Chro-
brego w 1920 r. podczas zakładaniu 
bruku na rynku w Gąbinie). Mimo, iż 
młot używany do tego celu był bardzo 
ciężki, każdy chciał spróbować swoich 
sił, w czym najmłodszym pomagali za-
równo burmistrz jak i dyrektor MGOK. 
Własnoręcznie wybita moneta była cie-
kawą pamiątką dla uczestników. 

Po uprzątnięciu obozowiska uczest-
nicy udali się pobliską plażą jeziora 
Zdworskiego w kierunku gąbińskiej 
starówki.

Dla najwytrwalszych, którzy po-
konali całą trasę rajdu, zorganizowano 
losowanie symbolicznych upominków, 
którymi w większości był sprzęt spor-
towo – turystyczny. Cieszy nas fakt, że 
pogoda dopisała tak wyśmienicie jak 
humory „rajdowców”. Część osób już 
zadeklarowała udział w kolejnych raj-
dach: rowerowych, rolkowych itp.
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Na sportowo
Gimnazjum w Dobrzykowie

Dzień Dziecka to święto 
warte uczczenia. Czasem ści-
gamy się w konkursach. Kie-
dy indziej przygotowujemy 
niespodzianki dla maluchów 
z przedszkola. Jeszcze innym 
razem zamieniamy się w sta-
rożytnych Greków i spraw-
dzamy się w dyscyplinach 
olimpijskich.

W tym roku zorganizowa-
liśmy rajd pieszy ze szkoły 
nad jezioro Ciechomickie. Po-
goda nam sprzyjała. Humory 
dopisywały. Śpiew ptaków 
i letni wiatr umilały marsz. 
Uczniowie, którzy opanowali 
sztukę gry na instrumentach 
demonstrowali swoje umie-
jętności. Przebojem dnia był 
saksofon - do gitar już przy-
wykliśmy.

Straż pożarna i policja 
dbała o nasze bezpieczeń-
stwo. Na plaży rodzice, 
głównie pan Czerniak i pan 
Młodziejewski przygotowali 
ognisko.

Uczniowie spędzający na 
ogół czas przy komputerze 
z lekkim bólem nóg dotarli 
nad jezioro. Cały wygłodnia-
ły tłum rzucił się po kijki do 
pieczenia kiełbasek. Zapał 
przygotowania jedzenia był 
tak wielki, że wiele kiełba-
sek wylądowało w ognisku. 
Niemniej i tak wszyscy się 
najedli. Było dużo śmiechu 
i zabawy. Ten sposób spę-
dzania czasu znalazł wielu 
zwolenników. Często słychać 
było pytanie: Kiedy znowu 
idziemy na rajd?
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Kto powiedział, że tradycja 
musi być wiekowa? Kiedyś prze-
cież musiała mieć swój początek. 

My 30 września 2011 zapocząt-
kowaliśmy nową tradycję. Tego 
dnia odbył się integracyjny rajd 
pieszy klas pierwszych Gimnazjum 
w Dobrzykowie. 

Uczniowie obu klas pierwszych 
(w asyście strażaków i policji) po-
szli nad jezioro Ciechomickie. Po 
drodze śpiewaliśmy do wtóru gita-
ry, cieszyliśmy się jednym z ostat-
nich cieplutkich dni, wdychaliśmy 
pachnące lasem powietrze. Dobry 

Integracyjny Rajd pieszy 
dla klas pierwszych Gimnazjum w Dobrzykowie

użytek na ten dzień to sprzątanie 
lasu w ramach ogólnopolskiej akcji 
Sprzątanie Świata. Oj, dużo zebra-
liśmy śmieci!

Nad jeziorem z apetytem po-
chłonęliśmy pizze, nabraliśmy sił 
do zabawy.

Uczennice klas IIIa i IIIb przy-
gotowały zawody i gry towarzy-
skie dla pierwszaków. Śmiechu 
było mnóstwo, zabawa przednia. 
Aż się nie chciało wracać.

