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Z końcem roku Samorząd Miasta i 
Gminy zrealizował zadania budowy 
dróg w miejscowości: Lipińskie, Jor-
danów, Nowe Grabie – Ludwików 
i Strzemeszno wykonało Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Budow-
lanych S. A. z Gostynina za kwotę  
222 167,89 zł.

Budowa  
dróg gminnych

Pod koniec roku 2012 rozpoczęły się 
prace budowlane przy modernizacji 
placu targowego w Gąbinie.

4 Iipca 2012 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak 
podpisał umowę z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego – Ada-

Przebudowa targowiska miejskiego 
w Gąbinie

mem Struzikiem na dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013 „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludności  

Budowa dróg gminnych• 
Realizacja szkolnych projektów • 
z UE
Budowa żłobka w Gąbinie• 
Budowa kanalizacji sanitarnej • 
na Osiedlu Nr 3 w Gąbinie
Budowa targowiska w Gąbinie• 
Sukcesy sportowe w JUDO• 
Konkursy szkolne• 
Badania mammograficzne• 
Pożegnanie Lata• 
Dni Gąbina 2013• 
Obchody Święta Niepodległości• 
222. rocznica uchwalenia  • 
Konstytucji 3 Maja
93. rocznica  • 
Bitwy Warszawskiej
Rajdy rowerowe• 
Rajd pieszy• 
Jubileusz Złotych Godów• 

Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki
wraz z pracownikami UMiG

Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
życzenia. Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt, pełnych zadumy, radości  
i rodzinnego ciepła. Niech dostarczą wytchnienie od codziennych zmagań  
i trosk. Niechaj przyjście na świat Zbawiciela przyniesie ze sobą miłość  
i wzajemną radość, a nadchodzący Nowy Rok spełnienie marzeń  
i realizację życiowych planów.
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Przedmiotem zamówienia była 
przebudowa dróg gminnych w tych 
miejscowościach, polegająca na: 

Lipińskie wybudowaniu dro-
gi wykorzystywanej głównie przez 
rolników do obsługi gruntów rol-
nych.

Jordanów jest kontynuacją 
zadania realizowanego w poprzed-
nich latach. Dzięki realizacji tego 
odcinka większość mieszkańców 
będzie miała dostęp do drogi asfal-
towej.

Nowe Grabie-Ludwików 
budowa odcinka drogi gminnej o 
długości 200 mb oraz szerokości 
3,4 m. Budowa polegała na mecha-
nicznym wykonaniu koryta na całej 
szerokości jezdni, mechanicznym 
profilowaniu i zagęszczeniu pod-
łoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonaniu górnej 
warstwy podbudowy z kruszywa 
łamanego, wykonaniu nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm 
– warstwa wiążąca i nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 3 cm – war-
stwa ścieralna, a także wykonaniu 
poboczy z kruszywa. 

strzemeszNo polegający na 
budowie pierwszego odcinka drogi 
gminnej o długości 365 mb, łączącej 
się z drogą powiatową nr 2986W 
Gąbin – Strzemeszno.

Droga gminna w Strzemesznie 
jest istotnym elementem sieci dróg 
w miejscowości ze względu na po-
łączenie jej z drogą powiatową, 
która z kolei łączy się z drogą woje-
wódzką nr 575.

Poprzez budowę dróg nastąpi 
poprawa infrastruktury drogowej 
na terenie gminy Gąbin, która jest 
jednym z priorytetowych zadań re-

Budowa dróg gminnych

alizowanych przez Samorząd. Takie 
działania przyczyniają się do popra-
wy komfortu jazdy, zwiększają bez-
pieczeństwo na drogach oraz pod-
noszą rozwój gospodarczy gminy i 
regionu.

Dzięki realizacji zadania budo-
wy drogi w miejscowościach Lipiń-
skie, Nowe Grabie – Ludwików, 
Jordanów i Strzemeszno poprawią 
się warunki społeczności lokalnej 
na bardziej korzystne, nie tylko dla 
już istniejących, ale nowych gospo-
darstw.

Budowa dróg gminnych to 
również dogodniejsze połączenie 
z ośrodkami powiatowymi, woje-
wódzkimi jako centrami obsługi 
ludności i gospodarki pozytywnie 
wpłynie na poprawę życia miesz-
kańców tych miejscowości jak i in-
nych użytkowników dróg.

Poprzez budowę dróg poprawi 
się stan połączeń dróg gminnych z 
drogami wyższej kategorii (drogą 

wojewódzką nr 575 w Jordanowie 
i Strzemesznie, drogą wojewódzką 
nr 574 w Nowe Grabie – Ludwi-
ków, drogą wojewódzką nr 577 i 
drogą powiatową nr 2987W w Li-
pińskie), zostanie podniesiony stan 
użytkowy dróg, zwiększy się płyn-
ność ruchu.

Ponadto został zrealizowany ko-
lejny odcinek drogi gminnej w No-
wym Wymyślu. 

A także 300-metrowy odcinek 
gminnej drogi Czermno – Kon-
stantynów. Jest to kolejny etap jej 
modernizacji. Na tę inwestycję Sa-
morząd złożył wniosek o środki z 
Państwowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i otrzymał 45 tys. 
zł dofinansowania. Droga stanowi 
ważny dojazd do gruntów rolnych, 
stąd dofinansowanie jej remon-
tu. Jest też istotnym dojazdem dla 
części mieszkańców do szkoły w 
Czermnie, kościoła, sklepów itp. 
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wiejskiej” w ramach ogólnopol-
skiego programu „MÓJ RYNEK”. 
Targowisko miejskie w Gąbinie zaj-
muje 1,6 ha powierzchni i jest jed-
nym z największych, na które uzy-
skano dofinansowanie. W sumie 
umowy podpisało 27 gmin i miast 
z województwa mazowieckiego.
Koszt przebudowy targowiska 
wynosi 1 672 861,87 zł, współfinan-
sowany z UE oraz budżetu Samo-
rządu Miasta i Gminy Gąbin. Plac 
targowy w Gąbinie został wyposa-
żony w oświetlenie, wybudowano 
drogi wewnętrzne i utwardzono 
nawierzchnię, pomiędzy drogami 
wyznaczając stanowiska handlo-
we. Wykonane zostały również 
parkingi, kanalizacja deszczowa.

Zakończenie realizacji zadania 
zaplanowano na styczeń 2014 r.

Przebudowa targowiska miejskiego  
w Gąbinie

UNIA EUROPEJSKAMIASTO I GMINA
GĄBIN
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Kończą się prace związane z budo-
wą kanalizacji sanitarnej na Osie-
dlu Nr 3 w Gąbinie.

Inwestycja pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu 
Nr 3 w Gąbinie” jest współfinan-
sowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
działania 321 „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007- 
-2013. Wartość dofinansowania to 
75% wydatków kwalifikowanych 
inwestycji.

W wyniku ogłoszonego przetar-
gu nieograniczonego na realizację 
zadania złożonych zostało 13 ofert.

Komisja przetargowa wybrała 
firmę: Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Produkcyjne „Trakt” Bobrzak, 
Tecław sp. j. Woźniaków, która zło-
żyła ofertę na kwotę 1 044 270,00 zł. 
Do wartości wybranej oferty nale-
ży doliczyć koszt inspektora nad-
zoru – PHU „Lider” z Gostynina. 
Łączny koszt zadania wynosi 1 066 
410,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest bu-
dowa kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami i pompowniami ście-
ków przy ul. Rogatki Gostynińskie. 
Projektowana kanalizacja stanowi 
rozbudowę istniejącej kanalizacji 
sanitarnej i obejmuje ulice: Konwa-
liową, Różaną, Jaśminową, Kwiato-
wą, Kalinową, Wrzosową, Irysową, 

Kanalizacja sanitarna na Osiedlu Nr 3 w Gąbinie
Chabrową, Rogatki Gostynińskie. 

Ścieki sanitarne z poszczegól-
nych posesji doprowadzone zosta-
ną rurami kanalizacji sanitarnej do 
pompowni sieciowych, a następnie 
przewodami tłocznymi do istnieją-
cej kanalizacji sanitarnej w ul. So-
snowej. Projektowana kanalizacja 
sanitarna odbierać będzie ścieki 
o charakterze bytowo-gospodar-
czym.

Celem inwestycji jest poprawa 
warunków życia mieszkańców 
oraz stanu środowiska naturalnego 
w obrębie Gąbina poprzez budowę 

i rozbudowę istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w mieście.

W wyniku realizacji zadania 
wybudowane zostanie ok. 2,5 km 
kolektora sanitarnego.

UNIA EUROPEJSKAMIASTO I GMINA
GĄBIN
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Ryszard Bednarski, Spec-Kop Roboty Ziemne Specjalistyczne, Góry Małe 2A, 09-530 Gąbin1. 
Józef Siekierski , firma SIEKIERSKI, ul. Planowa 11, 96-500 Sochaczew2. 
Danuta Puternicka, Zakład Masarski „Danko”, ul. Wspólna, 09-530 Gąbin3. 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie, ul. Dobrzykowska 1, 09-530 Gąbin4. 
Ewa Bliźniak, „Żak”, ul. Kilińskiego 32, 09-530 Gąbin5. 
Anna Wasilewska, Biuro Rachunkowe, ul. Aleja Jana Pawła II 51, 09-530 Gąbin,6. 

Świąteczna iluminacja Starówki Gąbina

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
tel. 24 267-41-74

CARBOPOL, Sprzedaż hurtowa i detaliczna węgla kamiennego 7. 
Płock, ul. Kolejowa 3a, tel. 532 119 382
Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszak, Wojciech Nowicki BANGO sp. j. 8. 
Brochocinek , gm. Radzanowo 
Roman Smoczyński, Usługi Transportowe, ul. Gostynińska, 09-530 Gąbin9. 
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Uroczyste przekazanie samochodu 
OSP Troszyn Polski
15 czerwca 2013 r. odbyła się 
uroczystość przekazania samo-
chodu strażackiego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Troszynie 
Polskim.

W 2011 roku Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin sfinansował przy 
udziale środków z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, 
w kwocie 50 000,00 zł oraz przy 
udziale środków z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, w kwocie 50 000,00 
zł zakup nowego lekkiego sa-
mochodu pożarniczego dla OSP 
Troszyn Polski, który kosztował 
149 580,00 zł.

Zakupiony samochód przyczy-
nia się nie tylko do skutecznego 
przeprowadzania akcji ratowni-
czo-gaśniczych, ale także wpływa 
na komfort pracy samych straża-
ków. Celem programu Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego 
jest doposażenie jednostek OSP w 
niezbędny sprzęt do prowadzenia 
skutecznych działań dla ratowania 
życia i zdrowia ludności, mienia i 
środowiska naturalnego, natomiast 
priorytetem edycji 2011 roku było 
doposażenie ochotniczych straży 
pożarnych w sprzęt służący do 
usuwania skutków powodzi.

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą świętą odprawioną przez 
proboszcza parafii Troszyn Pol-
ski – księdza Stanisława Kru-
szewskiego.

Na uroczystość przybyli 
przedstawiciele różnych jedno-
stek, delegacje z pocztami sztan-
darowymi.

Uroczystego nadania imienia 
samochodu ,,Troszczniaczek’’ 
dokonał Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin Krzysztof Jadczak.
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Z końcem września Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Gąbinie wzbogaciła się o 
nowy profesjonalny instrument mu-
zyczny. Decyzją Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 II 
2013 r. udało się pozyskać dotację w 
wysokości 60 000 zł na zakup nowego 
fortepianu. Środki zostały przyznane w 
ramach programu Rozwój infrastruk-
tury kultury/Infrastruktura szkolnictwa 
artystycznego. Łącznie z wymaganym 
wkładem własnym, pochodzącym ze 
środków Miasta i Gminy Gąbin, szkoła 
uzyskała blisko 103 000 zł na realiza-

cję zadania. Dzięki dotacji zakupiono 
fortepian koncertowy Yamaha C5.

Nowy instru-
ment znajduje sie 
w sali kameralnej 
szkoły muzycz-
nej, jego brzmienie 
można było docenić 
podczas koncertu „Z 
MUZYKĄ PRZEZ 
ŚWIAT” organizo-
wanego w ramach 
Gąbińskiego Forum 
Kultury, który od-
był się 7 październi-
ka. Nowy fortepian 
umożliwi lepszą 
realizację procesu 
dydaktycznego, wpłynie na podnie-
sienie poziomu nauczania. Dzięki tej 
inwestycji wyrównane zostały szanse 
dzieci i młodzieży w dostępie do edu-

Wieści ze Szkoły Muzycznej 

kacji muzycznej. Będzie również wy-
korzystywany podczas coraz liczniej-
szych koncertów i imprez kulturalnych 
organizowanych w naszym mieście . 

W zakresie działań oświatowo-kul-
turalnych Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin rozpoczął realizację zadania po-
legającego na budowie siedziby Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I-go Stop-
nia w Gąbinie wraz z salą koncertową. 
Działania polegające na pozyskaniu 
dotacji na realizację pierwszego etapu 
inwestycji, tj. opracowania dokumen-
tacji projektowej rozpoczęły sie już w 
ubiegłym roku. W listopadzie 2012 r. 
został przygotowany i złożony wniosek 
do programu realizowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Decyzją Ministra MKIDN z 
dnia 24 stycznia 2013 r. Miasto i Gmina 
Gąbin uzyskała dotację na opracowanie 
dokumentacji projektowej w kwocie 
34 000,00zł. Wydatkowanie i rozlicze-
nie dotacji musi nastąpić do końca br. 
W wyniku rozstrzygnięcia procedury 
przetargowej wyłoniono wykonawcę 
przedmiotu zamówienia, którym jest 
Pro studio Biuro Projektowe sp. z o.o. 
z Poznania z ofertą na kwotę 48 000,00 
zł. Projektowany obiekt zlokalizowany 
będzie na działce gminnej nr 529 po-
łożonej przy ul. Al. Jana Pawła II w 
Gąbinie. Oprócz sal lekcyjnych i czę-
ści administracyjnej w obiekcie planu-
je się wykonanie wielofunkcyjnej Sali 
Widowiskowej na ok. 300 miejsc, na 

Samorząd Gąbina pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego na dokumentację techniczną siedziby  
Państwowej Szkoły Muzycznej w Gąbinie

Pianiści, do boju!

którą składać się będą dwie kondygna-
cje (parter - 160 miejsc i balkony - 140 
miejsc). Planuje się wyposażenie sceny 
w stałą konstrukcję techniczną, umoż-
liwiającą instalację dekoracji i oświe-
tlenia. Sala ma zapewniać możliwość 
rejestracji audiowizualnej koncertów 
oraz być klimatyzowana. Nad widow-
nią znajdować się będzie pomieszcze-
nie techniczne przeznaczone dla osób 
obsługujących oświetlenie, nagłośnie-

nie itp. Wielofunkcyjna scena ma być 
wyposażona w: kurtynę, ekran do pro-
jekcji filmów, zapadnię i inny sprzęt 
teatralny, a także będzie posiadać  pro-
fesjonalną aparaturę nagłośnieniową 
oraz oświetleniową.

Miasto i Gmina Gąbin zamierza na 
budowę Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Gąbinie pozyskać środki zarów-
no europejskie jak i ministerialne. 

Środki finanoswe na realizację inwestycji planuje się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej oraz MKiDN

MIASTO I GMINA
GĄBIN
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W dniu 21 marca 2013r. został uro-
czyście podpisany list intencyjny  
dotyczący współpracy na rzecz 
wspólnej realizacji projektu pn. 
„Rozwój rynku pracy i poprawa 
bezpieczeństwa komunikacyjne-
go na terenie Płockiego Obszaru 
Funkcjonalnego poprzez rozwój 
infrastruktury dla komunika-
cji, rekreacji, opieki i profilaktyki 
zdrowotnej”. Wszyscy partnerzy 
zadeklarowali chęć  realizacji w/w 
projektu oraz aplikowanie o środki 
finansowe w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego 2009-2014 

List intencyjny zawiązujący Partnerstwo 
Płockiego Obszaru Funkcjonalnego – podpisany

programu „Rozwój miast poprzez 
wzmocnienie kompetencji jedno-
stek samorządu terytorialnego, 
dialog społeczny oraz współpracę 
z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego”.  

Członkowie Partnerstwa Płoc-
kiego Obszaru Funkcjonalnego: 
Miasto i Gmina Gąbin, Wojewódz-
two Mazowieckie, Powiat Płoc-
ki, Gmina - Miasto Płock, Miasto 
i Gmina Drobin, Gmina i Miasto 
Wyszogród, Gmina  Bielsk, Gmina 
Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, 
Gmina Gostynin, Gmina Łąck, 
Gmina Nowy Duninów, Gmina 

Mała Wieś, Gmina Sanniki, Gmina 
Słupno, Gmina Stara Biała, Gmina 
Radzanowo, Związek Gmin Re-
gionu Płockiego, Fundacja Aktyw-
ni Razem, Stowarzyszenie Gmin 
Turystycznych Pojezierza Gosty-
nińskiego, Stowarzyszenie Eko-
logiczno – Kulturalne „Ziarno”, 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawo-
dowa w Płocku, Szkoła Wyższa im. 
Pawła Włodkowica w Płocku, Izba 
Gospodarcza Regionu Płockiego.

Tegoroczny zjazd dostawców naj-
większej Polskiej sieci handlowej 
– Biedronka, odbył się 22 maja w 
Pałacu Łuszczewskich w Lesznie 
pod Warszawą. Podczas spotka-
nia poruszane były zagadnienia 
dotyczące m.in. konceptów eks-
pozycyjnych produktów, sytuacji 
rynkowej, wizji współpracy oraz 
dalszej ekspansji JMP w Polsce. 
Największe emocje towarzyszy-
ły podczas ogłoszenia wyników i 
przyznawania nagród w kategorii 
„Najlepszy Produkt roku 2012”. 
Wyróżnienia przyznawane były 
w pięciu grupach produktowych, 
a ich laureaci to m.in. Bakoma 
Sp. z o.o., Hoop Polska Sp. z o.o., 
Mlekovita, Harper Higienics S.A. 
W kategorii „Owoce Warzywa, 
Kwiaty” II nagrodę przyznano fir-
mie Fructoplant Sp. z o.o. z Gąbina 
za produkt „polskie drzewa owo-
cowe”. Dyplom w imieniu firmy 
odebrał prezes zarządu - Przemy-
sław Żabka, który skomentował: 
”To dla nas ogromny zaszczyt znaleźć 
się w tak uznanym gronie partnerów 

Nagroda za „Najlepszy produkt roku 2012” 
dla Fructoplant Sp. z o.o.

biznesowych sieć Biedronka. Cieszymy 
się, że klienci doceniają nasz produkt, i 
mamy nadzieję, iż drzewa dostarczane 
przez Fructoplant obficie zaowocują w 
ich ogrodach dając mnóstwo radości 
wszystkim domownikom”.

„Ta nagroda to niewątpliwie suk-
ces całego zespołu Fructoplant oraz 
motywacja do dalszej pracy. Wspólnie 

z Jeronimo Martins Polska pragniemy 
zacieśniać współpracę oraz realizować 
dalszy rozwój firmy oparty na naj-
wyższej jakości naszych produktów, a 
tym samym zaufaniu i profesjonalnej 
obsłudze” – nadmienił wiceprezes 
Piotr Buła.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.
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Miasto i Gmina Gąbin jest liderem 
projektu, pn. „ Rozwój rynku pracy 
i poprawa bezpieczeństwa komu-
nikacyjnego na terenie Płockiego 
Obszaru Funkcjonalnego poprzez 
rozwój infrastruktury dla komuni-
kacji, rekreacji, opieki i profilaktyki 
zdrowotnej”, w ramach programu 
„Rozwój miast poprzez wzmocnie-
nie kompetencji jednostek samorzą-
du terytorialnego, dialog społeczny 
oraz współpracę z przedstawiciela-
mi społeczeństwa obywatelskiego” 
z MF EOG 2009-2014. Projekt został 
złożony w partnerstwie z 17 jed-
nostkami samorządu terytorialne-

semiNarium
poLsko-Norweskie
13 czerwca 2013 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin  
a norweską Gminą Sveio. List został sygnowany przez burmistrzów gmin: Krzysztofa 
Jadczaka i Ruth Grethe O Eriksen.

go, organizacjami pozarządowymi, 
uczelniami wyższymi i podmiota-
mi gospodarczymi.