W przyszłym roku kolejne klasy 
pierwsze będą miały swoje święto.
     
 Anna Sobiecka
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IV rajd rowerowy 
dookoła Miasta i Gminy Gąbin

Po zapisaniu się na listę uczest-
ników, odebraniu karty startowej 
i zapoznaniu się z regulaminem 
rajdu, grupa rowerzystów wy-
ruszyła pilotowana przez policję 
ulicą Kilińskiego w kierunku miej-
scowości Okolusz i  Strzemeszno. 
Pierwszy odcinek drogi był bar-
dzo przyjemny łatwy do pokona-
nia. Pewne trudności z pokona-
niem trasy sygnalizowano dopiero  
w miejscowości Strzemeszno, ale 
dla prawdziwych rajdowców kli-
ka cegieł, piaszczyste lub szutrowe 
odcinki trasy nie stanowiły jakie-
goś nadzwyczajnego wyzwania. 
Gdy uczestnicy dojechali do dro-
gi gminnej Czermno Strzemeszno 
oraz nowo położonej nawierzchni 
asfaltowej zjazd ze zbocza pra-
doliny Wisły był nie lada atrakcją  
a postój  przy kościele p.w. Św. 
Leonarda w Troszynie Polskim 

W pierwszy wakacyjny weekend odbył 
się już czwarty rajd rowerowy dookoła 
miasta i gminy Gąbin pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tofa Jadczaka. O godzinie 13:00 w niedzielę  
na starówce miasta zebrało się ok. 300 chęt-
nych do udziału w tej sportowej imprezie.

pozwoli zregenerować siły na tym 
etapie rajdu. Uczestnicy wyprawy 
zwrócili uwagę na wielkość powo-
dzi i poziom wody na tym terenie, 
która miała miejsce w 1982 roku  
i w 2010 roku. Kolejny etap pro-
wadził przez wieś Troszyn Polski, 
Nowy Troszyn i Borki. Przy szkole 
podstawowej w Borkach rajdow-
cy mieli drugi krótki odpoczynek, 
niestety w lekko utrudnionych 
okolicznościach z powodu prowa-
dzenia prac remontowo – budow-
lanych w szkole, obecnie jest do-
budowywana sala gimnastyczna,  
i modernizowana szkoła wraz  
z dojazdami i chodnikami. Plano-
wana jest również budowa placu 
zabaw „Radosna szkoła”.

Pod przewodnictwem straża-
ków ochotników rowerzyści ruszy-
li w dalszą trasę, w kierunku szko-
ły podstawowej w Nowym Gra-
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biu. Tutaj po krótkim odpoczynku  
w cieniu szkolnych topili ruszyli-
śmy w kierunku jeziora Zdworskie 
w Koszelówce. Ostatni odcinek raj-
du prowadził traktem leśnym na 
polanę przy Zespole Szkół w Gąbi-
nie gdzie odbył się piknik rodzin-
ny.  Każdy mógł się posilić, uzu-
pełnić płyny, odpocząć. Na wszyst-
kich chętnych czekały kiełbaski  
z grilla, pomidory i napoje. Miej-
sko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie przygotował program 
artystyczny podczas którego wy-
stąpiły zespoły wokalno – taneczne. 
Wszyscy mogli odpocząć w bardzo 
miłej atmosferze po przejechaniu 
ponad 30 km trasy. Po występach 
wśród uczestników rajdu rozloso-
wano upominki. Nagrody trafiły 
również do najliczniejszej rodziny 
(zwyciężyła 8 – osobowa),  dla naj-
młodszego 1,5 rocznego chłopca  
i najstarszego 84 – letniego uczest-
nika. Nagroda główna – rower gór-
ski trafił do przedstawiciela Klubu 
Turystyki Kolarskiej przy O/Z 
PTTK PKN ORLEN SA z Płocka.