W ramach realizacji Programu 
Regionalnego MF EOG Związek 
Miast Polskich wraz z Norweskim 
Związkiem Władz Lokalnych i Re-
gionalnych, Związkiem Powiatów 
Polskich i Związkiem Gmin Wiej-
skich RP zorganizował semina-
rium w Warszawie, w dniach 3-4 
grudzień 2012 r. z udziałem przed-
stawicieli 19 jednostek samorządu 
z Norwegii, poszukujących pol-
skich partnerów samorządowych. 
Udział partnera norweskiego i 

międzynarodowa wymiana do-
świadczeń może podnieść wartość 
merytoryczną całego projektu i w 
ten sposób przełożyć się na końco-
wą ocenę aplikacji wniosku.

Pierwsze decyzje o początkach 
współpracy pomiędzy samorzą-
dami Gąbina i Sveio zapadły już 
podczas konferencji w Warszawie. 
Z pośród ponad stu dwudziestu 
samorządów, które brały udział 
w seminarium gmina Sveio wy-
brała nas. Przez pół roku obydwie 
gminy korespondowały ze sobą 
aż w końcu podjęły decyzję, żeby 
współpracę sformalizować. Podpi-
sanie listu intencyjnego nastąpiło 
13 czerwca 2013 r. Porozumienie 
daje obydwu samorządom możli-
wość korzystania nawzajem z wła-
snych doświadczeń w dziedzinie 
pomocy społecznej, zarządzania 
mieniem komunalnym, współ-
pracy z organizacjami pozarzą-
dowymi, prowadzenia placówek 
artystycznych i oświatowych, w 
tym dla niepełnosprawnych wy-
magających specjalistycznej opieki 
i rehabilitacji. Poprzez współpracę 
możliwa będzie wymiana młodzie-
ży oraz wizyty współpracy gospo-
darczej podmiotów działających na 
terenie obu gmin.

Podpisany list intencyjny o 
wzajemnej współpracy stanowi 
podstawę do opracowana umowy 
partnerskiej będącej podstawą za-
cieśnienia wzajemnych kontaktów.

Miło nam poinformować, że licz-
ba  sympatyków naszej strony 
przekroczyła 1000 osób. Z okazji 
tysięcznego „lajka” przygotowali-
śmy specjalny zestaw upominków. 

Tysiąc fanów naszego profilu
Tysięcznym „polubiaczem” 
jest Maciek Rogowiecki - 
uczeń gimnazjum w Gąbi-
nie. Podczas spotkania w 
urzędzie  Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin wręczył, 
jako jednej z pierwszych 
osób, wyjątkowy upomi-
nek - najnowsze wydanie 
książki pt.: DZIEJE GĄBI-
NA i OKOLIC, autorstwa 

prof. Janusza Szczepańskiego. Ser-
decznie gratulujemy Maćkowi i za-
chęcamy wszystkich sympatyków 
do odwiedzania naszego profilu.  
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Zasady przeznaczenia środków z 
funduszu sołeckiego wynikają z  
Ustawy o funduszu sołeckim z 20 
lutego 2009 roku. Jego głównym 
celem jest zapewnienie mieszkań-
com wsi możliwości samodziel-
nego i wspólnego decydowania o 
swoim otoczeniu i poprawie życia 
mieszkańców. Przeznacza się je 
na realizację przedsięwzięć, które 
zgłoszone we wniosku sołectwa, o 
którym mowa w art. 4 ustawy, są 
zadaniami własnymi gminy, zgod-
nie ze strategią jej rozwoju.

O wysokości przyznanego fun-
duszu sołeckiego decyduje liczba 
mieszkańców danego sołectwa 
(liczba mieszkańców ustalona 
przez prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego) oraz kwota bazo-
wa Kb danej gminy. (Kb - oblicza-
na jako iloraz wykonanych docho-
dów bieżących gminy, oraz liczby 
mieszkańców zamieszkałych na 
obszarze gminy wg stanu na dzień 
31 grudnia roku poprzedzającego 
o dwa lata rok poniesienia wydat-
ków).  

Celem funduszu sołeckiego 
jest angażowanie mieszkańców w 
sprawy wsi.

Ogólnie na fundusz sołecki gmi-
na Gąbin planuje w 2014 r. prze-
znaczyć kwotę 327 202 zł. Przedsię-
wzięcia finansowane ze środków 
funduszu sołeckiego będą wyko-
nywane w ramach budżetu gminy i 
ich przyjęcie do realizacji, a następ-
nie wykonanie odbywać się będzie 
w oparciu o ogólnie obowiązujące 
przepisy dotyczące gospodarki fi-
nansowej gminy. 

Środki funduszu sołeckiego 
gminy Gąbin przeznaczone zostały 
w szczególności na:

remonty i budowę dróg, ścieżek  • 
rowerowych  – 178 000 zł
remonty i budowę oświetlenia • 
ulicznego – 15 493 zł
remonty świetlic wiejskich – • 
42 302 zł
zorganizowanie spotkania in-• 
tegracyjnego dla mieszkańców 
– 1 500 zł
urządzenie i wyposażenie pla-• 
ców zabaw – 14 793 zł
zakup traktora do odśnieża-• 
nia dróg gminnych – 75 114 zł, 
który będzie wykorzystywany 
przez sołectwa partycypujące w 
kosztach jego zakupu. 

Fundusz sołecki
Od kwoty wydanej na realizację 

przedsięwzięć z Funduszu Sołec-
kiego przysługuje zwrot części po-

niesionych wydatków z Budżetu 
Państwa.



11

www.gabin.pl

DNI OTWARTE 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOSZELEWIE

18 maja 2013 roku Dom Pomocy Spo-
łecznej w Koszelewie otworzył drzwi 
swojego Domu dla rodzin mieszkań-

ców i środowiska lokalnego. Stowa-
rzyszenie „Bezpieczna Przystań” w 
ramach projektu „Dodać życia do lat”  

zorganizowało „Dni Otwarte Domu 
Pomocy Społecznej w Koszelewie”. 
Projekt był współfinansowany z Mi-
nisterstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach rządowego programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2012 – 2013. 

Projekt składał się z trzech mo-
dułów: wyjazd do teatru, warsztaty 
teatralne oraz spotkanie integracyjne 
„Dni Otwarte”, którego uczestnika-
mi były osoby niepełnosprawne ze 
środowiska lokalnego oraz osoby 
starsze mieszkające w Domu Pomo-
cy Społecznej w Koszelewie.

W ramach warsztatów teatral-
nych powstała sztuka „Na począt-
ku był Raj ...”  autorstwa Agnieszki 
Wichrowskiej, która została wysta-
wiona podczas spotkania integracyj-
nego. Publicznością przedstawienia 
byli mieszkańcy Naszego Domu, ich 
rodziny, środowisko lokalne oraz za-
proszeni goście.

Starosta Płocki Michał Boszko ob-
jął swoim patronatem spotkanie inte-
gracyjne „DNI OTWARTE”.

Imprezę uświetniły: wystawa 
prac mieszkańców DPS-u, występ 
zespołu z Klubu Seniora z Gąbina 
„Gąbiniacy”. Uczestnicy Dni Otwar-
tych skorzystali z poczęstunku w po-
staci potraw z grilla.

R E K L A M A
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Dni Gąbina 2013 już za nami
NA SPORTOWO

Tradycją się już stało, że święto 
Miasta i Gminy Gąbin rozpoczy-
nają biegi uliczne o puchar Burmi-
strza Miasta i Gminy Gąbin.

Podobnie jak w ubiegłych latach 
bieg odbył się w piątek. Około go-
dziny 10:00 wszyscy chętni, w tym 
uczniowie ze szkół z terenu miasta 
i gminy zebrali się wokół sceny a 
następnie po przekazaniu ważnych 
informacji organizacyjnych, udali 
się na miejsce startu. 

Długość trasy biegu o puchar 
Burmistrza wynosiła ok. 1,5 km. 
Trasa biegła ulicami: Aleja Jana 
Pawła II, Poprzeczna, Stodólna  z 
metą w ul. Aleja Jana Pawła II przy 
budynku strażnicy OSP.

Bieg podzielony został na pięć 
kategorii. Ostatni bieg szósty został 
przygotowany  i przeprowadzony 
w ramach ogólnopolskiej akcji Pol-
ska Biega, w której Gąbin uczest-
niczy od samego początku. Po 

rozstrzygnięciu zawodów, najlep-
szym biegaczom Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin – Krzysztof Jadczak 
wręczył puchary, dyplomy oraz 
nagrody w postaci sprzętu sporto-
wego. Na wszystkich  uczestników 
czekały napoje, słodycze i słodkie 
bułki ufundowane przez jednego 
ze sponsorów. Zwycięzcom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukce-
sów sportowych.

Zwycięzcy BIEGÓW w poszczególnych kategoriach grupowych:
kategoria: szkoła podstawowa – dziewczęta:
I miejsce – Wojtalewicz Ilona Szkoła Podstawowa w Czermnie
II miejsce – Szustak Anna Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
III miejsce – Stasiak Izabela – Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
IV miejsce – Osmolak Klaudia – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
V miejsce – Zaleska Katarzyna – Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu
VI miejsce – Olejniczak Karina  – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
kategoria szkoła podstawowa – chłopcy
I miejsce – Adrian Szambelan – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
II miejsce – Damian  Biniewicz – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
III miejsce Krzysztof Młodziejewski – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
IV miejsce – Norbert Naruszewski – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie 
V miejsce – Michał Malesa – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
VI miejsce – Kamil Józwiak – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
kategoria Gimnazjum – dziewczęta:
I miejsce – Monika Chlewińska – Gimnazjum w Dobrzykowie
II miejsce – Wiktoria Matacz – Gimnazjum w Dobrzykowie
III miejsce – Michalina Kozakiewicz – Gimnazjum w Dobrzykowie
IV miejsce – Karolina Wierzbicka – Gimnazjum w Dobrzykowie
V miejsce – Ilona Dyszkiewicz – Gimnazjum w Gąbinie
VI miejsce – Monika Olczyk – Gimnazjum w Gąbinie
kategoria Gimnazjum – chłopcy:
I miejsce – Tomasz Rutkowski – Gimnazjum w Dobrzykowie
II miejsce – Bogdan Ataman – Gimnazjum w Dobrzykowie
III miejsce – Patryk Wasiak – Gimnazjum w Gąbinie
IV miejsce – Karol Ambroziak – Gimnazjum w Dobrzykowie
V miejsce – Patryk Słowikowski – Gimnazjum w Gąbinie
VI miejsce – Jakub Wawrzyniak – Gimnazjum w Dobrzykowie
kategoria open dziewczęta :
I miejsce – Michalina Themanson
II miejsce -  Agnieszka Dybiec
III miejsce – Andżelika Falkowska
IV miejsce – Daria Puternicka 
V miejsce – Jowita Cybart
VI miejsce – Katarzyna Salamandra 
kategoria open Chłopcy:
I miejsce – Sebastian Bedyk
II miejsce – Kamil Zieliński
III miejsce – Dominik Duda
IV miejsce – Bartosz Fortuna
V miejsce – Michał Gościniak
VI miejsce – Michał Podleśny
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Dni Gąbina 2013 już za nami
Drugi dzień święta miasta i gminy 
rozpoczął turniej piłki siatkowej o 
puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin. W turnieju rywalizowały 
dziewczęta ze szkół z terenu mia-

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
kategoria – gimnazjum 
I miejsce – Gimnazjum Gąbin
II miejsce – Gimnazjum Dobrzyków

kategoria – szkoły podstawowe
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Gąbinie
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Czermnie
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Borkach

Przedstawicielki poszczególnych kategorii  
otrzymały dyplomy oraz puchary.
 Zwyciężczyniom gratulujemy

sta i gminy w dwóch kategoriach. 
Turniej został zorganizowany na 
hali sportowej przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie. Niestety z 
powodu brzydkiej pogody turniej 

piłki nożnej, którego rozgrywki 
były zaplanowane na boisku OR-
LIK w Gąbinie, został przesunięty 
na termin późniejszy.
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Tuż po godzinie 18:00 w piątek 
rozpoczął się Wieczór Kultury 
Chrześcijańskiej, który został przy-
gotowany przez Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich oddział Gąbin.

Uroczyste otwarcie, a także cały 
koncert poprowadził Przewodni-
czący SRK – Bogdan Stemplewski, 
który przywitał wszystkich zgro-
madzonych mieszkańców, gości 
oraz wykonawców.

Mimo nie najlepszej aury i chwi-
lami mocnych opadów deszczu 
udało się zaprezentować wszyst-
kich wykonawców - zespoły religij-
ne z Gąbina, Gostynina, Ciechomic 
– Płocka, a nawet gości z Litwy.

Pierwszym z zespołów które 
wystąpiły na gąbińskiej starówce, 
to zespół działający przy Zespole 
Szkół im. Stanisław Staszica w Gą-
binie pod wdzięczną nazwą „Sta-
chórek”. Kolejno występowały: z 
parafii Gąbin – „Promoczyki”, ze-
spół „Noster Deus” z Gostynina, 
następnie „Image”, później zespół 
„H7” z Gąbina pod opieką Iwony 
Zielińskiej i Katarzyny Sapińskiej. 
Kolejnymi zespołami, które wystą-
piły były zespół „God Bless” i „Fik 
Frek”. Zespołem z bardzo długim 
dorobkiem i bogatym repertuarem 
był zespół „Miriam” z Ciechomic – 
Płocka. Na zakończenie wystąpili 
zaproszeni goście z Litwy, którzy 
w trakcie swojego koncertu popro-
wadzili Apel Jasnogórski.

WIECZÓR KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
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Sobotnie popołudnie rozpoczął 
występ Orkiestry Dętej Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Gąbinie 
po którym rozpoczął się przegląd 
artystyczny dzieci i młodzieży ze 
szkół z terenu miasta i gminy.

Dużą popularnością cieszył 
się występ zespołów i solistów ze 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gą-
binie, a także chóru Miasta i Gminy 
Gąbin, który wykonał trzy nowe 
utwory.

Następnie na scenie wystąpił 
zespół CZEREHAT, który powstał 
w wyniku karpackich i folkowych 
inspiracji muzyków wywodzących 
się z południowo - wschodnich 
rejonów Polski. CZEREHAT – to 
mieszanka żywiołowej prostoty 
oraz wysublimowanej melancholii. 
Historie piękne i niewiarygodne, 
prawdziwe i te zapisane w legen-
dach – tak muzycy piszą na swoim 
profilu.

Sobotnią gwiazdą wieczoru był 
zespół CREE czyli: Sebastian Rie-

KOLEJNE DNI
del, Sylwester Kramek, Tomasz 
Kwiatkowski – Kwiatek, Lucjan 
Gryszka, Adam Lomania. Zespół 
powstał w 1993 roku w Tychach. 
Zespół Cree gra rocka o silnym 
zabarwieniu bluesowym, stylem 
przypominającym muzykę lat 60. i 
70. Cree został tegorocznym zwy-
cięzcom festiwalu Top Trendy w 
Sopocie w kategorii muzyka roc-
kowa.

Sobotni wieczór zakończył się 
wspaniałą dyskoteką „pod gwiaz-
dami”.

Niedzielne świętowanie roz-
poczęła parada motocykli ulica-
mi miasta. Tuż po godzinie 13:00 
zgromadzeni motocykliści przy 
strażnicy OSP w Gąbinie ruszyli 
na swoich maszynach a wszyscy 
zgromadzeni podziwiali przeróżne 
motocykle, samochody zabytkowe 
i wojskowe. Parada ruszyła z ul. 
Aleja Jana Pawła II, następnie ul. 
Warszawską – Słoneczną – Rogatki 

Czermińskie – Aleją Jana Pawła II – 
Płocką – Wojska Polskiego – Skład-
kowskiego – Kutnowską – Nowym 
Rynkiem – Wspólną – przez miej-
scowość Guzew – Nowy Kamień 
– Trakt Kamiński – Browarną – z 
powrotem na Stary Rynek.

Następnie na scenie wystąpi-
ły zespoły dziecięce z przedszkoli 
w Gąbinie i Dobrzykowie, potem 
pojawił się Chóru Klubu Seniora 
pod opieką ks. Pawła Biedrzyckie-
go, następnie pokazy sportowe w 
wykonaniu Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Sakura Judo”. Kolej-
no występowały dziecięce zespoły 
ludowe: Kamieniaki – ze Szkoły 
Podstawowej w Nowym Kamieniu, 
Małe Czermno – zespół ludowy ze 
Szkoły Podstawowej w Czermnie, 
a także zespoły artystyczne z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gąbinie. Gwiazdą wieczoru był 
występ zespołów CLASSIC oraz 
PECTUS www.pectus.com.pl
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KONCERT FINAŁOWY
PECTUS powstał wiosną 2005 
roku w Rzeszowie, jak można się 
domyślać, słuchając ich piosenek, 
a także nawiązując do słów lidera 
zespołu Tomasza Szczepanika, „Je-
stem melodykiem, z mojego serca 
wypływa mnóstwo melodii”, po 

prostu z potrzeby i chęci dziele-
nia się muzyką. ROK 2013 TO Z 
CAŁĄ PEWNOŚCIĄ „SIŁA BRA-
CI”!!!  - 8 czerwca 2013 roku PEC-
TUS z piosenką „Barcelona” trafia 
do ścisłej dziesiątki największych 
przebojów 2012 roku i jest zapro-

szony na Sopot Top Trendy 2013. 
- 15 czerwca 2013 roku odbywa się 
Jubileuszowy 50-ty Festiwal Piosen-
ki Polskiej w Opolu. PECTUS jest 
nominowany w plebiscycie Super 
Jedynek w kategorii „Super Zespół”. 
Z Opola wyjeżdża jako zwycięzca, 
otrzymuje dwie Super Jedynki: w 
kategorii „Super Zespół” oraz „Su-
per Występ”.

Dni Gąbina 2013 to oprócz 
występów na scenie i rozgrywek 
sportowych, wystawy, kiermasze, 
stoiska promocyjne, atrakcje dla 
dzieci: wesołe miasteczko, dmu-
chane zjeżdżalnie, karuzele, cho-
dzące maskotki, a także ogródki 
gastronomiczne, stoiska handlowe 
i pokazy…

Zapraszamy na kolejne Dni Gą-
bina 2014, które odbędą się w dniach 
30, 31 maja – 1 czerwca 2014 r. 

PECTUS
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Państwowa Wyższa Szkoła  
Zawodowa w Płocku
ul. Plac Dąbrowskiego 2,
09-402 Płock
www.pwszplock.pl
Szkoła dla dorosłych  

Liceum Ogólnokształcące  
dla Dorosłych w Gąbinie
Anna Zych
tel. 601 693 674
Przedszkole Niepubliczne 
 EDUMONTESSORI
Szkoła Podstawowa  
EduMONTESSORI  

Przedszkole Niepubliczne  
Modrzewiowa
ul. Modrzewiowa 6, Płock
tel: (24) 268 7175
www.przedszkole-modrzewiowa.p
 
Szkoła Podstawowa EduMontessori
ul. Lachmana 2 A, Płock
tel: (24) 367 36 30
www.montessoriplock.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. STANISŁAWA 
STASZICA W GĄBINIE
e-mail: zsgabin@wp.pl
tel.: 24 2771-049
fax: 24 2771- 257
ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin

FRUCTOPLANT Sp. z o o
ul. Topolowa 8C
09-530 Gąbin
tel. 24 277-16-41
www.fructoplant.pl

BUDROX Sp. z o o
Maciej Budny i Krzysztof Pinoli
ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin
www.budrox.eu

MELGOS Sp z o. o.
- Waldemar Walerski
ul. Ziejkowa 5, 09-500 Gostynin
tel. 24 235 30 17
e-mail: melgos@mdi.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄBINIE  
Jadwiga Garstka
ul. Dobrzykowska 1, 09-530 Gąbin
www.bsgabin.pl

FUNDACJA AKTYWNI RAZEM  
Fundacja Aktywni Razem
ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck
www.aktywnirazem.pl

INTER MAR - Marian Gil
ul. Wspólna 16, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 15 67
www.inter-mar1.pl

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego
ul. Brzozowa 1
09-520 Łąck,
tel/fax: 24 261 40 54
www.pojezierzegostyninskie.pl

AUTO CENTRUM
JORDANÓW 17B, k. Dobrzykowa
09-530 Gąbin
tel. 24 277 27 87
601 815 146

BANGO sp. jawna
Brochocinek , gm. Radzanowo
 
DANKO zakład masarski
Danuta Puternicka
ul. Wspólna 12a, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 12 44

JAWIS - export - import
Góry Małe 32, 09-530 Gąbin
Kom: 601-278-192   
Tel: 24-27-72-050
e-mail jawisplock@vp.pl

ROL-REMONT - Jolanta Baranowska
ul. Trakt Kamiński 13, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 10 06
www.pphbaranowska.pl

ZAJAZD NAD WISŁĄ  
Jordanów 17C, 09-530 Gąbin
www.hotelik.com.pl

P.P.H.U. ZYG-POL
Zygmunt Puternicki
ul. Trakt kamiński 6, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 12 91
www.zyg-pol.com

P.H. DAREN - Serwis Opon
Dariusz Szewczyk
ul. Trakt Kamiński 15, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 29 49
www.daren.petronet.pl

GRAM - MARKET  
ul. Składkowskiego 7, 09-530 Gąbin

FLOTERM
Marek Florkiewicz
ul. Piękna, 09-530 Gąbin
www.floterm.pl/inwestycje.php

FLOTERM - Market Budowlany
Marek Florkiewicz
ul. Kutnowska 10A, 09-530 Gąbin
www.floterm.pl
 
BANK SPÓŁDZIELCZY  
w GOSTYNINIE
ul. Rynek 4/5, 09-500 Gostynin
tel. 24 235 30 51
www.bsgostynin.pl

RESTAURACJA PIANO  
Restauracja Piano
Gąbin, ul Topolowa
tel. 24 277 11 17
www.restauracjapiano.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
Marek Ostrowski
Szczawin Borowy Kolonia 2B
09-550 Szczawin Koscielny
tel. 24 236 21 27

ŻAWAKOL - Andrzej Żabka
ul. Wspólna 12
09-530 Gąbin
www.centrum.zawakol.pl

Hurtownia Rowerów
Aleksander Dudkowski

PPHU HATREX  
Krzysztof Chlewiński
ul. Trakt Kamiński 6a, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 23 41

Agencja Ubezpieczeniowa
Katarzyna Stańczak
ul. Warszawska 1, 09-530 Gąbin
tel. 600-034-746
tel. 24 262 23 17

EkoPLASTIK SYSTEM
Zdwórz 2
09-520 Łąck
Tel. (0-24) 261-40-37
Tel. 694 - 629 - 933
Tel./Fax: (0-24) 277-27-79
e-mail : ekoplastik.zdworz@wp.pl
www.ekoplastik.info

4motor.pl
Łukasz Kołodziejski
ul. Mazowiecka 5, 06-430 Sońsk
tel. 607 899 596
www.4motor.pl

Art - Com
Tomasz Gralewski
ul. Płocka 4, 09-530 Gąbin
24 277 27 69

OPTIS - Piotr Kunikowski
www.optis.pl

KODAR
Dariusz Krajewski
ul. Rogatki Żychlińskie 32

Sponsorzy Dni Gąbina 2013
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Imprezę „Pożegnanie lata” w Gą-
binie, które odbyło się 28 września 
rozpoczął powiatowy przegląd 
orkiestr dętych. W przeglądzie 
wzięło udział siedem orkiestr. 
Przyjechali reprezentanci Bielska, 
Łącka, Słupna, Słubic, Staroźreb i 
Starej Białej. Gąbin reprezento-
wała Orkiestra Dęta OSP, najstar-
sza w całym gronie, powstała w 
1904 r. Zanim przegląd rozpoczął 
się na dobre, wszystkie zespo-
ły przemaszerowały gąbińską 
starówką i zaprezentowały się 
publiczności i gościom. Uroczy-
stości rozpoczęły się odegraniem 
„Barki” przez wszystkie orkie-
stry, pod batutą kapelmistrza or-

POŻEGNANIE
LATA

kiestry z Gąbina i Łącka Tadeusza 
Zalewskiego. Przed rozpoczęciem 
konkursowych przesłuchań wrę-
czono złotą odznakę OSP Maria-
nowi Kujawskiemu z OSP Gąbin, a 
wszystkie orkiestry zagrały „Czar-
ną Madonnę”.

Podczas przeglądu zaprezento-
wano różnorodny repertuar. Ale 
jak przystało na formułę przeglądu, 
ktoś musiał być pierwszy. Wygra-
ła orkiestra ze Starej Białej,drugie 
miejsca zajęły orkiestry z Gąbina i 
Staroźreb, a trzecie z Bielska.

Po występach orkiestr gąbinia-
nie oraz licznie zgromadzeni goście 
mogli posłuchać trochę innego ro-
dzaju muzyki. Zagrali soliści szkoły 

muzycznej w Gąbinie. Zaśpiewał 
Chór Miasta i Gminy Gąbin. Wy-
stąpiły zespoły ludowe Kamie-
niaki i Gąbiniaki. A zespół z No-
wego Kamienia zaprezentował 
nowe stroje gąbińsko-czermiń-
skie. Było też mocne uderzenie w 
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wykonaniu rockowej kapeli The 
Grandfather. Na scenie wystąpił 
też zespół Terytoria Cover Band, 
grający światowe hity. Najwięk-
szą widownię, mimo bardzo 
chłodnego wieczoru, skupiła 
grupa enej. Zespół ENEJ został 
założony w 2002 roku w Olsz-
tynie przez braci Piotra i Pawła 
Sołoduchów oraz ich przyjaciela 
Łukasza Kojrysa (obecnego ma-
nagera zespołu.) Nazwa zespołu 
pochodzi od imienia głównego 
bohatera Eneidy Iwana Kotla-
rewskiego. Utwór ten jest jednym 
z najważniejszych dzieł literatu-
ry ukraińskiej, a Enej to wesoły 
kozak podróżujący po świecie. 
Sezon letnich festiwali i plebiscy-
tów roku 2013 należał do ENEJa. 
Podczas festiwalu TOPTrendy 
utwór „Tak smakuje życie” zdo-
był miano Największego Przebo-
ju Roku. Na festiwalu w Opolu 
utwór „Skrzydlate ręce” nagro-
dzony został SuperJedynką w 
kategorii SuperPrzebój. Słucha-
cze Radia ESKA uznali ENEJ Naj-
lepszym Zespołem Roku. Utwór 
„Symetryczno-liryczna” został 
Przebojem Lata Radia RMF FM. 
Na zakończenie Pożegnania Lata 
2013 w Gąbinie grupa TERYTO-
RIA zaprosiła na super taneczną 
dyskotekę w równie gorących 
klimatach.

POŻEGNANIE LATA
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POŻEGNANIE LATA
Bank Spółdzielczy w Gąbinie1. 
Centrum Szkoleniowo - Wypoczyn-2. 
kowe „Magdalena”
Gospodarstwo Sadownicze Wasilew-3. 
scy „Tęczowy Ogród”
BANGO S.J. WYKONAWSTWO 4. 
ROBÓT WODNO-SANITARNYCH 
Sławomir Goszczycki  
Banaszczak Zdzisław
P.P.H.U. Zyg-Pol Zygmunt  5. 
Puternicki
ZUPH Inter Mar Marian Gil6. 
ZPHUT Żawakol Andrzej Żabka7. 
PIEKARNIA PACYNA, Piotr  8. 
Majewski, Pacyna,  
ul. Towarowa 4a
Fructoplant Sp. z o.o.  9. 
Przemysław Żabka Piotr Buła
„Floterm” Market Budowlany Salon 10. 
Okien i Drzwi  
Marek Florkiewicz 
ZPHU Rol-Remont Maszyny Rolni-11. 
cze Krzysztof Baranowski 
Bank Spółdzielczy w Gostyninie12. 
Gospodarstwo Sadownicze  13. 
Wasilewscy, 96-521 Brzozów, Brzo-
zowiec 16
Pizzeria Manhatan Sylwia Jażdżyk14. 
Sklep Chemiczno -Przemysłowy 15. 
Piotr Jażdżyk
Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjne 16. 
Kamuflaż Mariusz Gierula
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 17. 
„Budgost” Sp. z o.o. Czesław  
Balcerzak
lek. Wet. Witold Szabliński Prywatny 18. 
Gabinet weterynaryjny 
Michał Krysiak Usługi Blacharsko 19. 
Dekarskie Stabil-Dach
Restauracja Piano - Firma Gastrono-20. 
miczna Gronkiewicz
Sklep Chemiczno - Przemysłowy 21. 
Marek Chrząszczewski
GLOBAL LAN - Remigiusz  22. 
Zalewski - Gąbin www.global-lan.pl
MDJ - Marek Tarka - Słubice23. 
„ED-AN” Wojciech Jankowski - Gąbin24. 
HPUT Jerzy Lodziński, Gąbin,  25. 
ul. Gostynińska 3
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Zaszczyt inauguracji obchodów 
Święta Niepodległości w Mieście 
i Gminie Gąbin przypadł w tym 
roku młodzieży Zespołu Szkół im. 
Stanisława Staszica w Gąbinie.  W 
obecności oficjalnych gości – człon-
ków naszej lokalnej społeczności – 
młodzież zaprezentowała program 
poetycko – muzyczny pt. „Nie 
zginęła! Zmartwychwstała! Mimo 
wrogich burz!”. Program był  ilu-
strowany prezentacją multimedial-
ną oraz filmem ilustrującym tamte 
wydarzenia. W nawiązaniu do nie-
go o potrzebie kultywowania pa-
triotyzmu w różnych wymiarach 
mówili Pani Danuta Kowalkowska 
– Fiłoniuk Dyrektor Szkoły, Pan 
Krzysztof Jadczak Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz Pani Elżbie-
ta Kamińska Przewodnicząca Koła 
Związku Piłsudczyków oddział 
Gąbin.

Dużym zainteresowaniem 
przybyłych gości cieszyła się wy-
stawa przypominająca szkolne i 
środowiskowe obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości na 
przestrzeni lat. Mieszkańcy Gąbi-
na mieli okazję podziwiać ją tak-
że podczas innych uroczystości 
towarzyszących obchodom Święta 
Niepodległości organizowanych w 
sobotę i niedzielę.

Młodzieżą opiekowali się pp. 
Aleksandra Lamorska, Alicja Lo-
dzińska, Andrzej Lemanowicz, To-
masz Obidowski.

Opracowanie tekstu: 
A. Lodzińska, A. Lemanowicz

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ST. STASZICA W  GĄBINIE

O, przyjdzie kiedyś dzień-

Zmartwychpowstania wielki dzień!-

Z szumem wezbranych 

przyjdzie wód!

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu uczcili 78. rocz-
nicę śmierci Patrona Szkoły – Józefa 
Piłsudskiego. Uroczystość odbyła 
się 14 maja 2013 r. w Gąbinie przy 
pomniku-Głazie. 

Zaproszono delegacje wszyst-
kich gminnych szkół z dyrektora-
mi na czele. Poczty sztandarowe 
nadawały uroczysty i podniosły 
wydźwięk. Uczestniczyli również 
delegaci Związku Piłsudczyków  
oddział w Gąbinie i mieszkańcy 
miasta.

Dzień Patrona
Ksiądz Kanonik Józef Szcze-

ciński poprowadził modlitwę za 
spokój duszy Józefa Piłsudskiego. 
Uczniowie przypomnieli kilka wy-
darzeń z życia patrona, a także w 
swym scenariuszu zaprotestowa-
li przeciw wojnom, terrorystom, 
przemocy i najeźdźcom.

Po złożeniu kwiatów pod po-
mnikiem pani Dyrektor Barbara 
Artiomow wraz z uczniami zapa-
liła znicz.

Na uroczystości wręczono rów-
nież nagrody rzeczowe rozstrzy-
gające konkurs „Józef piłsudski w 

oczach dzieci”, ufundowane przez 
Szkołę Podstawową w Nowym 
Grabiu oraz Bank Spółdzielczy w 
Gąbinie.

Społeczność szkolna bardzo 
dziękuje wszystkim uczestnikom 
za udział i patriotyczną postawę.

Eugenia Ziółkowska
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10 listopada 2013 r. w hali sportowej 
w Gąbinie odbył się koncert muzy-
ki polskiej, zorganizowany w ra-
mach gminnych obchodów Święta 
Niepodległości. Koncert cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
licznie zgromadzonej publiczności.

Koncert rozpoczął się od wyko-
nania dwóch pieśni patriotycznych: 
My, Pierwsza brygada i Przybyli ułani 
pod okienko. Utwory wykonał chór 
uczniowski Szkoły Muzycznej I st. 
w Gąbinie.

Następnie zaprezentowali się 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Gą-
binie, laureaci II Konkursu Muzyki 
Polskiej w Gąbinie. Wystąpili: Oli-
wia Borkowska – skrzypce, Kacper 
Ledzion – gitara, Maria Czajkowska 
– fortepian, Patryk Sochacki – gita-
ra, Arkadiusz Żurowski – akorde-
on. Uczniowie wykonali kompozy-
cje: S. Moniuszki, T. Stachak, M.K. 
Ogińskiego, F. Tymolskiego i B. Do-
wlasza. 

Podczas koncertu wystąpił ze-
spół wokalny Szkoły Muzycznej w 
Gąbinie, który zaśpiewał utwory: 
Niepodległość, Psalm stojących w kolej-
ce, Powrócisz tu oraz Leguny. Zapre-
zentowali się również uczniowie 
klasy artystycznej, którzy zaśpie-
wali m.in. piosenkę Polskie ABC. 
Uczniowie zaprezentowali również 
patriotyczne utwory poetyckie, a 
także fragment Wesela S. Wyspiań-
skiego.

Ważną część koncertu stanowiły 
prezentacje muzyczne nauczycieli 
szkoły. Maciej Kałamucki w duecie 
z Eweliną Nowakowską zagrali na 

Koncert Muzyki Polskiej
z okazji Święta Niepodległości

akordeonach Poloneza z filmu „Pan 
Tadeusz” W. Kilara. Marcin Woź-
niak wykonał na saksofonie Walc 
Francoise Adama Karasińskiego. 
Pianista Zbigniew Merecki zagrał 
Mazurek f-moll op. 7 nr 3 i Mazurek 
C-dur op. 56 nr 2 Fryderyka Chopi-
na. 

Podczas koncertu nie zabrakło 
wspólnego śpiewu uczniów i pu-
bliczności, wykonane zostały znane 
utwory: Piechota, Wojenko, wojenko i 
Marsz Polonia. Wspólny śpiew po-
prowadzili nauczyciele - Joanna 
Domagała i Sławomir Gałczyński. 
W tych utworach wykonawcom to-
warzyszył zespół instrumentalny w 
składzie: Jarosław Domagała, Ma-
ciej Kałamucki i Jakub Dudek. 

Na zakończenie koncertu wy-
stąpił Chór Miasta i Gminy Gąbin, 
który wykonał znane polskie pie-
śni patriotyczne: Kum i kuma, Hej 
strzelcy wraz, Piękna nasza Polska cała 
i Marsz Polonia. Zespół poprowa-
dziła dr hab. Monika Wilkiewicz z 
Akademii Muzycznej  Bydgoszczy. 
Chórowi akompaniowała Katarzy-
na Domagała.

Autorem scenografii była Ewa 
Gieras z MGOK w Gąbinie, nagło-
śnienie i oświetlenie zrealizowała 
profesjonalna firma OPTIS z Gąbi-
na.

Organizatorami koncertu byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie oraz Gimnazjum  Gąbi-
nie.

Jarosław Domagała
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3 Maja
 FotoreLaCJa

rocznica uchwalenia 
Konstytucji



25

www.gabin.pl

15 sierpnia 93. rocznica Bitwy Warszawskiej 
- FOTORELACJA
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11 maja 2013 roku pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, 
Proboszcza Parafii Dobrzyków  – 
Ks. Marka Mizerskiego oraz Gim-
nazjum w Dobrzykowie odbyły się 
uroczystości obchodów 150 roczni-
cy bitwy pod Kunkami oraz 3 rocz-
nicy poświęcenia i odsłonięcia Mo-
giły Powstańców Styczniowych.

Uroczystości rozpoczęły się w 
Kościele parafialnym w Dobrzy-
kowie o godz .11.00 odprawieniem 
mszy świętej 
polowej w in-
tencji Ojczyzny 
i poległych po-
wstańców. Opra-
wa mszy świętej 
przygotowana 
została przez 
Księdza probosz-
cza oraz uczniów 
gimnazjum i Panią  Elżbietę  Ozim-
kiewicz.

Po mszy świętej głos zabrał Pan 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak. Przypomniał 
historię bitwy pod Kunkami. Na-
stępnie Pani Dyrektor Danuta Ja-
kubowska zapoznała zebranych z 

ROCZNICA BITWY POD KUNKAMI

Ojczyzna to samo życie.
jak krew bije w tętnach, 
jak serce w piersiach uderza,
jak myśl w mózgu przepływa
- tak w nas żyje Ojczyzna

Stefan Żeromski

Zdjęcia: Hubert Dajnowski   

przebiegiem walk powstańczych 
w naszej okolicy oraz zaprosiła do 
obejrzenia i wysłuchania programu 
artystycznego.

Młodzież gimnazjum oraz gru-
pa rekonstrukcji Historycznej „Św. 
Marcin” z Mochowa pod opieką 
Ks. Grzegorza Mierzejewskiego 
przygotowała montaż słowno-mu-
zyczny podkreślając, że powsta-
nie styczniowe było największym 
polskim powstaniem narodowym, 

a jego wybuch 
wywołany został 
narastającym ter-
rorem rosyjskim. 
Miało charakter 
wojny party-
zanckiej, w któ-
rej stoczono 1200 
bitew i potyczek. 
W naszej okolicy 

powstańcy stoczyli ich kilka. Ci, któ-
rzy polegli, spoczęli na miejscowym 
cmentarzu, a okoliczni mieszkańcy 
otoczyli Ich mogiłę opieką. Trzy lata 
temu odbyła się uroczystość odsło-
nięcia zrekonstruowanej mogiły po-
wstańczej, nad którą patronat objęli 
uczniowie gimnazjum.
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W dalszej części uroczystości od-
czytany został Manifest Rządu na-
rodowego, ogłaszający wybuch po-
wstania. Wspólnie z Grupą Rekon-
strukcji Historycznej „Św. Marcin” 
uczniowie odczytali apel poległych, 
po którym nastąpiło uroczyste przej-
ście wszystkich zgromadzonych na 
cmentarz parafialny, gdzie oddana 
została salwa honorowa, złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy.

Mimo że aura nie dopisywała i 
część uroczystości, która zaplano-
wana była na cmentarzu, odbyła się 
w Kościele, to licznie zgromadze-
ni goście (przedstawiciele Miasta i 
Gminy Gąbin, Sołtysi, Dyrektorzy 
okolicznych szkół i przedszkoli) 
mieszkańcy potwierdzają swoją 
obecnością, iż historia pozostaje za-
wsze żywa w naszej pamięci. Przy-
pomina o bohaterach, którzy odda-
jąc  życie za Ojczyznę dają świadec-
two istnienia narodu. Pamiętać bę-
dziemy o daninie krwi i życia, jaka 
złożono na ołtarzu Ojczyzny.

Niech imiona ich zapadną w na-
sze serca i umysły. Chwała bohate-
rom !

Gimnazjum w Dobrzykowie.
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9.11.2013 r. w hali sportowej przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II  w 
Gąbinie odbyła się uroczysta pro-
mocja książki prof. Janusza Szcze-
pańskiego pt. „Dzieje Gąbina i oko-
lic”, połączona z wystawą i podpi-
sywaniem dzieła przez autora. Na 
tę okoliczność przygotowana zo-
stała wystawa podzielona na dwie 
części, w jednej autorzy skupili 
się na wspomnieniu uroczystych 
obchodów święta niepodległości 
natomiast druga jej część poświę-
cona była historii Gąbina, dzięki 
wykorzystaniu starych fotografii 
udostępnionych ze zbiorów Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej. Wydanie książki zaplanowa-
ne było dużo wcześniej, niestety 
dramatyczna w skutkach powódź 
w 2010 r. opóźniła prace nad przy-
gotowaniem ostatnich rozdziałów 
monografii dotyczących czasów 
współczesnych. Wydanie tak dłu-
go oczekiwanej  książki, a także 
uroczysta promocja skupiły wielu 
sympatyków historii Gąbina i oko-
lic. Autor, prof. Janusz Szczepański, 
w swoim wystąpieniu przedstawił 
bogatą historię Ziemi Gąbińskiej, 
a także podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się i pomogli w 
opracowaniu monografii. O dokoń-
czenie swojej prezentacji poprosił  
wychowankę dr Bogumiłę Zalew-
ską-Opasińską, która po streszcze-
niu najciekawszych faktów i wyda-
rzeń, jakie rozgrywały się na tym 
terenie, krótko scharakteryzowała 
dzieło i przedstawiła kilka cieka-
wostek dotyczących tworzenia i 
powstawania książki. Podczas uro-
czystości „Dzieje Gąbina i okolic” 
znalazły ponad 150 nabywców, a 
było można je zakupić w promo-
cyjnej cenie 60 zł. 

PROMOCJA KSIĄŻKI
Dzieje Gąbina i okolic
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25 maja w siedzibie Związku Pił-
sudczyków Oddział Gąbin otwarta 
została wystawa prac artystycz-
nych Dawida Wojtalewicza. Dawid 
Wojtalewicz – mieszkaniec Gąbina 
jest obecnie studentem Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w An-
twerpii i równocześnie Akademii 
Sztuk Pięknych w Turnhout (Bel-
gia). 