Podczas całej imprezy towarzy-
szył uczestnikom doskonały hu-
mor i wspaniały nastrój. Cieszymy 
się z tego, że na tegoroczny rajd 
przybyło tak dużo uczestników, 
zarówno mieszkańców naszej gmi-
ny ale także gości z warszawy, Go-
stynina i Płocka, że nikomu nic się 
nie stało, nikt nie zabłądził i wszy-
scy zakończyli rajd z uśmiechami 
na twarzach. 
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Polska Biega – Gąbin Biega

13 maja 2011 roku spo-
tkaliśmy się o godz. 11.00 na sta-
rówce w Gąbinie, aby uczestniczyć  
w IV akcji POLSKA BIEGA - GĄ-
BIN BIEGA. Tradycyjnie po reje-
stracji uczestników oraz wysłu-
chaniu informacji o trasie biegu  
i bezpieczeństwie, przemaszero-
waliśmy na ulicę Płocką w okolice 
przychodni zdrowia, gdzie rozpo-
czął się bieg. Trasa prowadziła trak-
tem leśnym w kierunku Koszelówki 
po pięknym Gąbińskim Komplek-
sie Leśnym z finałem na stadionie 
miejskim. W biegu udział wzięło 
385 uczestników. Na mecie na bie-
gaczy czekał ciepły posiłek (gąbiń-
ski żurek) i losowanie upominków 
(nagrodę główną - rower górski, 
otrzymał uczeń Gimnazjum w Do-
brzykowie, mieszkaniec Nowego 
Wymyśla). Losowanie wzbudzało 
najwięcej emocji wśród najmłod-
szych uczestników. Bieg prowadził 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
- Krzysztof Jadczak wraz z opieku-
nami z gminnych szkół. Trasę za-
bezpieczyła i pilotowała biegaczy 
gąbińska policja, natomiast opiekę 
medyczną zapewniła pracowniczka 
NZOZ Remedium w Gąbinie.

Dzięki organizowanym różnym 
wydarzeniom sportowym (m.in. 
Polska Biega – Gąbin Biega, rajdom 
rowerowym i pieszym, biegom 
ulicznym, zajęciom na lodowisku 
„Biały Orlik”, turniejom szacho-
wym, judo, tenisa stołowego i in-
nym) wzrasta aktywność naszej lo-
kalnej społeczności. Czynny udział 
coraz liczniejszej grupy mieszkań-
ców w tego typu imprezach nie tyl-
ko poprawia kondycję zdrowotną 
ale również zachęca młode pokole-
nie do czynnego spędzania wolne-
go czasu.
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4 października, uczniowie na-
szego Gimnazjum uczestniczyli  
w XXX Biegu J.Kussocińskiego  
w Pacynie. 

Do najlepszych naszych biega-
czy należą:

Wiktoria Matacz II miejsce;• 
Tomasz Rutkowski II miejsce;• 
Ola Olejniczak IV miejsce;• 
Michał Chlewiński IV miejsce;• 
Kasia Michalska VI miejsce;• 
Piotr Chojnowski VII miejsce;• 
Mateusz Gieras IX miejcse;• 
Bogdan Ataman IX miejsce;• 
Łukasz Garwacki XI miejsce.• 
Wszyscy ci uczniowie otrzymali 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Nasi sportowcy godnie re-

prezentowali nasze Gimnazjum  
w Biegu Niepodległości , który 
odbył się 10 listopada. Tu również 

22 października 2011 w Gą-
binie odbył się VIII Memoriał Bł. 
Bpa Leona Wetmanskiego. Patro-
nat nad turniejem objął bp Piotr 
Libera Ordynariusz Diecezji Płoc-
kiej oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin Krzysztof Jadczak.

W turnieju tym początkują-
cy sportowcy i amatorzy mogli 
się zmierzyć z zawodnikami po-
siadającymi kategorie szachowe  
i najwyższe tytuły. Odbyło się sie-
dem rund po 30 minut. Spośród 
członków Parafialno- Uczniow-
skiego Klubu  Szachowego  „Mi-
kołaj” w zawodach wzięło 10 
dzieci. Na szczególną uwagę za-
sługuje siedmioletnia Aleksandra 
Szczypawka, która zajęła 36.miej-
sce,zdobywając tym samym dy-
plom najlepszej szachistki Miasta 
i Gminy Gąbin. Nieco dalej w kla-
syfikacji znaleźli się Przemysław 
Frydrych i Michał Paczkowski. 