Ten początkujący, bardzo uta-
lentowany młody człowiek jest 
absolwentem Szkoły Podstawowej 
w Nowym Kamieniu, następnie 
ukończył Gimnazjum i LO w Gą-
binie. Dawid przeszedł już pewną 
drogę, do której się odwołuje, by 
poprzez swoje prace zaistnieć jako 
wielce obiecujący artysta o sporym 
dorobku wystawienniczym i arty-
stycznym. C.V. tego młodego czło-
wieka przedstawia się imponująco. 
Dawid jest jednym z założycieli 
Związku Polskich Artystów kraju 
Beneluksu i konsulem artystów pol-
skich w Belgii, jak również grupy 
artystów emigrantów przy popar-
ciu Centrum Kultury Flamandzkiej 
„De Werande”. W tym czasie, kie-
dy odbywał się wernisaż jego prac 
w Gąbinie, wystawiał swoje prace 
w Eindhoven (Holandia) i Turnho-
ut (Belgia). Z tym większą radością 
mieszkańcy miasta i gminy Gąbin, 
goście z Litwy i Ukrainy oraz przy-
jezdni mieli okazję go poznać, po-
słuchać i obejrzeć wystawę. 

Dawid Wojtalewicz z wystawą 
„Na początku drogi”

Prace jego charakteryzuje 
ogromna różnorodność zarówno 
w treści, kolorystyce jak i użytych 
technikach plastycznych. W eks-
pozycji znalazło się ponad 50 prac. 
Autor, jak sam podkreśla jest na 
etapie poszukiwań. Niemniej fa-
scynacja człowiekiem, nowatorskie 
techniki i niekonwencjonalne po-
strzeganie świata zaowocowały już 
bardzo interesującą twórczością.

Jednocześnie można było obej-
rzeć  fotografie Anity Gorczyckiej 

– koleżanki Dawida. Wystawa 
czynna była do 5 czerwca. Patronat 
honorowy nad wystawą objął Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak. Była to 
wyjątkowa i niepowtarzalna oka-
zja zetknięcia się z pracami arty-
sty, o którym napisała jedna z 400  
zwiedzających osób – ,,zapowiada 
się na artystę Dużego Formatu”. 
Oglądanie tych prac było znaczą-
cym przeżyciem estetycznym oraz 
ciekawą przygodą intelektualną. 

Oprac. Elżbieta Kamińska
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data nazwa
STYCZEŃ

12. 01. 2014 WOŚP
25. 01. 2014 GALA NOWOROCZNA 

01.2014 INAUGURACJA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU w Gąbinie
LUTY

02.2014 Biegi narciarskie
17.02 - 02.03 FERIE ZIMOWE - do uzupełnienia przez MGOK

MARZEC
03.2014 KONCERT WIOSENNE PRZEBUDZENIE SERC W DOBRZYKOWIE
03.2014 Rajd pieszy - powitanie wiosny

KWIECIEŃ
04. 2014 ELIMINACJE GMINNE KONKURSU „PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM”

MAJ
1.05.2014 Miejsko-Gminne Zawody OSP w Gąbinie
2.05.2014 DZIEŃ FLAGI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
3.05.2014 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
3.05.2014 Majówka - rajd pieszy zakończony ogniskiem

05.2014 151. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
05.2014 POLSKA BIEGA – GĄBIN BIEGA

30.05.2014 DNI GĄBINA – WIECZÓR KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
31.05.2014 DNI GĄBINA 2014

CZERWIEC
01. 06. 2014 DNI GĄBINA 2014
04. 06. 2014 RAJD PIESZY
15.06.2014 Amatorski Puchar Polski na Jeziorze Zdworskim - zawody w windsurfingu
22.06.2014 RAJD ROWEROWY dookoła Miasta i Gminy Gąbin

06.2014 GĄBIŃSKIE FORUM KULTURY
LIPIEC

26-27.07.2014 Jarmark Gąbiński 
07-08.2014 Muzyczne Lato w Gąbinie 2014

SIERPIEŃ
15. 08. 2014 ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO – CUD NAD WISŁĄ

23-24.08.2014 WAKACYJNY RAJD ROWEROWY
WRZESIEŃ

13.09.2014 POŻEGNANIE LATA 
17.09.2014 Rajd pieszy pieczonego ziemniaka

09. 2014 DOŻYNKI PARAFIALNE W CZERMNIE
09. 2014 DOŻYNKI PARAFIALNE W GĄBINIE
09. 2014 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W NOWYM GRABIU 

LISTOPAD
11. 11. 2014 NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

GRUDZIEŃ
21. 12. 2014 KONCERT BOŻONARODZENIOWY

Kalendarz 
uroczystości państwowych, imprez kulturalnych i rekreacyjnych,  
wydarzeń sportowych i koncertów w Mieście i Gminie Gąbin w 2014 r.
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Samorząd Miasta i Gminy Gabin realizuje projekt pt: „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach 
sprzyja”, jest to projekt systemowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług eduka-
cyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
działania podjęte przez samorząd miasta i Gminy Gąbin:
1. W dniu 01.03.2013r. w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych złożony został wniosek o 

dofinansowanie projektu pt.: „Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”, w ramach 
projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawo-
wych.

2. W dniu 12 lipca 2013 r. w Warszawie Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin - Krzysztof Jadczak podpisał umowę 
nr UDA-POKL.09.01.02-14-139/13-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-139/13 
„Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja” w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. W okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2014 r. realizacja projektu w szkołach.
Wszystkie szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Gąbin zostały objęte projektem, tj. z miejscowości Gąbin, 
Dobrzyków, Nowe Grabie, Nowy Kamień, Czermno, Borki. 
Projekt zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2013/2014, składa się z dwóch działań:
1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”.
2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla szkół podstawowych”.
Cel projektu:
Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. Cele te zostaną 
zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej 
z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.
dofinansowanie:
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego wynosi 221 712,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Miasta i Gminy Gąbin.
biuro projektu:
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin
tel. 24 267 41 70, fax. 24 277 12 56 e-mail: promocja@gabin.pl

Samorząd Gąbina sprzyja indywidualizacji nauczania w szkołach

Jedną z ważniejszych inwestycji pla-
nowaną do realizacji, która rozpo-
częła się w tym roku jest „Budowa 
żłobka w Gąbinie”. Na powyższe 
zadanie gmina pozyskała środki 
z resortowego programu rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 
3 „Maluch 2013 – edycja 1”. Oferta 
konkursowa złożona w marcu br. 
przez Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin została wybrana do dofinanso-
wania. Warunkiem uzyskania dota-
cji był wymóg zrealizowania całości 
projektu oraz wpisanie wybudowa-
nego obiektu w rejestr żłobków do 
końca roku 2014.

Dużym wyzwaniem dla Gminy 
jest ekspresowe tempo realizacji in-
westycji. Obecnie rozpoczęły się pra-
ce budowlane inwestycji.

Budowa żłobka w Gąbinie 
Projektowany żłobek będzie po-

siadał dwie kondygnacje o łącznej 
powierzchni ok. 600 m2 i kubaturze 
ok. 2800 m3. W skład obiektu będą 
wchodziły: holl, sala zabaw, sala snu, 
pokój personelu, jadalnia, 2 łazienki, 
szatnia, wózkownia, powierzchnia 
komunikacji z dźwigiem towarowo 
– osobowym, artium – taras zabaw, 2 
sale konferencyjne, foyer, magazyn. 
Żłobek docelowo ma pomieścić 24 
maluchów.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
poprzez budowę żłobka uzupeł-
ni bogatą ofertę edukacyjną skie-
rowaną do mieszkańców. Warto 
przypomnieć, że na terenie miasta 
i gminy funkcjonują 2 gimnazja,  
6 szkół podstawowych, 2 przedszko-
la i 1 punkt przedszkolny.

www.gabin.pl
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W roku szkolnym 2013/2014 w 
Szkole Muzycznej I stopnia w Gą-
binie rozpocznie się realizacja eks-
perymentu pedagogicznego pole-
gającego na kształceniu w ramach 
profilu ogólnomuzycznego i arty-
stycznego. Zgodę na prowadzenie 
eksperymentu wyraził Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pismem z dnia 1 VII 2013 r. Zgo-
dę na wdrożenie eksperymentu 
udzieliły również władze Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warsza-
wie.

Edukacja w ramach profilu ar-
tystycznego obejmie integrację róż-
nych dziedzin sztuki. Plan naucza-
nia obejmie: naukę gry na instru-
mencie, kształcenie słuchu, zajęcia 
ruchowo-taneczne, teatr, plastykę 
oraz wiedzę o sztuce. Nauka w ra-
mach profilu ogólnomuzycznego 
obejmie dotychczas realizowane 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
które ujęte zostały w nowej, zmo-
dyfikowanej siatce godzin.

Nowy model edukacji uwzględ-
nia różnorodne aspiracje i oczeki-
wania uczniów i rodziców. Zgod-
nie z założeniami eksperymentu 
podstawowym celem edukacji 
jest przygotowanie świadomych 
i wrażliwych odbiorców kultury. 
Nowa koncepcja edukacji arty-
stycznej koncentruje się w znacz-
nie większym stopniu niż dotych-
czas na rozbudzaniu i rozwijaniu 

Eksperyment 
pedagogiczny 
w Szkole Muzycznej

podstawowych potrzeb 
kontaktu ze sztuką. 
Nowy model kształce-
nia umożliwia nauczanie według 
zróżnicowanego programu i wpro-
wadza do istniejącego modelu 
istotne i ważne modyfikacje.

Pozytywną opinię dla ekspery-
mentu wyraził Rektor Akademii 
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów 
w Łodzi prof. Cezary Sanecki. 
Uczelnia sprawować będzie opie-
kę merytoryczną nad przebiegiem 
eksperymentu, dokona również 
oceny eksperymentu po jego za-
kończeniu. Uznano, iż cele, zało-
żenia i sposób realizacji ekspery-
mentu pozwala na jego pozytywną 
realizację.

Możliwość rozszerzenia oferty 
dydaktycznej Szkoły Muzycznej w 
Gąbinie z dużym uznaniem przyjął 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
– Krzysztof Jadczak. Władze gmi-
ny dostrzegają zalety nowych roz-
wiązań edukacyjnych, uzdolnieni 
uczniowie regionu gąbińskiego 
otrzymują nowe, wspaniałe możli-
wości kształcenia. Nowa koncepcja 
kształcenia umożliwia poszerzenie 
oferty artystycznej szkoły i przy-
czynia się do rozwoju kultury na 
Ziemi Gąbińskiej.

Autorem eksperymentu jest 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Gą-
binie – Jarosław Domagała. Projekt 
eksperymentu jest wynikiem wie-

loletnich doświadczeń pedagogicz-
nych oraz obserwacji rodzimego 
modelu kształcenia. Istotne zna-
czenie w przygotowaniu projektu 
eksperymentu miały zainteresowa-
nia i dokonania naukowe autora. 
Jest jednym z autorów „Raportu o 
stanie szkolnictwa muzycznego w 
Polsce” wydanego w 2012 r., przy-
gotowanego na zlecenie Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 

Szkoła Muzyczna I st. w Gąbi-
nie jest jedną z najbardziej innowa-
cyjnych placówek artystycznych w 
Polsce. W 2012 r. szkoła uzyskała 
pozwolenie Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na pro-
wadzenie nauczania śpiewu solo-
wego w zakresie szkoły I stopnia. 
Rozszerzenie oferty o nowe profile 
kształcenia w 2013 r. sprawia, iż 
gąbińska placówka będzie jedną z 
ważniejszych polskich szkół, któ-
rych doświadczenia edukacyjne 
będą uwzględniane w tworzeniu 
nowej polskiej koncepcji edukacji 
muzycznej. Należy podkreślić, iż 
projekt eksperymentu uzyskał wy-
soką ocenę władz centralnych oraz 
został pozytywnie oceniony pod 
względem merytorycznym przez 
specjalistów.

JarosŁaw domaGaŁa
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21 marca w SP w Gąbinie miała 
miejsce oficjalna inauguracja rządo-
wego programu „Cyfrowa Szkoła”. 
Wśród przybyłych gości znaleźli się 
m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek 
Kozłowski, Mazowiecki Kurator 
Oświaty Katarzyna Gó-
ralska, Starosta Powiatu 
Płockiego Michał Bosz-
ko, Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak, Przewodni-
czący Rady MiG Gąbin 
Edward Wilgocki, dyrektorzy oko-
licznych szkół, przewodniczący 
związków zawodowych, dyrekto-
rzy szkół będących w sieci współ-
pracy, przedstawiciele organizacji 
i instytucji współpracujących ze 
szkołą oraz rodzice. Wszyscy zgro-

Inauguracja rzadowego programu 
„Cyfrowa Szkoła”

,

madzeni w sali konferencyjnej mie-
li okazję obejrzeć przygotowaną na 
tę okazję prezentację multimedial-
ną, zostali zapoznani z działaniem 
e-booka, programem „Lekcjotek@” 
i in. Wysłuchali dyrektor Anny 

Gołdyn, koordynatorów 
programu: Moniki Rze-
peckiej i Danuty Krakus 
oraz Hanny Rybciak- 
nauczyciela informaty-
ka. Goście złożyli także 
wizytę w klasopracow-

niach, w których odbywały się za-
jęcia z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Nauczyciele zaprezentowali nowa-
torskie metody pracy z uczniem, 
co wzbudziło ogólne zaintereso-
wanie. 

Oprac. SP w Gąbinie
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R ok 2013/2014 to kolejny 
etap realizacji w Przed-
szkolu Samorządowym 

im. ,,Króla Maciusia Pierwszego w 
Gąbinie”przez Samorząd Miasta 
i Gminy projektu pn. ,,W krainie 
Króla Maciusia coraz więcej po-
trafię, jestem szczęśliwy bo speł-
niam swoje marzenia”. W projek-
cie bierze udział 30 nowych dzieci 
3-letnich w tym 14 dziewczynek, 16 
chłopców.Dzieci zostały przyjęte 
zgodnie z zasadą równych szans i 
równości płci.

Celem projektu jest zwiększenie 
udziału w wychowaniu przedszkol-
nym liczby dzieci poprzez utwo-
rzenie grupy 3-latków oraz wydłu-
żenia godzin pracy przedszkola, 
wzrost świadomości rodziców na 
temat rangi edukacji przedszkolnej 
i konieczności korygowania deficy-
tów rozwojowych, wzrost jakości 
oferty edukacyjno – wychowawczej 
skierowanej do dzieci w wieku 3 lat 
objętych wychowaniem przedszkol-
nym na obszarach wiejskich, kory-
gowanie deficytów rozwojowych 
poprzez uczestnictwo w zajęciach 
specjalistycznych.

W ramach projektu realizowane 
są zajęcia dodatkowe w oparciu o 
podstawę wychowania przedszkol-
nego. Projekt zapewnia dzieciom 
dobrą zabawę, tworzy warunki do 
wszechstronnego rozwoju dziecka, 
jego zainteresowań oraz wspiera 
rozwój aktywności społeczno-przy-

W krainie Króla Maciusia

rodniczej, matematycznej, zdro-
wotnej, językowej, słuchowej, pla-
stycznej, muzycznej, ruchowej. Na-
uczycielki otaczają indywidualną 
opieką każdego z wychowanków 
i dostosowują metody i formy pra-
cy do jego możliwości. Dodatkowo 
dzieci biorą udział w zajęciach ryt-
micznych.

Dzieci objęte są indywidualny-
mi i z całą grupą zajęciami logo-
pedycznymi w celu zniwelowania 
wad wymowy oraz zajęć korekcyj-
nych korygujących wady postawy. 
Projekt daje rodzicom możliwości 
skorzystania z konsultacji psycho-
loga oraz udziału w warsztatach 
metodycznych. Dzięki pozyska-
nym w ramach projektu środkom 
finansowym zakupiono liczne gry, 
układanki, zestaw instrumentów 
perkusyjnych. Dzieci w dniu 25 
października mogły obejrzeć bajkę 
„Calineczka” w teatrze w Płocku. 
Wyjazd do teatru był niezwykłą 
atrakcją dla maluchów. Zajęcia w 
ramach projektu będą przybierać 
coraz bardziej wymyślne formy jak 
Dzień Pluszowego Misia, spotkanie 
z malarką, zabawy z balonami szy-
bującymi po niebie, dzień życzliwo-
ści, bez zabawek, wigilia w grupie, 
zimowy zjazd na byle czym oraz 
będą uczestniczyć we wszystkich 
uroczystościach organizowanych 
przez przedszkole.

Zespół zarządzający projektem

Projekt realizowany przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin
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Tradycją Szkoły Podstawowej w 
Czermnie jest organizowany od 
wielu   lat Gminny Przegląd Pio-
senki Ludowej. Do 2009 roku była 
to forma konkursu, która 
w 2010 roku została zmie-
niona na przegląd piosen-
ki.  10 maja 2013 roku od-
była się już IV edycja tego 
przeglądu. Na uroczysto-
ści zjawiły się zespoły z 
klas I-III i IV-VI wraz  ze 
swoimi opiekunami ze 
wszystkich szkół podsta-
wowych Gminy Gąbin. Uczniowie 
zaprezentowali utwory ludowe z 
różnych regionów Polski. Młodzi 
artyści na scenie udekorowanej 
ludowymi motywami dali popis 
muzykalności, poczucia rytmu i 

Gminny Przegląd 
Piosenki Ludowej 
w Czermnie

autentycznej fascynacji folklorem. 
Przegląd przebiegał w bardzo we-
sołej i miłej atmosferze do czego 
nastrajała piękna wiosenna pogo-

da. Za pięknie wyko-
nane utwory wszyscy 
wykonawcy zostali 
nagrodzeni brawami, 
otrzymali dyplomy 
i pamiątkowe statu-
etki, a opiekunowie 
podziękowania za 
wkład pracy włożo-
ny w przygotowanie 

uczniów. Po występach wszyscy 
wzięli udział w słodkim poczę-
stunku.  Nad przygotowaniem i 
przebiegiem uroczystości czuwały 
panie:                                 

Barbara Brzózka, Agnieszka Sarzała, Hanna Olejniczak
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Radosna 
Szkoła
w Dobrzykowie

Ks. Jan Twardowski, wielki przyjaciel dzieci, Kawaler 
,,Orderu Uśmiechu’’ napisał  w jednym z tekstów, że  
przez dzieci niebo zbliża się do ziemi. 

W procesie dydaktyczno-wychowawczym istot-
na, a jednocześnie przyjemna i skuteczna jest nauka 
przez działanie i  zabawę. Najmłodsi uczniowie  Szko-
ły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. 
w Dobrzykowie  korzystają już od trzech lat z pomo-
cy dydaktycznych pozyskanych w pierwszym roku 
wdrożenia programu ,,Radosna Szkoła’’ na urządze-
nie miejsca zabaw w salach lekcyjnych. Obecnie    mają  
również możliwość korzystania z pięknego placu za-
baw sfinansowanego przez środki budżetowe z budże-
tu wojewody oraz Samorząd Miasta i Gminy Gąbin. 
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Prace inwestycyjne rozpoczęły się 
jesienią ubiegłego roku. Zostały za-
kończone przez wykonawcę – firmę 
,,Saternus ‘’ z Chorzowa w listopa-
dzie 2012 r. Odbiór prac nastąpił 
w grudniu 2012 r.  Z oddanego 
do użytku placu zabaw  korzystać 
będą nie tylko uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie, ale 
– gościnnie – także przedszkolaki z 
sąsiedniej placówki oświatowej. 

Uroczyste otwarcie placu za-
baw w dniu 7 maja 2013 r. zaszczy-
cili obecnością: Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
Proboszcz Parafii Dobrzyków ks. 
Marek Mizerski, Pełnomocnik Bur-
mistrza ds. Oświaty Aniela Macha-
ła,  Radni Rady Miasta i Gminy Gą-
bin  na czele z Przewodniczącym  
Edwardem Wilgockim, Prezes 
Banku Spółdzielczego w Gąbinie 
Jadwiga Garstka,  dyrektorzy pla-
cówek oświatowych Gminy Gąbin, 
przedstawiciele OSP z Dobrzyko-
wa, sołtys sołectwa Dobrzyków 
– Małe Góry Henryka Wilgocka,  
przedstawiciele regionalnych me-
diów, rodzice, nauczyciele i naj-

młodsi uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzykowie.

Obsługę fotograficzną zapewnił 
pracownik Urzędu Miasta i Gminy 
Gąbin Andrzej Świerzyński, zaś o 
nagłośnienie zatroszczył się dy-
rektor Gminnego Ośrodka Kultury  
Cezary Nyckowski. 