W marcu kolejny Memoriał. 
Młodzi szachiści pod opieką ks. 
Józefa Szczecińskiego i trenera 
Bogdana Gąsiorowskiego trenu-
ją dwa razy w tygodniu. Trening 
czyni mistrza, więc trzymajmy 
kciuki za sukcesy najmłodszych.
                                                                                                                         

Doskonała forma biegaczy z Gimnazjum  

w Dobrzykowie

mogli poszczycić się doskonałą 
kondycją a tym samym imponują-
cymi miejscami. Pomimo chłodnej 
pogody uczniowie dali z siebie 
wszystko i na podium ponownie 
ujrzeliśmy:

Wiktoria Matacz I miejsce• 
Aleksandra Olejniczak II miejsce• 
Mateusz Gieras I miejsce• 
Michał Chlewiński II miejsce• 
Bartosza Lewandowskiego  • 
III miejsce

VIII Memoriał Bł. Bpa Leona Wetmańskiego
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1 miejsce Gąbin I  -  6 dużych punktów i 11,5 małych
2 miejsce Gąbin III  - 3 duże punkty i 5 małych 
3 miejsce Gąbin II  - 3 duże punkty 
4, 5 miejsce Słupno - 0 dużych punktów i 3 małe

I Powiatowe Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej 

4 czerwca 2011 roku Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „Miko-
łaj w Gąbinie” zorganizował Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej  
w szachach drużynowych klas I-III. 

W rozgrywkach wzięło udział 17 dzieci w wieku 7-10 lat. Gąbin re-
prezentowały trzy drużyny po czterech zawodników i jedna drużyna  
ze Słupna składająca się z czterech zawodników i jednego rezerwowego 
pod opieką Mirosława Grabarczyka, arcymistrza i dwukrotnego wicemi-
strza Polski w szachach.

Rozgrywki młodych szachistów sędziował Bogdan Gąsiorowski. Dzie-
ciom wręczono puchary i słodycze. Turniej przebiegał w bardzo miłej at-
mosferze zdrowej rywalizacji i pozyskiwania nowych przyjaźni. 

Uczestnicy rozgrywali trzy rundy po 15 minut. W rozgrywkach liczyły 
się najpierw duże punkty potem małe punkty.

w szachach drużynowych klas I-III
W skład poszczególnych drużyn 
weszli następujący zawodnicy:

Gąbin I

Gąbin II

Gąbin III

Słupno

Jakub Sikora
Aleksandra Szczypawka
Michał Paczkowski
Piotr Szczypawka

Jan Olszewski
Damian Wojciechowski
Sebastian Maciaszek
Paulina Sobiecka

Piotr Baryła
Konrad Walburg
Wiktor Walburg
Katarzyna Zajączkowska

Maksymilian Wawrzyński
Tomasz Warmiak
Julian Maszewski
Anastazja Gawkowska
Jakub Rogulski- rezerwa.
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Kolejny turniej na ORLIKU
13 września 2011 r. na boisku Orlik w Gąbinie odbył się II Turniej o puchar Premiera Donalda Tuska, były to eli-
minacje gminne dla dziewcząt i chłopców w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat. Wyniki turnieju 
w poszczególnych kategoriach:

I. dziewczęta – rocznik 1998/1999
1. miejsce: uczennice z gimnazjum w Gąbinie – opiekun Jacek Klarzyński
2. miejsce: uczennice z gimnazjum w Dobrzykowie „Wisła Dobrzyków” – opiekun Aneta Gralewska
3. miejsce: uczennice ze szkoły podstawowej w Czermnie – opiekun Robert Hiszpański

II. chłopcy – rocznik 1998/1999
1. miejsce: uczniowie z gimnazjum w Gąbinie – opiekun Rafał Maciaszek
2. miejsce: uczniowie z gimnazjum w Dobrzykowie „Wisła Dobrzyków” – opiekun Aneta Gralewska
3. miejsce: uczniowie ze szkoły podstawowej w Czermnie – opiekun Robert Hiszpański

III. dziewczęta – rocznik 2000/2001
1. miejsce: uczennice ze szkoły podstawowej w Dobrzykowie – opiekun Iwona Bąbrych
2. miejsce: uczennice ze szkoły podstawowej w Nowym Grabiu – opiekun Łukasz Zawadzki
3. miejsce: uczennice ze szkoły podstawowej w Gąbinie – opiekun Hanna Rybciak

IV. chłopcy – rocznik 2000/2001
1. miejsce: uczniowie ze szkoły podstawowej w Dobrzykowie – opiekun Iwona Bąbrych
2. miejsce: uczniowie ze szkoły podstawowej w Nowym Grabiu – opiekun Łukasz Zawadzki
3. miejsce: uczniowie ze szkoły podstawowej w Gąbinie – opiekun Krzysztof Wilgocki

Na zwycięskie drużyny czekają kolejne rozgrywki na etapie wojewódzkim, życzymy powodzenia!

II Turniej o puchar Premiera Donalda Tuska
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Gminne zawody sportowo – pożarnicze
8 maja 2011 r. przeprowadzono na stadionie miejskim w Gąbinie Gminne Zawody Sportowo-

Pożarnicze, w których wzięło udział 18 drużyn.
W skład komisji sędziowskiej weszli: mł. bryg. Piotr Głowala – Sędzia Główny, mł. bryg. Grze-

gorz Padzik, st. kpt. Rafał Szrajber, st. kpt. Anna Czemerys, mł. kpt. Edward Mysera.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: ćwiczenia bojowe, sztafeta pożarnicza z prze-

szkodami.

Kategoria
MDP dziewczęta

Kategoria
MDP chłopcy

Kategoria
druyny dorosłe żeńskie

Kategoria drużyny dorosłe męskie

1 miejsce MDP Czermno II 
   z wynikiem 947 pkt
2 miejsce MDP Czermno I 
   z wynikiem 898,55 pkt

1 miejsce MDP Dobrzyków     
   z wynikiem 1002,6 pkt
2 miejsce MDP Strzemeszno 
   z wynikiem 975,4 pkt
3 miejsce MDP Czermno 
    z wynikiem 867,45 pkt
4 miejsce MDP Gąbin 
    z wynikiem 736,2 pkt

1 miejsce OSP Grabie 
   z wynikiem 163,95 pkt
2 miejsce OSP Topólno 
   z wynikiem 166,90 pkt

1 miejsce OSP Gąbin 
   z wynikiem 112,40 pkt
2 miejsce OSP Dobrzyków 
   z wynikiem 113,62 pkt
3 miejsce OSP Troszyn I 
   z wynikiem 126,9 pkt
4 miejsce OSP Troszyn II 

Wyniki zawodów:

   z wynikiem 128,4 pkt
5 miejsce OSP Kamień 
   z wynikiem 129,35 pkt
6 miejsce OSP Grabie 
   z wynikiem 132,35 pkt
7 miejsce OSP Lipińskie 
   z wynikiem 140,1 pkt

8 miejsce OSP Topólno 
   z wynikiem 148,25 pkt
9 miejsce OSP Czermno 
   z wynikiem 169,2 pkt
10 miejsce OSP Strzemeszno 
   z wynikiem 191,9 pkt
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kolejny sukces młodych aktorów  
z koła teatralnego CHOCHLIK

Romeoi Julia
Ubiegłoroczna premiera „Kopciuszka” na podstawie tekstu 

Jana Brzechwy z rewelacyjnym Maćkiem Markowskim w roli 
Macochy sprawiła, że na tegoroczny spektakl bilety rozeszły 
się w ciągu zaledwie dwóch dni. 5 maja o godz. 20 publiczność 
przeniosła się do romantycznego ogrodu włoskiej Werony, 
bowiem tym razem młodzi adepci sztuki teatralnej wystąpili  
z musicalem - swobodną i humorystyczną wersją drama-
tu „Romeo i Julia”. Nagrodą za kilka miesięcy przygotowań 
były brawa, gratulacje oraz życzliwe sugestie, aby kolejna pre-
miera odbyła się już na prawdziwej scenie…                M. Rz.