Jak podkreśliła w swoim prze-
mówieniu dyrektor szkoły – Bogu-
miła Zalewska-Opasińska, wszyscy  
z zaproszonych Gości troszczą się o to, 
aby stworzyć najmłodszemu pokole-
niu, które dotyka stopami pięknej pol-
skiej ziemi, jak najlepsze warunki do 
radosnego dzieciństwa, rozwoju swo-
ich zdolności i predyspozycji. 

Symbolicznego przecięcia wstę-
gi dokonali: Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady M i G Gą-
bin    Edward Wilgocki, Dyrektor 
Samorządowego Przedszkola w 
Dobrzykowie Iwona Włodarczyk 
oraz dyrektor szkoły Bogumiła Za-
lewska-Opasińska wraz z uczenni-
cą kl. I – Julią Artiomow. 

Po otwarciu placu ks. Proboszcz 
Marek Mizerski poświęcił miejsce 

zabaw dla dzieci. Kolejnym punk-
tem uroczystości stał się pokaz 
sportowo-taneczny, przygotowa-
ny przez najmłodszych przedsta-
wicieli szkolnej społeczności pod 
kierunkiem wychowaczyń klas 
I-IV: Alicji Gadalińskiej, Elżbiety 
Ozimkiewicz, Dobrosławy Chęc-
kiej  i Iwony Bąbrych. Występ dzie-
ci został przyjęty przez grono Go-
ści bardzo życzliwie i nagrodzony 
owacjami. 

Na zakończenie uroczystości 
dyrektor szkoły złożyła serdeczne 
podziękowania Samorządowi Mia-
sta i Gminy Gąbin za przekazane 
środki finansowe oraz sfinalizo-
wanie inwestycji, a uczniowie klas 
I-IV zostali zaproszeni przez  Pana 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
na plac zabaw. 

Wierzymy, iż to miejsce bę-
dzie dobrze służyć najmłodszym 
uczniom i przedszkolakom, za-
pewniając urozmaicone, ale zara-
zem bezpieczne lekcje wychowania 
fizycznego i radosną aktywność 
ruchową.

                                   Opracowała: 
Bogumiła Zalewska-Opasińska  
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3 czerwca, punktualnie o godzinie 
9.00 w Szkole Podstawowej im. Wł. 
St. Reymonta  w Czermnie rozpo-
czął się Dzień Mamy, Taty i Dziec-
ka czyli coroczny Dzień Rodziny. 
Imprezie nie przeszkodziły  nawet 
niesprzyjające warunki pogodo-
we.  Do szkoły w tym dniu przy-
szli uczniowie z rodzicami oraz ro-
dzeństwem. Uroczystość rozpoczę-
ła uroczysta akademia dla rodzi-
ców. Swoje umiejętności wokalne, 
taneczne i muzyczne prezentowali: 
dzieci z oddziału przedszkolnego, 
uczniowie klas I – III oraz IV – VI. 
Po części oficjalnej rodzice i dzieci  
zaproszeni zostali na słodki poczę-
stunek. Następnie odbyły się we-
sołe zawody i zabawy rodziców i 
dzieci. Chłód i drobny deszcz nie 
pozwoliły cieszyć się atrakcjami 
przygotowanymi na boisku szkol-
nym. Impreza musiała przenieść 
się do budynku szkoły. Wszyscy 
chętni mogli wziąć udział w ro-
dzinnych potyczkach sportowych. 
Wśród wielu atrakcji nie zabrakło 
zawodów w przeciąganiu liny, gry 
w piłkę nożną mamy kontra córki 
i tatusiowie kontra synowie, w pił-
kę siatkową, wyścigów w rzędach 
z użyciem różnych akcesoriów. 
Chętni mogli spróbować swych sił 
w wykonywaniu prac plastycznych 
na temat „Rodzinna wycieczka”.

 W tym dniu w oddziale przed-
szkolnym odbyło się także zajęcie 
otwarte dla rodziców pod hasłem 
„Wesołe zabawy z Julianem Tu-
wimem”. Dzieci wraz z rodzicami 
bawiły się w wyciąganie rzepki, w 
zabawę inscenizowaną do wiersza 
„Idzie Grześ przez wieś”, w skoja-
rzenia związane z utworami Tuwi-
ma. Odbył się także quiz dotyczący 
znajomości utworów J. Tuwima. 
Dzieci samodzielnie konstruowały 
grę planszową (z gotowych ele-
mentów na dywanie) pt. „Wesoły 
wyścig”, ustalały zasady gry oraz 
grały w nią podzielone na zespo-
ły. Wesołe zabawy wykazały, że 
dzieci bardzo dobrze znają utwory 

Raz- dwa- trzy! 
Mamo, Tato, baw sie i Ty,
Największym darem 
miłości  do Dziecka
jest poświęcony mu czas.

Zdjęcia Łukasz Stefański, Tekst T. Rzepecka

Juliana Tuwima dla dzieci. Rodzi-
ce kibicowali swoim pociechom z 
dumą przysłuchując się trafnym 
odpowiedziom i aktywnie włącza-
jąc się do zabawy.

Impreza odbyła się dzięki zaan-
gażowaniu pracowników szkoły, 
dzieci i  rodziców. Na co dzień bra-
kuje nam czasu dla najbliższych,  
zwłaszcza dla dzieci. Zadaniem  
naszej szkoły jest zachęcanie ro-
dziców, aby jak najwięcej czasu 
poświęcali swojemu potomstwu. 
Obecność i zainteresowanie rodzi-
ców są bowiem bardzo ważne dla 
ich prawidłowego rozwoju. Dzieci 
jak powietrza potrzebują miłości 
rodziców. Tylko wówczas, gdy 
czują się kochane, mogą zdrowo 
się rozwijać i osiągnąć pełnię swo-
jego potencjału. 
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8 czerwca 2013 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu odbył 
się Piknik Rodzinny. Całe rodziny 
przybyły do naszej placówki, by 
miło spędzić czas. Były to rodzi-
ny wszystkich naszych uczniów a 
także te, o które szkoła zabiega, by 
w przyszłości wybrali właśnie nas. 
Najmłodszy uczestnik miał dwa 
tygodnie. Pogoda była piękna, sło-
neczna, dlatego dzieci mogły pod 

Dzień Rodziny

nadzorem rodziców i nauczycieli 
korzystać ze wszystkich sprzętów 
sportowych i rekreacyjnych jakie 
zostały wystawione na ten wyjąt-
kowy dzień. Uroczystość została 
otwarta przez panią Barbarę Artio-
mow - dyrektor szkoły, która bar-
dzo serdecznie przywitała wszyst-
kich uczestników pikniku zachę-
cając do wspólnej zabawy. Na tą 
szczególną uroczystość uczniowie 
przygotowali spektakl teatralny 

pt. „Dwie Dorotki” a także występ 
kabaretu pt. ”Mariolka w Spa”. 
Przygotowano wiele konkursów 
rodzinnych. Na imprezę przyjechał 
stragan z zabawkami. Plac zabaw 
był ciągle oblegany przez dzieci, 
z którego dobiegał głośny śmiech. 
Dzieci mogły posilić się bułeczkami 
drożdżowymi od pana Jasińskiego, 
właściciela zakładu cukierniczo-
piekarniczego. Mieliśmy również 
zaszczyt poczęstowania wszyst-
kich uczestników ciastem pieczo-
nym przez uczniów poszczegól-
nych klas. Pomysłów na te pyszno-
ści nie brakowało. Wszyscy rodzice 
mogli napić się kawy czy herbaty 
i w miłej atmosferze oderwać się 
od obowiązków dnia codziennego. 
To był bardzo udany dzień, rodzi-
ce musieli włożyć dużo trudu, by 
wyciągnąć dzieci do domów po 
skończonej imprezie. Pozytywne 
opinie i uśmiechnięte, szczęśliwe 
twarze uczestników mobilizują nas 
do pracy i wiary w nasze działania, 
na pewno uroczystość ta wejdzie 
do kalendarza corocznych imprez 
naszej szkoły. 

Jednym z priorytetów Szkoły Pod-
stawowej im Wł. St. Reymonta w 
Czermnie jest dbałość o  bezpie-
czeństwo uczniów i to nie tylko na 
terenie szkoły, ale również w cza-
sie wolnym od zajęć. Dlatego też w 
ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 
2013” zostały przeprowadzone za-
jęcia , podczas których uczniowie 
przyswajali zasady bezpiecznego 
wypoczynku. W tym celu odbyło 
się również spotkanie z policjant-
ką z Komisariatu Policji w Gąbinie, 
która przestrzegała przed niebez-
piecznymi sytuacjami i udzielała 
rad, jak prawidłowo zachować się 
w takich przypadkach. Ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów 
cieszyło się też spotkanie ze straża-
kami z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąbinie. Uświadomili oni dzie-
ciom, jak szybko może dojść do 

Bezpieczne Wakacje
w Szkole Podstawowej w Czermnie

pożaru  i pokazali, jak sprawnie 
go ugasić. Zaprezentowali również 
wyposażenie samochodu strażac-
kiego, a podczas pogadanki  po-
informowali uczniów, jak należy 
zachować się podczas niebezpiecz-

nych sytuacji i jak wezwać pomoc. 
Mamy nadzieję, że tak przygo-
towani uczniowie bezpiecznie i 
radośnie spędzą ten wolny czas. 
Życzymy wszystkim miłego i sło-
necznego wypoczynku.

Hanna Olejniczak
Iwona Zielińska
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Laureaci konkursu „START W 
PRZYSZŁOŚĆ” otrzymali wyjąt-
kowo ciekawą nagrodę - dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkow-
skiego na zorganizowanie wyjazdu 
wakacyjnego.

W ramach projektu systemowe-
go „Dziecięca Akademia Przyszło-
ści – wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów poprzez dodatko-
we zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe w szkołach podstawo-
wych” realizowanego w klasach 
IV-VI w roku szkolnym 2012/2013, 
Urząd Marszałkowski w Warsza-
wie ogłosił konkurs „Start w przy-
szłość” na najciekawsze zajęcia re-
alizowane w ramach projektu. Do 
konkursu zgłosiły się wszystkie 
grupy projektowe ze szkół podsta-
wowych z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin objęte programem.

Decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2013 
r., nagrodę – dofinansowanie na 
wyjazd wakacyjny dla dzieci biorą-
cych udział w projekcje otrzymały 
3 szkoły z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin (z Nowego Kamienia, Do-
brzykowa oraz Czermna). Każda 
ze szkół otrzymała na zorganizo-
wanie wycieczki 12 000,00 zł.

Zwycięskie grupy projektowe 
postanowiły zorganizować wspól-
ny wyjazd wakacyjny dla swoich 
beneficjentów. Wspólna wycieczka 
w znaczny sposób obniżyła koszty, 
dzięki czemu można było zorgani-
zować bogaty program wyjazdu. 
W dniach 26-30 sierpnia 2013 r. od-
była się turystyczno–krajoznawczą 
wycieczka: Berlin–Poczdam–Tro-
pical Island. Celem wyjazdu było 
zwiedzanie miejsc historycznych 
tj. Sanssouci, Pałacu Cecilienhof, 
najciekawszych zabytków Berlina 
oraz rekreacja i wypoczynek na 
„Tropikalnej Wyspie”.

Łącznie wyjechało 50 uczniów z 
klas IV-VI, w tym ze Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Kamieniu – 

,,WAKACYJNA NAGRODA’’ 
DLA LAUREATÓW KONKURSU „START W PRZYSZŁOŚĆ” W RAMACH 
REALIZOWANEGO PREZ SAMORZĄD MIASTA I GMINY GĄBIN PROJEKTU 
SYSTEMOWEGO ,,DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI’’

www.gabin.pl



41

www.gabin.pl

16 uczniów, ze Szkoły Podstawo-
wej w Dobrzykowie – 16 oraz ze 
Szkoły Podstawowej w Czermnie 
– 18 uczniów.

Wyjazd był dla wszystkich 
wspaniałą przygodą i okazją do 
poszerzenia wiedzy o naszym są-
siedzie. Uczniowie zwiedzili waż-
ne historycznie miejsca Berlina i 
Poczdamu, zobaczyli różnice, bądź 
podobieństwa kulturowe, zwyczaje 
i zachowanie w życiu codziennym 
Niemców. Bardzo wartościowym 
doświadczeniem dla dzieci było 
radzenie sobie z pokonaniem ba-
rier językowych, komunikacyjnych 
w praktyce poprzez dokonywanie 
różnych zakupów, przeliczanie 
wartości pieniędzy itp. Niewątpli-
wie dużą atrakcją dla wszystkich 
był wypoczynek i rekreacja na 
Tropical Islands – wyspie, która w 
sposób bardzo realny oddaje obraz 
krajów tropikalnych.

Ponadto w ramach nagrody 
dwie szkoły – z Dobrzykowa i No-
wego Kamienia – uczestniczyły we 
wrześniu w jednodniowej wyciecz-
ce do Płocka. Odwiedzili płockie 
ZOO, Muzeum Diecezjalne, Kate-
drę Mariawicką. Pływali „Rusał-
ką” (statkiem wycieczkowym) po 
Wiśle. Dużą atrakcją był także park 
linowy w Borowiczkach, w któ-
rym pokonywali różne przeszkody 
wysokościowe. Ostatnim etapem 
wycieczki było kino, w którym 
uczniowie obejrzeli film pt. „Tur-
bo” a także kręgielnia.
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21 marca 2013 r. przedszkolaki z 
„Akademii Smyka” przy Szkole 
Podstawowej w Nowym Grabiu 
odwiedziły Szkołę Muzyczną I 
stopnia w Gąbinie. Na początku 
spotkania  maluchy wysłuchały 
wspaniałego  koncertu w wyko-
naniu uczniów tej szkoły. 

Należy tutaj zwrócić uwagę na 
zachowanie malutkich słuchaczy 

Wyjazd do Szkoły Muzycznej odbył się w ramach projektu AKADEMIA SMYKA
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Muzyczna                   
wycieczka

(3-5 lat), którzy z zaciekawieniem,  
a chwilami z lekkim strachem, słu-
chały muzyki i biły brawo.

Następnie w mniejszych gru-
pach przedszkolaczki miały możli-
wość skorzystania z lekcji muzyki, 
którą poprowadziły p. Joanna Do-
magała oraz p. Hanna Wąsowska.

Dzięki tym zajęciom dzieci mia-
ły możliwość bliższego poznania 

kilku instrumentów oraz samo-
dzielnego wydobycia dźwięków. 
Niesamowita atrakcja.

Dyrekcji  Szkoły Muzycznej, 
Nauczycielom oraz wszystkim 
Wykonawcom składamy serdecz-
ne podziękowanie za miłe i ciepłe 
przyjęcie nas w swoich progach.
                                                                     

27 maja 2013 r przedszkolaki z 
Punktu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w 
Nowym Grabiu wraz z opieku-
nami wzięły udział w wycieczce 
do płockiego ZOO. Dzięki facho-
wym wskazówkom pani prze-
wodnik poznali różne zwierzęta, 
dowiedzieli się o nich wielu cie-
kawych informacji oraz obser-
wowali ich zachowanie. Dzieci 
podczas całej wycieczki mogły 
bawić się i uczyć. Jednych zafa-
scynowały lwy  i słonie, innych 
żółw i pełzający po stole wąż. 

Zmęczone, ale uśmiechnięte 
dzieci przywiozły z wycieczki 
niezapomniane wspomnienia. 

Maluchy w płockim ZOO

Wyjazd na wycieczkę odbył się w ramach 
projektu pn. „Akademia Smyka” współ-
finansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego

,,Akademia Smyka’’ - projekt realizowany 
przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin
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W słoneczny, majowy poranek 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego w Bor-
kach wraz ze swoimi nauczycielami 
opuściły mury szkoły i wyruszyły 
na wycieczkę w samo serce Ziemi 
Kujawskiej - do Ciechocinka. 

Majowa przygoda rozpoczęła 
się w malowniczym, ukrytym po-
śród prastarych olszyn ranczu. Na 
„Rancho pod Olszyną” czekało na 
dzieci mnóstwo atrakcji, wśród 
nich przejażdżki na koniach i ku-
cykach, „szaleństwo” na placu za-

baw, zwiedzanie mini zoo, z jego 
egzotycznymi mieszkańcami oraz 
ognisko połączone z pieczeniem 
kiełbasek.

Kolejnym etapem „kujawskiej 
majówki” była przejażdżka tram-
wajem konnym po Ciechocinku, 
której finałem była Zabytkowa Wa-
rzelnia Soli. Zwiedzenie warzelni 
dostarczyło dzieciom wiedzy do-
tyczącej historii „warzenia” soli, 
jak również przybliżyło narzędzia, 
które odgrywały istotną rolę w 
procesie pozyskiwania „ciechociń-
skiej perły”.

Po ugaszeniu pragnienia słyn-
ną ciechocińską „Krystyną”, dzieci 
udały się w okolice Tężni. Dzie-
więtnastowieczna budowla uzna-
na za zabytek myśli technicznej, 
wybudowana według projektu Ja-
kuba Graffa zafascynowała „małych 
podróżników” swoją niezwykło-
ścią i przeznaczeniem.

Majówka  
w Ciechocinku

W okolicach Tężni panował 
przyjemny chłód, z którego wszy-
scy uczestnicy wycieczki chętnie 
korzystali. Odpoczynek w cieniu 
miłorzębu japońskiego i tulipanow-
ca amerykańskiego dał początek 
wędrówce po Parku Zdrojowym. 
Dzieci podziwiały przepiekane dy-
wany kwiatowe, słoneczny zegar 
kwiatowy, białe i czarne łabędzie 
zamieszkujące parkowe stawy.

W Parku Zdrojowym nasi 
uczniowie zobaczyli wybudowaną 
w roku 1909, w zakopiańskim stylu, 

zabytkową muszlę koncertową, Pi-
jalnię Wód Mineralnych tzw. Kur-
sal, która mieści się w drewnianym 
pawilonie w stylu szwajcarskim wy-
budowanym w roku 1880 według 
projektu Edwarda Cichockiego oraz 
„bajkową” fontannę „Jaś i Małgo-
sia”, pochodzącą z 1926 roku. Fi-
nalnym punktem „majówki” było 
pamiątkowe zdjęcie pod charakte-
rystycznym dla uzdrowiskowego 
kurortu – „Grzybkiem”.

Wczesnym wieczorem zmęcze-
ni, ale pełni wrażeń i nowych prze-
żyć powróciliśmy do szkoły, gdzie 
czekali stęsknieni rodzice.

Serdeczne podziękowania skła-
damy na ręce Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin Pana Krzysztofa 
Jadczaka, dzięki którego wsparciu 
udało nam się zorganizować wy-
jazd.

Anna Górzyńska
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11 i 12 maja 2013 r. odbyła się 
2-dniowa wycieczka do Wrocławia 
dla uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w Czerm-
nie, w ramach realizacji projektu 
„Dziecięca Akademia Przyszłości”. 
Uczniowie uczestniczący w pro-
jekcie mieli możliwość być w prze-
pięknym Wrocławiu. W pierw-
szym dniu oglądali Halę 100-Lecia, 
przepiękne fontanny znajdujące 
się obok i Ogród Japoński z pięk-
ną roślinnością. 
Przy Hali 100-Lecia 
można oglądać co-
dziennie wieczorem 
fantastyczne poka-
zy fontann. Szkoła 
w Czermnie była na 
pokazie o nazwie 
„Mikro i makro ko-
smos”. Widoki były 
cudowne, wręcz 
wszyscy czuli się 
jakby we śnie. Woda 
zmieniała kolory we 
wszystkich odcie-
niach tęczy, a mu-
zyka wprowadziła 
w baśniowy nastrój. 
Kolejnym miejscem, 
które zachwyciło 
zwiedzających, był 
Wrocławski Ogród 
Japoński jedyny w 
swoim rodzaju. To 
nie tylko ostoja ci-
szy i spokoju, ale 
również przepięk-
ny ogród, po któ-
rym spaceruje się 
z wielką przyjem-
nością. Urocze alejki, różnorodna 
roślinność, kamienne ozdoby oraz 
wodne kaskady pozwalają odpo-
cząć od trudu dnia codziennego. 
Wybierając się do Ogrodu Japoń-
skiego warto zabrać ze sobą apa-
rat fotograficzny, aby uwiecznić 
piękne zakątki ogrodu. Następnie 
udano się na Starówkę, Most Za-
kochanych, można było znajdować 
krasnale wrocławskie, podziwiać 
katedry i stare kamienice. Wro-
cławskie krasnale ciągle rosną w 
liczbie. Umieszczane są na ulicach 
Wrocławia, sukcesywnie od roku 
2001. W 2003 roku prezydent Wro-
cławia odsłonił na ścianie kamie-
niczki „Jaś”, pomiędzy rynkiem 
a kościołem garnizonowym św. 
Elżbiety, miniaturową tabliczkę – 

Przepiękny Wrocław
szyld „Muzeum Krasnoludków”. 
Tych krasnali jest już ponad 120. 
Mają różne nazwy, świetnie się je 
ogląda.

Wielką atrakcją okazało się 
oglądanie Panoramy Racławickiej. 
Wszyscy byli zachwyceni piękny-
mi widokami i artystycznym wy-
konaniem obrazu. Zwiedzający 
znaleźli się w centrum wydarzeń 
historycznych – bitwy pod Ra-
cławicami. Mieli okazję zobaczyć 

jedyne w swoim rodzaju dzieło 
wykonane pod kierunkiem lwow-
skiego malarza Jana Styki oraz 
Wojciecha Kossaka. Panorama Ra-
cławicka we Wrocławiu to jedno z 
niewielu miejsc na świecie, gdzie 
można podziwiać relikt dziewięt-
nastowiecznej kultury masowej. 
Wielkie malowidło (15m x 114m), 
dzięki zespoleniu szczególnych za-
biegów malarskich (specjalna per-
spektywa) i technicznych (oświe-
tlenie, sztuczny teren, zaciemnione 
kręte podejście ) „przenosi” widza 
w inną rzeczywistość i inny czas. 
Panorama Racławicka to pierwsze 
i jedyne zachowane do dziś pol-
skie dzieło tego rodzaju. Wszyscy 
uczestnicy tej wycieczki przyznają, 
że była to jedna z najlepszych lekcji 

historii, na której byli. Było wręcz 
cudownie, zapierało wszystkim 
dech w piersiach. Warto pojechać 
do Wrocławia i zobaczyć Panora-
mę Racławicką.

Kolejnym punktem pobytu była 
2-godzinna kąpiel w nowoczesnym 
Aquaparku Wrocławskim. Na za-
kończenie pierwszego dnia wie-
czorem uczestnicy byli na pokazie 
fontann przy Hali 100-Lecia.

Drugi dzień wycieczki rozpo-
czął się w największym w Polsce 
Ogrodzie Zoologicznym pośród 
naturalnie wyglądających wybie-
gów dla zwierząt. Największe wra-
żenie na uczniach zrobiło olbrzy-

mie terrarium, fo-
karium i fragmenty 
lasu równikowe-
go. Wrocławskie 
ZOO jest jedną z 
największych tego 
typu placówek w 
Polsce, ciągle roz-
budowywane i 
unowocześniane. 
Ośrodek może po-
szczycić się długą 
historią. Po raz 
pierwszy ZOO zo-
stało otwarte 10 
lipca 1863 r., za-
mknięte w latach 
kryzysu po I i II 
wojnie światowej, 
jednak w latach 
70-tych powróciło 
to swych lat praw-
dziwej świetności, 
a dzięki medial-
nemu sukcesowi 
„Z kamerą wśród 
zwierząt”, pro-
wadzonego przez 
Hannę i Antoniego 
Gucwińskich, ZOO 

jest najbardziej rozpoznawanym 
ogrodem w Polsce. Obecnie kom-
pleks zajmuje 33 ha powierzchni, 
na której stworzono ekspozycje 
tematyczne fauny poszczególnych 
kontynentów np. Pawilon Mada-
gaskaru, Sahara, wybieg niedźwie-
dzi brunatnych czy basen płetwo-
nogich.

Ostatnim punktem programu 
wycieczki był rejs statkiem po Od-
rze i ponowne spojrzenie na Wro-
cław, piękne kościoły, katedry i 
mosty od strony Odry.

Wycieczka była wspaniałą peł-
ną wrażeń przygodą integrującą 
społeczność uczniowską. Na pew-
no będzie wspominana przez długi 
czas.

Opracowała: Barbara Dylik
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 To piękny cytat z „Małego Księcia” 
– książki, która obok „Spotkania 
nad morzem” Jadwigi Korczakow-
skiej i „Braci Lwie Serce” Astrid 
Lindgren, stała się bohaterką kon-
kursu czytelniczego w Szkole Pod-
stawowej w Dobrzykowie.

Konkurs skierowany był do 
uczniów klas IV – VI i składał się 
z dwóch etapów, gdzie na każdym 
z nich uczniowie walczyli o bardzo 
cenne nagrody.

Zasady konkursu zostały ogło-
szone przed feriami zimowymi, bo 
tuż po nich wszyscy, którzy zgłosi-
li się do udziału czekał test wiedzy 
o przeczytanych książkach. 

Bardzo szybko Pani Beata Kłys 
– opiekun konkursu – ogłosiła wy-
niki uzyskane na teście i już było 
jasne, kto przeszedł do II etapu, 
który zakładał rywalizacje między 
zespołami klas. 

Do walki o nagrody główne 
stanęli: Julia Korpowska, Anna 
Szustak i Angelika Kwiatkowska 
z kl.VI; Oliwia Bartkowska, Kamil 
Józwiak i Gabriel Zajewski z kl.V; 
Zuzanna Dymek, Szymon Szymań-
ski i Damian Bartkowski z kl.IV.

Zespoły miały miesiąc na przy-
gotowanie się do drugiego etapu, 
którego widowiskowy przebieg 
miał miejsce 26 marca 2013.

Zadaniem finałowym była re-
komendacje wybranej przez zespół 
książki. Zmagania od początku bu-
dziły emocje. Dzieci przerzucały 
się pomysłami, projektowały ko-
stiumy, dobierały dekoracje i mu-
zykę. Bardzo wspierali ich rodzice. 
Dało to wspaniały efekt. Każda z 
grup przygotowała tak interesują-
cą prezentację, że komisja konkur-
sowa miał ogromny dylemat.

Na zespoły czekały jeszcze dwa 
dodatkowe zadania polegające na 
kojarzeniu rekwizytów związa-
nych z przeczytanymi książkami 
oraz piękne czytanie fragmentów 
lektur. 

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Bogumiła Zalewska-Opasiń-

Wyjątkowy konkurs w Szkole Podstawowej im. Obr. Dobrzykowa 1939 roku w Dobrzykowie

Cała Szkoła Czyta
Wszystkie drogi 
prowadzą do ludzi

 Antoine de Saint-Exupery

ska (przewodnicząca), Alicja Ga-
dalińska (nauczyciel SP w Dobrzy-
kowie), Monika Rzepecka (nauczy-
ciel SP w Gąbinie) oraz Marzenna 
Brudzyńska (przedstawiciel Rady 
Rodziców) nie miała łatwego za-
dania. 

W czasie, gdy ustalano werdykt 
chętni uczniowie ze wszystkich 
klas mogli przeczytać fragment 
jednej z książek i wygrać drobne 
upominki. 

Wreszcie ogłoszono wyniki. 
Pierwsze miejsce zajęły uczenni-

ce z kl. VI – każda z nich otrzymała 
drukarkę. Na drugiej pozycji zna-
lazł się zespół kl. IV – każdy uczeń 
otrzymał odtwarzacz MP4. Trzecie 
miejsce przypadło klasie V – dzieci 
nagrodzono kartami pamięci o du-
żej pojemności. 

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrodę w postaci dyplo-
mu, książki Doroty Terakowskiej 

„Władca Lewawu” oraz pamiątko-
wego breloczka, które ufundował 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie.  Na-
grody wręczyła sama pani Prezes 
Banku - Jadwiga Garstka.

Idea takiego konkursu zrodzi-
ła się z inicjatywy Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej im. Obroń-
ców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie. Opiekunem konkursu 
została polonistka i bibliotekarka 
szkolna Pani Beata Kłys, bez której 
sama Rada Rodziców nie byłaby 
wstanie go zrealizować. 

 Uczniowie naszej szkoły mieli 
możliwość uczestniczyć w zma-
ganiach o fantastyczne nagrody, 
ucząc się przy tym, że czytanie 
książek może być świetną zaba-
wą, źródłem radości, umiejętności 
i wiedzy. 

Szczególne podziękowania na-
leżą się sponsorom: Bankowi Spół-
dzielczemu w Gąbinie, firmie PHU 
Offis Pana Pawła Brudzyńskiego 
oraz Radzie Rodziców Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzykowie. 

Nazajutrz po konkursie do 
szkolnej biblioteki ustawiła się ko-
lejka uczniów, którzy chcieli wy-
pożyczyć książkę „Spotkanie nad 
morzem”.

  I to jest dowód na to, że jako or-
ganizatorzy konkursu osiągnęliśmy 
założony cel, podwójny cel -zachę-
ciliśmy tak duże grono dzieci do 
spędzenia wolnego czasu z książką 
podczas ferii, a widowiskowa re-
komendacja książki zwycięskiego 
zespołu zachęciła kolejną rzeszę 
uczniów do sięgnięcia po nią.

                                                                                                                                          
Beata Kłys
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11.04.2013 roku odbyły się po raz 
pierwszy w naszym mieście i gmi-
nie eliminacje rejonowe do kon-
kursu recytatorskiego dla dzieci i 
młodzieży im. Janusza Korczaka 
„Pięknie być człowiekiem” którego 
XXXVI edycję  zorganizowała Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Gąbinie.

Konkurs otworzył kierując sło-
wa do jego uczestników i nauczy-
cieli oraz gości Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jad-
czak.

Nagrody dla osób wyróżnio-
nych w konkursie wręczali Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pan Krzysz-
tof Jadczak oraz Dyrektor Bibliote-
ki Pan Stanisław Guziak.

Idea konkursu wciąż udowad-
nia, że piękno słowa zbliża ludzi.

Konkurs z założenia ma popula-
ryzować książki i czytelnictwo, ale 
tytuł i patron konkursu wzbogacili 
ideę przewodnią tej imprezy, ucząc 
poprzez literaturę tego co najpięk-
niejsze i najwartościowsze w życiu. 
Umożliwia on także realizację ma-
rzeń i pomaga w odkrywaniu zdol-
ności i umiejętności dzieci.

Poprzez piękno słowa mówio-
nego, uczestnicy popularyzują 
książki, zachęcają innych do czy-
tania, rozbudzają wrażliwość i 
poczucie estetyki, ale także uczą i 
zachęcają do aktywnego uczestnic-
twa w kulturze.

Cieszy nas, organizatorów to, 
że w czasach, kiedy coraz więcej 
osób zafascynowanych jest kultu-
rą obrazkową i mediami elektro-
nicznymi, kiedy wyrokowano kres 
książce, umiłowanie słowa pisane-
go i mówionego przez młodych lu-
dzi jest tak duże.

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

Sukces konkursu, to praca i za-
angażowanie wielu nauczycieli, ro-
dziców i bibliotekarzy, którzy nie 
szczędzili swego czasu i zapału, 
by zwracać uwagę na piękno języ-
ka, zapoznawać z tajnikami dobrej 
recytacji, ukazywać cenne wartości 
zawarte w książkach.

Do udziału w konkursie zgłosi-
ło się 45 uczestników, uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
z terenu miasta i gminy Gąbin, oraz 
z terenu gminy Łąck.

Pięknie być człowiekiem
Recytatorom konkursu towa-

rzyszyli nauczyciele i opiekuno-
wie, którzy przygotowywali dzieci 
i młodzież do udziału w konkur-
sie.

Po wysłuchaniu wybranych 
utworów poezji i prozy komisja w 
składzie: przewodniczący komisji 
Pan Jacek Mąka oraz członkowie 
komisji: Pani Cichońska Monika, 
Pan Guziak Stanisław, Pani Ol-
szewska Maria, Pani Tyburska 
Iwona, Pani Waśniewska Wiesła-
wa, Pani Workiewicz Ewa, przy-
znało nagrody:
 w Grupie I Klasy I - III
Sobiecka Paulina Szkoła Podsta-
wowa w Gąbinie
Ziółkowska Natalia Szkoła Podsta-
wowa w Nowym Grabiu
Puternicka Kinga Szkoła Podsta-
wowa w Gąbinie
w Grupie II Klasy IV – VI
Motylewska-Białek Nela Szkoła 
Podstawowa w Gąbinie
Kaniecki Łukasz Szkoła Podstawo-
wa w Gąbinie
Wojtalewicz Ilona Szkoła Podsta-
wowa w Czermnie
w Grupie III Klasy I-III Gimnazjum
Jabłońska Izabela Gimnazjum w 
Gąbinie
Bedyk Oliwia Gimnazjum w Gąbinie
Kowalska Karolina Gimnazjum w 
Gąbinie

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy za udział w 
pierwszych rejonowych elimina-
cjach konkursu.

Wyróżnione osoby (miejsce I i II) 
zakwalifikowały się do Finału kon-
kursu, który odbędzie się 18 maja 
2013 roku w Książnicy Płockiej.

Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gąbinie składa po-
dziękowania dzieciom za udział w 
konkursie, nauczycielom i rodzi-
com oraz wszystkim osobom, któ-
re były zaangażowane w prace nad 
konkursem. 

Ewa Lewandowska

Wierszem Juliana Tuwima „Słów-
ka i słufka” uczennica gąbińskiej 
podstawówki przebojem dostała 
się do finału konkursu recytator-
skiego „Pięknie być człowiekiem”.  
Utwór wymaga świetnej dykcji i 
umiejętności interpretacyjnych, 
ale Nela Motylewska-Białek po-
radziła sobie wyśmienicie. Poko-
nała konkurentów najpierw w ry-
walizacji szkolnej, potem na eta-
pie rejonowym, w którym funkcję 
przewodniczącego jury pełnił 
Jacek Mąka - aktor płockiego Te-
atru Dramatycznego. W finale  (18 
maja 2013 r.) w Książnicy Płockiej 
Nela zaprezentowała wspomnia-
ny wiersz oraz fragment książki 
Doroty Zawadzkiej „Bartek Ko-
niczyna i banda z Zaniemyśla”. 

Komisja pod 
p r z e w o d -
nictwem ak-
torki Hanny 
Chojnackiej 
przyznała jej 
wyróżnienie 
za piękną re-
cytację oraz 
dobór repertuaru – rozbawiła bo-
wiem komisję do łez, opowiadając 
o niezwykłej podróży wózkiem 
zakupowym po markecie budow-
lanym…  Warto wspomnieć, że do 
płockiego finału zakwalifikowali 
się także Paulina Sobiecka oraz 
Łukasz Kaniecki. Wszystkim ser-
decznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Monika Rzepecka

Słówka i słufka
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Rozśpiewani gimnazjaliści

Na V Gminnym przeglądzie pie-
śni i piosenki patriotycznej, zor-
ganizowanym 16. listopada z okazji 
Święta Szkoły w Szkole Podstawo-
wej im. Andrzeja Małkowskiego w 
Szczawinie Kościelnym, triumfo-
wali uczniowie Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie. 

Zespół wokalny uraNos za-
prezentował się z piosenkami „Nie-
podległość” oraz „Matko o twarzy 
czarnej” i utorował sobie drogę do 
ii miejsca. Dziewczyny zaśpiewa-

ły fantastycznie! Na sukces zespołu 
zapracowali także fenomenalni gi-
tarzyści: mariusz sikora i mateusz 
młodziejewski. Aranżacje utwo-
rów oraz ich wykonanie zyskały 
uznanie jurorów.

Solowy występ izy Jabłoń-
skiej z piosenkami „Wolność” i 
„Taki kraj” stał się bezkonkuren-
cyjny. Uczennica zdobyła GraNd 
priX festiwalu i swoim występem 
uświetniła popołudniowe uroczy-
stości Święta Szkoły.
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13 i 14 marca 2013 r. odbył w Kut-
nie IV Międzywojewódzki Konkurs 
na wykonanie miniatury polskiej. 
W przesłuchaniach wzięło udział 
ok. 130 uczniów z województwa: 
mazowieckiego, łódzkiego, ku-
jawsko-pomorskiego i wielko-
polskiego. Uczniów podzielono 
na cztery kategorie, zgodnie z 
poziomem zaawansowania. Ka-
tegoria I objęła uczniów klas I – 
III cyklu 6-letniego oraz klas I – II 
cyklu 4-letniego. W kategorii II 
znaleźli się uczniowie klas IV – 
VI cyklu 6-letniego oraz III – IV 
cyklu 4-letniego. Kategoria III i 
IV objęła uczniów średnich szkół 
muzycznych.

W kategorii I bardzo dobre 
wyniki osiągnęli uczniowie Szko-
ły Muzycznej I st. w Gąbinie. II 
nagrodę uzyskał kacper konc-
ki – gitara, wyróżnieni zostali: 
magdalena Gałecka – fortepian, 
monika piecka – śpiew, micha-
lina dobaczewska – fortepian i 
mateusz zawadzki – akordeon. 
Uczniów przygotowali następu-
jący nauczyciele: Joanna Doma-
gała, Krzysztof Marciniak, Jakub 
Dudek, Katarzyna Czajkowska 
oraz Maciej Kałamucki.

W konkursie zaprezentowali 
się uczniowie szkół muzycznych 
z: Łodzi, Pabianic, Piotrkowa Try-
bunalskiego, Kutna, Sochaczewa, 
Skierniewic, Zgierza, Łęczycy, 
Pleszewa i Brzezin. W przesłu-
chaniach konkursowych w kate-
gorii I uczestniczyło 56 uczniów.

Uczestników oceniało jury 
złożone z cenionych pedagogów 
szkolnictwa artystycznego w 
składzie: Anna Juszczak, Ewa Ku-
biak i Robert Stefański. Patronat 
nad konkursem objęli Prezydent 
Miasta Kutna oraz Starostwa Po-
wiatu Kutnowskiego.

Jarosław Domagała

S 
                  

zkoły Muzycznej
ukces uczniów
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16 marca 2013 roku w naszym gim-
nazjum odbył się II koncert z cyklu 
„Wiosenne przebudzenie serc“. Te-
goroczny koncert dedykowany był 
uczniowi naszej szkoły Kamilowi, 
który choruje na dziecięce poraże-
nie mózgowe. Zebrane środki w 
kwocie 5 800zł przeznaczamy na 
sfinansowanie turnusu rehabilita-
cyjnego dla chorego chłopca. Ma-
rzeniem Kamila jest pojechać nad 
morze, Wszyscy byli wzruszeni, 
kiedy na pytanie prowadzących 
„Dlaczego własnie tam?“ odpo-
wiedział „Bo nigdy tam nie byłem, 
chcę chodzić po plaży i zbierać mu-
szelki“.

  Koncert mógł sie odbyć dzięki 
pomocy wielu osób, którzy pozo-
staja otwarci na problemy innych. 
Jan Paweł II powiedział:

„Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to kim 
jest i nie przez to co ma, lecz   przez 
to czym dzieli sie z innymi“.

Młodzież naszego gimnazjum 
udowodniła, w ubiegłym i w 
tym roku, że potrafi nieść pomoc, 
uśmiech i przyjaźń a ich zaangażo-
wanie oraz postawę można  ocenić  
najwyższą notą czyli szóstką.

Życie nie tylko po to jest, by brać 
Życie nie po to, by bezczynnie trwać 
I aby żyć siebie samego trzeba dać
(Stanisław Sojka)

Na podkreślenie za-
sługuje ogromne zaangażowanie 
rodziców, którzy jak zawsze sta-
nęli na wysokości zadania. Przy-
gotowali smaczny poczęstunek dla 
artystów i gości. Było przepyszne 
ciasto, kawa, herbata, napoje, sło-
dycze i nie mogło zabraknać słun-
nego juz chleba ze smalcem i z 
ogórkiem.

Wśród atrakcji należy wymie-
nić występ : HZPiT Dzieci Płocka, 
Chóru Miasta i Gminy Gąbin, ze-
społu dzieci z SOSW nr1 w Płocku, 
zespłów młodzieżowych Klub Zde-
spreowanych Romantyków, Po-
ranny Krokodyl, Czarna Pantera, 
Absurd (który tworza uczniowie 
naszej szkoły), grup tanecznych 
z MGOK-u z Gąbina oraz loterię 
fantową, stoiska z dekoracjami i 
ozdobami wielkanocnymi wyko-
nanymi przez naszych uczniów 
oraz uczniów ze wszystkich szkół z 
terenu gminy Gąbin a także Płocka, 
Mochowa i przedszkola w Ciecho-
micach. Nie odmówili nam swoje-
go wsparcia i dostarczyli wytwory 
swojej pracy na kiermasz. Zdajemy 
sobie sprawę, ze wszystkie ozdoby 
dzieci i młodzież wykonywała pod 

k i e -
runkiem swoich 
nauczycieli a czasem rodziców i 
przed nimi chylimy nisko czoła, 
dziekując za okazaną pomoc. Część 
artystyczną rozpoczęła Agnieszka 
Ozimkiewicz piosenką“Tyle słońca 
w całym mieście“

Nie zabrakło także gażdetów ze 
świata mediów; były więc: książki, 
płyty i pamiątkowe kubki z auto-
grafami dziennikarzy radiowej 
Trójki i dziennikarzy telewizyj-
nych.