Obsada: 
Julia – Oliwia Bedyk  
Romeo – Kacper Ziarkowski  
Benwolio – Piotr Szabliński  
Przyjaciółka – Weronika Szymańska  
Parys – Michał Rucki  
Służące – Wiktoria Kiełbasa, Aleksandra Kowal-
ska, Izabela Urbańska  
Pan Kapulet – Jakub Cybart  
Pani Kapulet – Weronika Pietrzak  
Narratorzy – Agata Milczarek, Karolina Kowalska  
Damy dworu – Zuzanna Łoska, Aleksandra Ruc-
ka, Julita Frątczak, Dorota Bujakowska  
Reżyseria: Monika Rzepecka  
Oprawa muzyczna: Renata Nosarzewska  
Chór MARIKON z wokalistkami:  
Izabelą Jabłońska, Aleksandrą Dubielak, Magdale-
ną Gałecką 
Scenografia: Ewa Motylewska – Kwiatkowska  
Obsługa techniczna: Hubert Tomasik, Mariusz 
Sikora, Przemek Sikora, Kamil Rogala, Patryk 
Kamiński
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Ostatnie zebranie rodzicielskie w tym roku szkol-
nym. Rodzice przybyli tłumnie. Weszli do sali i za-
miast prezydialnego stołu, 
za którym siedzą nauczy-
ciele, zobaczyli pięknie 
wystrojone swoje dzieci  
i dekoracje. Atmosfera 
oczekiwania. I oto rodzice 
są widzami akademii przy-
gotowanej przez ich dzieci- 
uczniów gimnazjum w Dobrzykowie.

Na prawie godzinną uroczystość złożyły się pięk-
ne wiersze adresowane do rodziców. Piosenki wyci-
skały łzy wzruszenia. Nie tylko ze względna treść, 

Dzień Matki i Ojca  
w Gimnazjum w Dobrzykowie

„Bóg nie może być wszędzie,
Więc stworzył matkę”

lecz były to też łzy dumy z utalentowanych dzieci. 
Na szczególny aplauz zasłużyły piosenki śpiewane 

solo. Chłopcy w wieku gim-
nazjalnym nie przepadają 
za występami, ale podkład 
muzyczny w ich wykonaniu  
został nagrodzony burza 
oklasków. Było pięknie!

Rodzicom jeszcze długo 
po uroczystości szkliły się 

oczy i dyskretnie ocierali łzy wzruszenia.
Tak właśnie w naszym gimnazjum uczciliśmy 

Dzień Matki i Ojca.. Tak uczniowie dziękowali rodzi-
com za miłość i troskę.

         K. Makuszyński

R E K L A M A
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Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, będący jedyną w regionie płockim placówką posia-
dającą akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, ma zaszczyt zaprezento-
wać założenia działalności Punktu Konsultacyjnego w Płocku oraz możliwości nawiązania współpracy 
przy korzystaniu ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem działalności Punktu jest świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsię-
biorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Informujemy, że usługi informacyj-
ne świadczone w Punkcie Konsultacyjnym są udzielane w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu 
państwa.
Zakres usług informacyjnych świadczonych przez PK obejmuje:

Omawianie zagadnień związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospo-1. 
darczej (podejmowanie działalności, obowiązki podatkowe, zatrudnianie pracowników, finan-
sowanie działalności, kontrola przedsiębiorstw), jak również zagadnień dotyczących rezygnacji  
z prowadzenia działalności gospodarczej.
Przekazywanie informacji dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów 2. 
w latach 2007-2013 ze środków publicznych (charakterystyka poszczególnych źródeł finanso-
wania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, prze-
kazanie informacji istotnych z punktu widzenia ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację 
projektu, np. danych teleadresowych instytucji zarządzających, pośredniczących i wdrażają-
cych poszczególne programy pomocowe oraz zakresu ich kompetencji, oferty banków i innych 
instytucji finansowych w tym funduszy pożyczkowych, pomoc na etapie przygotowywania pro-
jektu lub jego realizacji itp.).
Przekazywanie informacji na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych (możli-3. 
wości skorzystania z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, usług doradczych pro-
eksportowych, możliwości skorzystania z dofinansowywanych szkoleń).
Przekazywanie innych informacji, takich jak: informacje teleadresowe instytucji otoczenia bizne-4. 
su wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, informacje o instytucjach posiadających 
bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów 
gospodarczych).

Doświadczenie pokazuje, że mimo dużego zainteresowania pozyskiwaniem funduszy unijnych, apli-
kowanie o środki z UE wciąż sprawia beneficjentom wiele trudności. Nasza dwudziestoletnia działalność 
na rzecz środowiska pracodawców na Mazowszu składa również do refleksji, że wciąż w niewystar-
czającym stopniu dostępne są inne informacje gospodarcze, związane z bieżącym prowadzeniem 
działalności. 

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego w Płocku, ma w naszym zamierzeniu ułatwić proces do-
cierania do najbardziej aktualnej, wyselekcjonowanej informacji poprzez dostępność profesjonalnie 
przygotowanego do świadczenia usług konsultanta w pobliżu miejsca  zamieszkania bądź pracy osób 
chcących z takich usług skorzystać. 

Punkt konsultacyjny
dla rozpoczynających działalność gospodarczą
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Jubileusz 50-lecia
zawarcia związku małżeńskiego

19 października 2011 roku w sali OSP w Gąbinie odbyła się uroczystość  
z okazji jubileuszu 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, zorganizowana 
przez Urząd Stanu Cywilnego w Gąbinie.
Złote Gody świętowały następujące pary małżeńskie:
  1.  Państwo Jadwiga i Stanisław BUJALSCY z Górek,
  2.  Państwo Halina i Józef CICHOCCY z Jordanowa,
  3.  Państwo Janina i Kazimierz DZIEMBOWSCY z Dobrzykowa,
  4.  Państwo Kazimiera i Stefan JÓZWIKOWIE z Dobrzykowa,
  5.  Państwo Włodzisława i Tadeusz KUNIKOWSCY z Grabia Polskiego,
  6.  Państwo Marianna i Henryk MACKOWIE z Nowej Korzeniówki,
  7.  Państwo Krystyna i Stanisław  MARCOWIE z Przemysłowa,
  8.  Państwo Zofia i Jerzy  MICHALAKOWIE z Gąbina,
  9.  Państwo Kazimiera i Stanisław MODLIBORSCY ze Starego Kamienia,
10.  Państwo Janina i Stanisław RUTKOWSCY ze Strzemeszna,
11.  Państwo Marianna i Bogdan STEMPLEWSCY z Topólna,
12.  Państwo Jadwiga i Jan ŚLUBORSCY ze Starej Korzeniówki,
13.  Państwo Janina i Stanisław TARKOWIE z Kępiny.
Prezydent RP odznaczył Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin  
– Krzysztof Jadczak.
Jubilatom wraz z życzeniami długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz 
doczekania następnych jubileuszy, wręczone zostały bukiety kwiatów, 
listy gratulacyjne oraz pamiątkowe książki pt. Jan Paweł II – „Będę szedł 
naprzód”.
Dostojni Jubilaci obejrzeli także program artystyczny w wykonaniu zespołu 
wokalnego Szyk oraz tanecznego Mini-Szyk z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie.
Po części oficjalnej Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin oraz kierownik USC spotkali się na poczęstunku  
z jubilatami i ich rodzinami.
Zacnym Jubilatom z okazji pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego 
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności 
i szczęścia na kolejne lata.

Kierownik USC
           Irena Ziółkowska
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