Pani Teresa Wojno podarowała 
namalowany przez siebie piękny 
obraz, który natychmiast został 
sprzedany.

Orginalną, ręcznie wykonaną 
ceramikę na kiermasz podarowała 
pani Beata Gajewska (AMSz). Rów-
niez wielbicielki biżuterii mogły 
wybrać cos dla siebie na specjalnie 
przygotowanym stoisku. Dla tych, 
którzy chcieliby zjeść romantyczną 
kolację czekały vouchery Hoteliku 
nad Wisłą, natomiast na amato-
rów odnowy biologicznej vouche-
ry na masaż ciała w miejscowym 
 gabinecie.

Wiosenne przebudzenie serc
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Koncert specjalnym pa-
tronatem objął Pan Bur-
mistrz Miasta i Gminy 

Gąbin, któremu dziękujemy za 
wsparcie i pomoc.
Chcielibyśmy serdecznie po-
dziękować wszystkim sponso-
rom, którzy i tym razem nas nie 
zawiedli
Byli to:

ks Marek Mizerski• 
Beata Gajewska (Akademia • 
Małej Sztuki)
Halina Kajak (Hotelik nad • 
Wisłą)
Teresa Wojno• 
Barbara Szulborska• 
Kamila Cybulska• 
Elżbieta Berlińska• 
Paweł Zagórski (Pajko)• 
Teatr Dramatyczny w Płocku• 
Firma dekoratorzy.pl Ewa • 
Motylewska Kwiatkowska 
i Iwona Maria Motylewska 
Białek
Firma „Optis“ Piotr Kuni-• 
kowski
Firma“ J-Granit“ Ilona i Jacek • 
Podstawka
Bank Alior – oddział w Płoc-• 
ku
Michał Olszański – radiowa • 
Trójka i „Ekspres reporte-
rów“

Szkoły:
S..P. im Obrońców Dobrzyko-• 
wa z 1939 r. w Dobrzykowie
S.P. im Marszałka J. Piłsud-• 
skiego w Nowym Grabiu
S.P im. Kornela Makuszyń-• 
skiego w Borkach
S.P. im Marii Konopnickiej w • 
Gąbinie
S.P. im Marii Kownackiej w • 
Nowym Kamieniu
S.P. im Władysława Reymon-• 
ta w Czermnie
Gimnazjum im Jana Pawła II • 
w Gąbinie
Zespół Szkół im. Stanisława • 
Staszica w Gąbinie
Szkoła Podstawowa im Jana • 
Pawła II w Mochowie
Zespół Szkół nr 1 w Płocku• 
Miejskie Przedszkole nr 2 w • 
Płocku

Za udział w koncercie i piękne 
występy dziekujęmy wszyst-
kim, którzy pojawili sie na sce-
nie, a zostali wymienieni juz 
wcześniej.
zapraszamy za rok.

Najmłodszych zabawiał Klaun 
Pajko, do którego ustawiła  się dłu-
ga kolejka. Każde dziecko chciało 
mieć postać robioną z baloników. 
Były też wspolne pląsy i tańce.

Ratownicy medyczni zaprezen-
towali pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Prawdziwe oblężenie przeży-
wało stoisko Stowarzyszenia Płoc-
kiej Grupy Fotograficznej. Można 
było zrobić sobie zdjęcie pojedyń-
cze, ze znajomymi czy rodzinne. 
Dodatkowym magnesem  były po-
stacie bajkowe czy śmieszne gadże-
ty uatrakcyjniające fotki. Członko-
wie grupy fotografowali przebieg 
konceru i owoce ich pracy mozna 
zobaczyć na stronie http://www.
pgfplock.pl/zdjecia-z-ii-koncertu-
charytatywnego-wiosenne-prze-
budzenie-serc-dla-kamila/

Koncert znakomicie poprowa-
dzili: Oliwia Dębowska(IIB) i Da-
niel Ryfa(IIIb) oraz Patrycja Marci-
niak(Ib) i Jakub Wawrzyński(IIIa) 
nad którymi czuwała Pani Elżbieta 

Ozimkiewicz wspierając wrodzo-
nym talentem i swoją niespożytą 
energią.

Słowa podziekowania należą się 
wszystkim pracownikom szkoły, a 
przede wszystkim pani dyrektor 
oraz nauczycielom, pani sekretarz 
szkoły, paniom z obsługi szkoły, 
panu konserwatorowi,  panu kie-
rownikowi hali sportowej.

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do firmy Optis za udostęp-
nienie sceny, profesjonalne nagło-
śnienie i oświetlenie oraz do firmy 
dekoratorzy.pl za pomoc w deko-
racji hali.

 Nad bezpieczeństwem uczest-
ników konceru czuwali jak zwykle 
niezawodni członkowie Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Dobrzyko-
wie.

Liczymy, że koncert z cyklu 
„Wiosenne przebudzenie serc“ 
wpisze sie na stałe w tradycję na-
szej szkoły i naszego środowiska - 
Naszej Małej Ojczyzny.
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22 kwietnia obchodzony był Świa-
towy Dzień Ziemi. Jest to najwięk-
sze święto świata, obchodzone od 
1970 , obecnie przez 192 kraje. Ce-
lem tego święta jest popularyzacja 
ekologii oraz uświadomienie lu-
dziom zagrożeń związanych z roz-
wojem przemysłu i urbanizację. 

W Polsce święto to obchodzo-
ne jest od 1990 roku, po upadku 
komunizmu. Światowy Dzień Zie-
mi to prawdziwe święto dla ludzi 
dbających o naszą planetę. Tego-
roczny Dzień Ziemi  obchodzony 
był pod hasłem „Elektro odpady – 
proste zasady”. Akcja ta trwa przez 
cały rok. Propaguje segregację, re-
cykling i odzyskiwanie zużytego 
sprzętu elektrycznego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie 
przygotowywali się do tego świę-
ta przez cały rok. Przedszkolacy i 
uczniowie klas młodszych uczyli 
się sposobów ratowania naszej pla-
nety. Poznawali aktywnie otaczają-
cą ich przyrodę, uczyli się miłości 
do niej i odpowiedzialności za jej 
piękno, a także  segregowali odpa-
dy i poznawali sposoby ogranicza-
nia ich ilości. Starsi uczniowie or-
ganizowali różnorodne akcje zwią-
zane z ochroną naszej planety oraz 

Święto naszej planety
„Ziemia nie należy do człowieka, 
człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, 
przydarzy się człowiekowi”.

brali udział w konkur-
sach ekologicznych. Co-
rocznie biorą też udział 
we wrześniu w akcji 
„Sprzątanie świata”. 
Tradycją naszej szkoły są 
uroczyste apele z okazji Światowe-
go Dnia Ziemi przygotowywane 
przez nauczycielki: Barbarę Dylik i 
Teresę Rzepecką. W dniu 22 kwiet-
nia 2013 roku uczniowie z klas IV 
– VI przedstawili montaż słowno-
muzyczny „Ratujmy naszą plane-
tę”. Refleksyjne i humorystyczne 
treści  przedstawienia miały cha-
rakter dydaktyczno-wychowaw-
czy. Ich celem było uświadomienie, 
że jedynie życie zgodne z przyrodą 
ma przyszłość. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego przedstawiły in-
scenizację „Królewna Śmieszka 
i Ekoludki”. Myślą przewodnią 
przedstawienia było promowanie 
wśród młodszych i starszych kole-
gów zachowań proekologicznych. 
Po uroczystym apelu uczniowie 
wraz z nauczycielami i pracowni-
kami szkoły udali się sprzątać oko-
liczny teren. Uporządkowano teren 
wokół szkoły, sklepu spożywczego 
i kościoła. Świadomość ekologicz-
na mieszkańców naszej gminy jest 
bardzo niska. W lasach, przydroż-

nych rowach spotkać można góry 
śmieci. Nie jest to dobry przykład 
dla młodego pokolenia, przecież 
dzieci nie wywożą tych odpadów! 
Trzeba mieć jednak nadzieję, że 
zachowania proekologiczne wdra-
żane dzieciom w szkole, wydadzą 
kiedyś zamierzone owoce.

Światowy Dzień Ziemi był oka-
zją, aby pomyśleć o tym, co może-
my zrobić dla naszej planety, by 
była zdrowa, piękna i czysta. Zie-
mię mamy tylko jedną i nasze życie 
jest od niej uzależnione. Czasami 
wystarczy dokręcić kran, zgasić 
niepotrzebną żarówkę, odnieść do 
neutralizacji zużyty sprzęt, a śmie-
ci wyrzucić tam, gdzie ich miejsce, 
czyli do kosza, a Ziemia na pewno 
poczuje się zadbana. Ziemia nas 
żywi i stanowi istotę naszej egzy-
stencji – naszej, naszych dzieci i 
wnuków. Dbajmy o nią, bo Ziemia 
to skarb więcej od złota wart! Ratuj-
my Ziemię! Niech  Światowy Dzień 
Ziemi trwa przez cały rok!

Organizatorzy
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Już po raz szósty dyrektor szkoły 
pani Barbara Artiomow inicjuje tę 
uroczystość. Nauczyciele i zaan-
gażowani rodzice od samego rana 
czynili przygotowania, organizo-
wali dekoracje, szwedzki stół dla 
zaproszonych gości i garmażeryj-
ne stoiska z własnymi potrawami 
ziemniaczanymi.

Pan Jarosław Czajkowski czuwał 
nad nagłośnieniem, by echa naszej 
imprezy były słyszane w całej wsi. 
Nawet pogoda dopisała i świeciło 
słońce.

Uroczystość rozpoczęła się o 
godz. 13.00 Mszą św. celebrowa-
ną w przyszkolnej kapliczce przez 
księdza proboszcza Marka Mizer-
skiego, a dramaturgii dodawały 
dźwięki orkiestry dętej OSP pod ba-
tutą Tadeusza  Zalewskiego.

Po Mszy św. Pani dyrektor szko-
ły dokonała otwarcia uroczystości i 
przywitała wszystkich obecnych, a 
następnie zapaliła ognisko po brze-
gi wypełnione ziemniakami, by 
każdy mógł spróbować pieczonego 
kartofla.

Byliśmy dumni, ponieważ głos 
zabrał burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin pan Krzysztof Jadczak, który 
nie szczędził pochwał pod naszym 
adresem, zauważył starania szkoły 
w kierunku wysokiego poziomu 
nauczania.

22 września 2013 r. Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu 
oraz mieszkańcy okolicznych wsi świętowali

Dzień Pieczonego 

Następnie na scenę weszły dzie-
ci, które chętnie prezentowały swo-
je umiejętności artystyczne w śpie-
wie, tańcu, recytacji i aktorskie. Dla 
najmłodszych nie zabrakło klowna, 
który zabawiał dzieci, by rodzice 
mogli chwile odsapnąć i posilić się 
pysznościami klasowymi.

Na scenie pojawili się również 
ratownicy karetki pogotowia, któ-
rzy uczyli wszystkich jak należy ra-
tować zdrowie i życie człowieka w 
chwili zagrożenia.

W ramach współpracy przyje-
chali zaprezentować swoje umiejęt-
ności uczniowie Szkoły  Muzycznej 
z dyrektorem panem Jarosławem 
Domagałą na czele.

Następnie dokonano wyboru 
Króla Pyrusia, którym został Kac-
per Rojek wraz ze swoją siostrą 
Klaudią.

Jak na uroczystość środowisko-
wą przystało nie zabrakło straga-
nów z zabawkami, dmuchanego 
zamku do zjeżdżania i cukrowej 
waty.

O zmroku nasi goście zaczęli się 
rozchodzić do domów sugerując 
podobne spotkanie za rok.

Końcowa krótka dyskoteka za-
kończyła naszą uroczystość, którą 
uważamy za bardzo udaną, oczy-
wiście dzięki naszym wspaniałym 
rodzicom.  

Opracowanie: E. Ziółkowska 

Ziemniaka
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Zawody OSP
FOTOREPORTAŻ

Rok 2013/2014 to już drugi rok dzia-
łalności Punktu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej im. Marszalka 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Gra-
biu, dzięki środkom EFS.

Zgodnie z projektem „Akade-
mia Smyka” edukacją przedszkolną 
objętych zostało 23 dzieci.Jednak ze 
względu na duże zainteresowanie, 
jak również sytuację demograficzną 
zwróciliśmy się do MJWPU o zwięk-
szenie liczby dzieci w projekcie. Na-
sza prośba rozpatrzona została po-
zytywnie i z dniem 7 listopada 2013 
w projekcie uczestniczy 34 dzieci. 

Co w „Akademii Smyka” piszczy…

Od początku września nasze 
przedszkolaczki aktywnie uczestni-
czą w życiu szkoły. 

Swój pierwszy debiutancki wy-
stęp na scenie miały podczas Święta 
Pieczonego Ziemniaka, podczas któ-
rego przedszkolaki zatańczyły „UGI 
BUGI”. I chociaż zrobiły  to troszecz-
kę nieśmiało to rodzice byli dumni 
ze swoich pociech. Starsza grupa 
przedszkolaków wraz z uczniami 
kl. I-III pod opieką P. M. Łyzińskiej 
i D. Czajkowskiej  zorganizowała 
uroczystą akademię z okazji Dnia 
Nauczyciela.

I tak czas nam szybko płynie w 
„Akademii Smyka”- oprócz obo-
wiązków mamy również przyjem-
ności: wyjazd do kina Przedwiośnie 
na film pt „Rysiek –Lwie Serce” oraz 
wyjazd do teatru na bajkę pt. „Pino-
kio”.

W trakcie realizacji naszego pro-
jektu w tym roku szkolnym  odbyło 
się już spotkanie z pielęgniarką oraz 
zajęcia z psychologiem. Dzieci chęt-
nie uczestniczą w obowiązkowych 
zajęciach dydaktycznych oraz w 
dodatkowych zajęciach z logopedii, 
języka angielskiego i rytmiki.

Z okazji nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia uczestnicy pro-
jektu „Akademia Smyka” życzą 
wszystkim ZDROWYCH, WESO-
ŁYCH I POGODNYCH ŚWIĄT  spę-
dzonych w gronie rodzinnym.



54

www.gabin.pl

Jak co roku sportowy kalendarz Po-
wiatowej Gimnazjady rozpoczęły 
konkurencje lekkoatletyczne. Nasi 
uczniowie bardzo dobrze wypadli 
podczas biegów przełajowych or-
ganizowanych w Pacynie, Gostyni-
nie i Podgórzu. Już z Pacyny, gdzie 
1. października odbyły się XXXiV 
biegi im. Janusza kusocińskiego, 
udało się przywieźć medal - srebr-
ny - który wywalczyła ilona woj-
talewicz (klasa i a - profil sporto-
wy). Kolejne zmagania miały miej-
sce 25. października nad Zalewem 
Piechota w Gostyninie, gdzie roze-
grano międzypowiatowe zawody 
w indywidualnych biegach przeła-
jowych w ramach XVI Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Wśród licznej reprezentacji naszej 
szkoły ponownie błysnęła ilona 
wojtalewicz, zajmując i miejsce. 
Powody do radości mieli również: 
monika olczyk (klasa ii a – pro-

Sukcesy sportowe  
gimnazjalistów

fil sportowy - 11 miejsce) i patryk 
wasiak (klasa iii d - 11 miejsce), 
którzy dzięki wysokim lokatom 
zapewnili sobie miejsce w Finale 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. W ostatnim starcie w XIX 
Jesiennych Biegach Przełajowych 
w Podgórzu - 7. listopada  - po raz 
kolejny nie zawiedli nasi fawory-
ci. Najpierw ilona udowodniła, 
że poprzednie medale to nie był 
przypadek i po zaciętym biegu za-
jęła ii miejsce. Następnie monika 
olczyk, biorąc przykład ze swo-
jej młodszej koleżanki, pokonała 
rywalki i stanęła na podium - iii 
miejsce. Z dobrej strony pokazali 
się także chłopcy: dariusz olczyk 
(klasa I a – profil sportowy - 13 
miejsce w Gostyninie, 7 w Podgó-
rzu) i adrian szambelan (klasa I 
a – profil sportowy - 17 miejsce w 
Gostyninie, 22 w Podgórzu).

18 maja 2013 r. w Hali Sportowej w 
Łącku odbył się turniej sportowy 
„Liga Mistrzów w Tenisie Stoło-
wym, Łąck 2013”. Organizator - Sto-
warzyszenie Gmin Turystycznych 
Pojezierza Gostynińskiego zaprosił 
do współpracy: Komendę Miejską 
Policji w Płocku, Mazowiecki Okrę-
gowy Związek Tenisa Stołowego, 
Miejsko-Ludowy Uczniowski 
Klub Sportowy „Nadwiślanin” 
Płock i Gminne Centrum Kultu-
ry i Sportu w Bodzanowie.

 W turnieju zagrali sportow-
cy z powiatów: gostynińskiego, 
płockiego, sochaczewskiego i 
włocławskiego – samorządow-
cy, pracownicy i przedstawi-
ciele jednostek samorządów 
terytorialnych, dyrektorzy, kie-
rownicy organizacji i instytucji oraz 
służby mundurowe. Każdą druży-
nę mogły reprezentować 3 osoby: 2 
w turnieju drużynowym i 1 w tur-
niej VIP.

Atrakcjami towarzyszącymi 
były konkursy dla najmłodszych 
kibiców przygotowane przez Ko-
mendę Miejską Policji w Płocku z 

Liga Mistrzów w Tenisie Stołowym, Łąck 2013
zakresu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym i pokaz capoeira w 
wykonaniu Uczniowskiego Klubu 
Sportowego - Grupo Magia z Płoc-
ka.

Przedsięwzięcie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Wzięło 
w nim udział 21 drużyn, którym 
sędziował sędzia Mazowieckiego 

Okręgowego Związku Tenisa Sto-
łowego, Grzegorz Bor i Jerzy Lip-
czyński z „Nadwiślanina” Płock. 
Sędziami stolikowymi byli sędzio-
wie z „Nadwiślanina” i Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Bodza-
nowie.

W turnieju drużynowym zwy-
ciężyła Międzyzakładowa Komi-

sja Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Płocku, którą re-
prezentowali: Jarosław Politowski 
i Jerzy Lipczyński. Drugą pozycję 
zajęła drużyna Miasta i Gminy Gą-
bin w składzie: Michał Buła i Rafał 
Kiełbasa. Trzecią pozycję dla Gmi-
ny Choceń wywalczyli Mirosław 
Szatkowski i Henryk Wiśniewski.

Najlepszym VIP-em „Ligi 
Mistrzów…” został mł. insp. 
Jarosław Hofman, Komendant 
Powiatowy Policji w Mławie re-
prezentujący Komendę Miejską 
Policji w Płocku. Drugie miejsce 
w turnieju VIP zajął Radosław 
Matlewski z Międzyzakładowej 
Komisji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Płocku. 
Brązem uhonorowano Grzego-

rza Safianowskiego ze Starostwa 
Powiatowego we Włocławku.

Zadanie zostało dofinansowa-
ne ze środków Powiatu Płockie-
go. Sponsorami byli także: Zakład 
Przetwórstwa Mięsa „DUBIMEX” 
Sp. j. Zygmunt Dubielak, WORD 
w Płocku i Poseł na Sejm RP, Piotr 
Zgorzelski.
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Wszystkich sympatyków tenisa 
stołowego informujemy, że z po-
czątkiem października rozpoczę-
ły się tenisowe rozgrywki ligowe 
w Gąbinie. Nowopowstały klub 
MUKS Gąbin doskonale rozpoczął 
sezon. W pierwszym spotkaniu 
rozgromił Wisłę Kępa Polska wy-
nikiem 8:0. Kolejne rozegrane me-
cze również zakończyły się wygra-
ną. W chwili obecnej klub MUKS 
GĄBIN znajduje się na pierwszym 
miejscu tabeli V ligi mężczyzn gru-

Ruszyła V liga mężczyzn tenisa stołowego
pa A sezon 2013/2014 i główny cel 
jaki sobie stawia w tym sezonie to 
awans do IV ligi. Zachęcamy do 
wstępowania w szeregi klubu, a 
także zapraszamy na treningi, któ-
re odbywają się w każdy poNie-
dziaŁek w godz. 18:00 - 19:30 i 
wtorek godz. 18:15 - 19:45. Na 
treningach będą typowani mło-
dzi zawodnicy do uczestnictwa w 
meczach ligowych, jak również na 
wyjazdy turniejowe.

i termiN – 06.10.2013 r. (niedziela) godz. 11.00 - mecz wyjazdowy 
LKS WISŁA KĘPA POLSKA - MUKS GĄBIN

ii termiN – 13.10.2013 r. (niedziela) godz. 11.00 
- hala sportowa - Gąbin, Aleja Jana Pawła II 16 
MUKS GĄBIN - ULKS TĘCZA II BUDKI PIASECKIE

iii termiN – 20.10.2013 r. (niedziela) godz. 11.00  
- hala sportowa - Gąbin, Aleja Jana Pawła II 16 
MUKS GĄBIN - ULKS VIS WISKITKI

iV termiN – 17.11.2013 r. (niedziela) godz. 11.00 - mecz wyjazdowy 
LUKS RZEKUNIANKA RZEKUŃ - MUKS GĄBIN

V termiN – 24.11.2013 r. (niedziela) godz. 11.00 - mecz wyjazdowy 
UKS SANNIKI II - MUKS GĄBIN

Vi termiN – 01.12.2013 r. (niedziela) godz. 11.00  
- hala sportowa - Gąbin, Aleja Jana Pawła II 16 
MUKS GĄBIN - SCKiS HALS- SENIORZY WARSZAWA

Vii termiN – 08.12.2013 r. (niedziela) godz. 11.00 - mecz wyjazdo-
wy 
TS CIECHANÓW II - MUKS GĄBIN

Viii termiN – 05.01.2014 r. (niedziela) godz. 11.00 - mecz wyjazdo-
wy 
SLKS OLIMPIJCZYK JEŻEWO - MUKS GĄBIN

iX termiN – 12.01.2014 r. (niedziela) godz. 11.00 
- hala sportowa - Gąbin, Aleja Jana Pawła II 16 
MUKS GĄBIN - GKS POKRZYWNICA

termiNarz spotkań 

skŁad druŻYNY muks GĄ-
biN: 
1. Kowalczyk Tomasz 
2.Krzewicki Mikołaj  
3.Sudoł Piotr  
4.Buła Michał  
5.Buła Marcin  
6.Zasiewski Sławomir  
7.Kiełbasa Rafał  
8.Krysiak Krzysztof  
9.Brochocki Grzegorz  
10.Charłusz Dawid
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12 czerwca już po raz trzeci odbył 
się rajd pieszy zorganizowany przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 
W tegorocznym rajdzie uczestni-
czyło ok. 100 osób w różnym wieku. 
Rozpiętość wieku była dość znaczna 
– najmłodsi uczestnicy podróżowali 
w wózkach spacerowych z pomocą 
swoich mam, natomiast seniorzy 
wspomagali się kijkami nordic wal-
king i dotrzymywali tempa najmłod-
szym.

Uczestnicy po rejestracji w „biu-
rze rajdu” zorganizowanym przy 
gąbińskiej fontannie, chwilę po go-
dzinie 14:00 wyruszyli podążając za 
radiowozem policji na trasę rajdu, 
która prowadziła ulicą Płocką w kie-
runku Koszelówki – po gąbińskim 
kompleksie leśnym. Trasa rajdu wy-
nosiła ok. 12 km.

Piknik rodzinny odbył się w 
Ośrodku Wypoczynkowo – Kolonij-
nym ZACISZE BIS, za udostępnie-
nie miejsca do przygotowania grilla 
i poczęstunku organizatorzy dzię-

Rodzinny rajd pieszy 2013
kują właścicielowi ośrodka – Panu 
Krzysztofowi Kaźmierczakowi.

Podczas pikniku można było 
uczestniczyć w rozgrywkach w pił-
kę siatkową i innych grach, a tak-
że miło spędzić czas nad Jeziorem 
Zdworskim.

Wśród wszystkich zarejestro-
wanych uczestników organizatorzy 
rozlosowali symboliczne upominki.

Po zakończonym pikniku wszy-

scy szczęśliwie wrócili tą samą trasą 
na starówkę.

Samorząd Gąbina już od kilku lat 
cyklicznie przygotowuje rajdy piesze 
i rowerowe dla mieszkańców miasta 
i gminy, jak i również przyjezdnych 
gości. Z roku na rok przybywa coraz 
więcej uczestników, chcących się in-
tegrować, poprzez wspólne masze-
rowanie i zwiedzanie pięknego Mia-
sta i Gminy Gąbin.
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Od kilku lat przyjeżdżają do nas mammobusy, wykonujące bezpłatne 
badania mammograficzne i cytologiczne. Chętnych nie brakuje, bo-
wiem w tym roku już w styczniu zgłosiło się 113 kobiet. Mammografia 
jest rentgenowskim badaniem piersi i obecnie najlepszym sposobem 
wykrywania raka w jego wczesnym etapie rozwoju. Badania są bez-
płatne, finansowanie programu zapewnia Ministerstwo Zdrowia oraz 
NFZ. Mieszkanki miasta i gminy miały okazję również wziąć w nich 
udział 19 marca 2013. Przebadało się wówczas 89 kobiet. Kolejna wizy-
ta mammobusa przypadła na 12-14 czerwca, gdzie obok mammografii 
odbyło się badanie cytologii dla kobiet od 25-59 roku życia, czerwcowe 
badania zachęciły 152 kobiety.  Kolejne badania odbyły się 18 paździer-
nika, wtedy przebadało się 61 kobiet, a ostatnie w tym roku były 29 
listopada.

W mammobusie zapewniony jest pełny komfort potrzebny przy 
badaniach mammograficznych, tj. rejestrację, przebieralnię i gabinet. 
Pomieszczenia są klimatyzowane i ogrzewane, każda kobieta jest ob-
służona perfekcyjnie. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców Naszego 
Miasteczka zachęcamy do udziału w następnych badaniach o których 
powiadomimy już niebawem. D.Z.

23 czerwca 2013 r. odbył się kolej-
ny rajd rowerowy zorganizowany 
przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztofa Jadczaka. Ogó-
łem w rajdzie wzięło udział ok. 
230 osób. Trasa rajdu składała się 
z dwóch odcinków wyczynowego 
- skierowanego do osób dorosłych i 
rekreacyjnego przeznaczonego dla 
wszystkich tak by mogły w nim 
uczestniczyć całe rodziny

Po rejestracji w biurze rajdu 
zorganizowanym przy gąbińskiej 
fontannie, o godzinie 11:00  na 
trasę wyczynową wyruszyło ok. 
35 uczestników, wśród których 
znaczną grupę stanowili przed-
stawiciele Klubu Turystyki Kolar-
skiej Beneqteam. Grupę prowadził 
Burmistrz Miasta i Gminy. Na 
trasie rajdu nad bezpieczeństwem 
czuwali strażacy oraz policjanci z 
Gąbina i Łącka. Wyczynowy etap 
rajdu prowadził drogą przez las w 
kierunki Koszelówki, następnie do 
Zaździerza, w kierunku Nowych 
Rumunek, ścieżką rowerową przy 
drodze wojewódzkiej do Łącka, 
następnie od ronda ścieżką rowe-
rową do Koszelówki a ostatni odci-
nek z Koszelówki do Gąbina przez 
gąbiński kompleks leśny. Trasa 
została określona jako wyczynowa, 
ponieważ niektóre odcinki trasy 
stanowiły dość strome wzniesienia 
i długie podjazdy, należało mieć 
bardzo dobrą kondycję fizyczną, 
by po takim wysiłku móc uczest-
niczyć w następnym rekreacyjnym 
etapie. 

Trasa rekreacyjna rajdu rowero-
wego była znacznie łatwiejsza do 
pokonania ale równie interesująca. 
Organizatorzy starli sie tak ją wy-
znaczyć by w rajdzie mogła wziąć 
udział jak największa liczba uczest-
ników, zarówno dzieci jak i osób 
starszych. Ten etap przyciągnął 
znacznie większa liczbę chętnych 
- zarejestrowało sie ponad dwustu 
rowerzystów. Początek „wyprawy” 
nastąpił tuż po godzinie 14:00 gdy 
przy asyście straży pożarnej i policji 
cała grupa wyruszyła ze starówki 
miasta w kierunku Czermna. Tra-
sa rajdu prowadziła drogą powia-
tową Gąbin – Czermno, następnie 
przez zbocze pradoliny Wisły dro-
gą gminną Czermno – Strzemesz-

Wakacyjny Rajd rowerowy 
– 23.06.2013 r.

no w kierunku Nowego Wymyśla 
przez miejscowość Piaski do Szko-
ły Podstawowej w Borkach, gdzie 
zaplanowano odpoczynek, następ-
nie do Troszyna Polskiego później 
do Nowego Troszyna, drogą gmin-
ną i przy wale do Dobrzykowa. Z 
Dobrzykowa trasa biegła przez Lu-
dwików, następnie Zaździerz i Ko-
szelówkę skąd „rajdowcy” przez 
gąbiński kompleks leśny wrócili do 

parku miejskiego znajdującego się 
przy ul. Kościuszki, gdzie odbył się 
piknik oraz podsumowanie rajdu. 
Łagodna trasa rajdu, w przeważa-
jącej części po drogach asfaltowych 
z minimalną liczba stromych pod-
jazdów zachęciła do udziału sporą 
liczbę najmłodszych uczestników 
jak i osób starszych. Warto pod-
kreślić, że obie trasy (wyczynową i 
rekreacyjną) o łącznej długości ok. 
65km (nie licząc dojazdu do Gą-
bina) pokonała osoba w wieku 77 

lat. Na trasie na uczestników cze-
kał zorganizowany wspólnie przez 
mieszkańców, OSP w Troszynie 
Polskim oraz Dyrekcję i Radę Pe-
dagogiczna Szkoły Podstawowej w 
Borkach odpoczynek połączony z 
poczęstunkiem i prezentacją nowo 
zakupionego samochodu ratowni-
czego. 

Tradycyjnie podsumowanie raj-
du połączone z piknikiem rodzin-
nym - tym razem zorganizowanym 
w jednym z parków miejskich za-
kończyło się losowaniem nagród 
wśród uczestników. Dzięki po-
mocy i włączenie się w organiza-
cję Rajdu Rodzinnego sponsorów, 
którzy wsparli finansowo i rzeczo-
wo imprezę, można było sprawić 
radość wielu uczestnikom rajdu. 

Serdecznie dziękujemy sponsorom:
Bankowi Spółdzielczemu w Gąbinie• 
Piotrowi Majewskiemu – Piekarnia  • 
w Pacynie
Markowi Ostrowskiemu – Stacja Kon-• 
troli Pojazdów w Szczawinie Kościel-
nym
Marcinowi Kunikowskiemu i Remi-• 
giuszowi Zalewskiemu -  GLOBAL 
- LAN
Wojciechowi Jankowskiemu  • 
-„ED-AN”s.c. Wojciech Jankowski, 
Mirosława Jankowska
Jerzemu Lodzińskiemu – Producent • 
pasz dla koni 
Mirosławowi i Annie Tarka – Sklep • 
spożywczy w Koszelewie

Mammografia
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Rajd rowerowy
dwudniowy

DOOKOŁA MIASTA I GMINY GĄBIN
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W Warszawie 7 kwietnia odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Warszawy. 
Turniej zaliczany jest do rankingu 
Warszawsko Mazowieckiego Okrę-
gu Judo. Najlepiej z siedmioosobo-
wej grupy wypadły zawodniczki 
Magdalena Gałecka oraz Anna 
Rutkowska (uczące się i trenujące 
na co dzień w Gimnazjum w Gą-
binie) zdobywając srebrne medale 
w swoich kategoriach wagowych. 
Dla Magdy był to udany debiut 
wygrywając 3 pojedynki przed cza-

Srebro dla Ani i Magdy 
na Otwartych Mistrzostwach Warszawy

sem. Kolejne medale brązowe wy-
walczyli chłopcy w kategorii mło-
dzik. Kacper Korzeniewski (uczeń 
Gimnazjum nr 8 w Płocku) wygrał 
3 swoje pojedynki stosując wido-
wiskowy rzut uchi-mata. Przegrał 
jeden pojedynek niewielką różnicą 
punktową z najlepszym zawod-
nikiem swojej kategorii wagowej. 
Krystian Pankowski ( uczeń Szko-
ły Podstawowej nr 22 ) poszedł w 
ślady starszego kolegi klubowego 
zdobywając brązowy medal. Na 

punktowanych VII miejscach za-
wody ukończyli Norman Jasiński i 
Przemek Zielak. Na dalszym miej-
scu wypadł Emil Bogiel ( wszyscy 
grupa treningowa Sanniki ).

23 i 24 marca w Suchym Lesie koło 
Poznania odbył się Puchar Polski w 
Judo w kategorii Młodzik i Junior 
Młodszy. Sumie w zawodach wy-

Złoto dla Anny Rutkowskiej
na Pucharze Polski Młodziczek w Judo

startowało 807 zawodników z 107 
klubów. Nie zabrakło na Turnieju 
reprezentantów Sakury Judo Płock. 
Najlepiej spisała się Anna Rutkow-
ska uczennica Gimnazjum w Gąbi-
nie która po wygraniu wszystkich 
swoich pojedynków przed czasem 
stanęła na najwyższym stopniu po-
dium. Dobry start zaliczył Norman 
Jasiński który w swojej bardzo sil-
nie obsadzonej kategorii wagowej 
zajął 9 miejsce. Na dalszych nie-
punktowanych miejscach znaleźli 

się Kacper Korzeniewski i Gabriel 
Jamroziński. W Niedzielę wystar-
towali Juniorzy młodsi Emil Bogiel, 
Przemek Zielak oraz Anna Rutkow-
ska, która po konsultacji ze swoim 
trenerem Krzysztofem Masztakow-
skim wystartowała ze starszymi 
od siebie zawodniczkami. Ania 
ostatecznie zakończyła zawody na 
wysokim 5 miejscu. Emil i Przemek 
odpadli w eliminacjach. Wszystkim 
zawodnikom gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

W Bochni 20-21 kwietnia odbyły 
się Mistrzostwa Polski młodzików 
i młodziczek. Anna Rutkowska, 
zawodniczka UKS Sakura Judo 
wywalczyła brązowy medal w ka-
tegorii +70 kg. 

Zawodniczka Sakury musiała 
cztery razy wychodzić na tatami. 
Pierwszy pojedynek z Klarą Ma-
ruszczak z Gimnazjon Suchy Las 
zakończył się przegraną Ani. W 
tym pojedynku nasza zawodnicz-
ka prowadziła niewielką różni-
cą punktową, lecz doświadczona 
przeciwniczka w końcówce walki 
zdołała wykonać wyżej notowany 
przez sędziów rzut. W kolejnym 
pojedynku zawodniczka Sakury 
zakończyła walkę przed czasem 
z Agnieszką Zawidzką z Klubu 
Gwardia Bielsko-Biała. Kolejny 
pojedynek z Pauliną Redmann z 
Klubu 10 Bydgoszcz, zakończył 

Ania Rutkowska brązową medalistką 
Mistrzostw Polski Młodziczek

się przed czasem. Ostatnią walkę 
o trzecie miejsce Anna Rutkowska 
walczyła z Górską Klaudią z KS 
Budowlani Sosnowiec. Ania po wy-
konaniu rzutu o-soto-gari ocenioną 
na wazari i błyskawicznym przej-
ściu do trzymania zakończyła wal-
kę przed czasem tym samym zdo-
była brązowy medal Mistrzostw 
Polski. Wielkie słowa uznania dla 
Anny Rutkowskiej która rozpoczę-
ła treningi 7 miesięcy temu u tre-
nera Krzysztofa Masztakowskiego, 
gdzie w dorobku posiada jeszcze 
pierwsze miejsce na Pucharze Pol-
ski Młodziczek.

Oprócz Ani wystartowała jesz-
cze czwórka judoków z Sakury. Z 
chłopców najlepiej wypadł Kacper 
Korzeniewski. Swój pojedynek 
zakończył w niespełna 20 sekund 
po wykonaniu rzutu uchi-mata. 
Niestety kolejna zacięta walka Kac-

pra zakończyła się zwycięstwem 
przeciwnika. Kolejni nasi zawod-
nicy Magdalena Gałecka, Norman 
Jasiński, Gabriel Jamroziński po 
przegraniu swoich walk elimina-
cyjnych odpadli z Turnieju. 

Start w tej najważniejszej im-
prezie jakimi są Mistrzostwa Pol-
ski był możliwy dzięki pomocy 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
Pana Krzysztofa Jadczaka, oraz fir-
mie Altus Pana  Piotra Wrutniaka. 
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12 Października w Kątach Wrocław-
skich na Otwartym Pucharze Polski 
jedyny medal dla klubu wywalczy-
ła Anna Rutkowska w kategorii Ju-
nior Młodszy. Turniej Judo stał na 
bardzo wysokim poziomie. Oprócz 
czołówki kraju, na Puchar Polski 
zgłosiły się reprezentacje Szwecji, 
Litwy, Włoch i Ukrainy.

Nasza zawodniczka stoczyła 
cztery walki ze starszymi i bardziej 
utytułowanymi zawodniczkami. 
Anna Rutkowska (grupa Gąbin) 
pokonała między innymi zawod-
niczkę gospodarzy turnieju Kilian  
Wiktorię MKS Juvenia Wrocław, 
oraz Młocek Alicję UKS Błyskawi-
ca Mietków. Ania przegrała z naj-
lepszymi zawodniczkami kategorii 
wagowej +70 kg. Karolina Haberka 

anna rutkowska z uks sakury 
Judo wywalczyła brązowy medal  
w pucharze polski Juniorek młodszych

aktualna brązowa meda-
listka Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych, oraz 
Anita Formela srebrna me-
dalistka Mistrzostw Polski 
Juniorek Młodszych. 

W kategorii wiekowej 
Junior Młodszy swój de-
biut miał Kacper Korze-
niewski (grupa Płock Sz.P. 
22) który zajął wysokie 
punktowane  7 miejsce w 
silnie obsadzonej kategorii 
wagowej do 50 kg. Emil 
Bogiel  (grupa Sanniki) zajął 9 loka-
tę, lecz w trakcie walki nabawił się 
kontuzji i musiał wycofać się z dal-
szej rywalizacji. Czwarta reprezen-
tantka Sakury Magdalena Gałecka 
odpadła w eliminacjach.

Miłą niespodziankę sprawił 
Polski Związek Judo, gdzie na za-
wodach została wręczona nagroda 
dla Anny Rutkowskiej za zajęcie 2 
miejsca w zakończonym rankingu 
młodziczek.

pierwszy obóz sportowy  
uks sakury Judo

Czołówka UKS Sakura Judo przy-
gotowywała się do nowego sezonu 
2013/2014 w malowniczej miejsco-
wości Soczewka w Ośrodku MA-
ZOWSZE. Oprócz ciężkich trenin-
gów trener prowadzący Krzysztof 
Masztakowski zadbał oto by nasi 
zawodnicy poza treningami się nie 
nudzili. Pierwsza wycieczka do 
Solca Kujawskiego gdzie mogli-
śmy podziwiać dinozaury, oraz za-
bawy w parku rozrywki. W drodze 

powrotnej zwiedzanie starówki w 
Toruniu, oraz seans w Planetarium. 
Drugą wycieczką była wyprawa do 
Kopalni Soli w Kłodawie, wypra-
wa 650 metrów pod ziemią, oraz 
kąpiele w Aqua Parku w Kutnie. 
Kolejna wycieczka do Parku Lino-
wego, gdzie każdy zawodnik po-
konał tor przeszkód. Następne wy-
cieczki to wycieczki rowerowe do 
Nowego Duninowa i Stanicy Har-
cerskiej w Gorzewie. Nie zabrakło 
też innych atrakcji m.in. przejażdż-
ka konno, ognisko, kajaki, chrzest 
na Samuraja, strzelanie z wiatrów-
ki, współzawodnictwo sportowe 
z nagrodami. Wszyscy uczestnicy 
obozu jednogłośnie stwierdzili że 
„Niecierpliwością czekają na kolej-
ny obóz, że aż żal jest wyjeżdżać”. 
W imieniu trenera i zawodników 
jeszcze raz dziękujemy Ośrodko-
wi Wypoczynkowemu MAZOW-
SZE w Soczewce za ciepłą i miłą 
obsługę. Zapraszamy chętnych od 
września do rozpoczęcia przygody 
z Judo. Więcej informacji na  www.
sakurajudo.pl  
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W Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie 27 października 2013r. 
odbył się dwudniowy X Memoriał 
Szachowy im. bł. bp. Leona We-
tmańskiego – męczennika II wojny 
światowej. 

Memoriał szachowy zainicjo-
wał ks. kanonik Józef Szczeciński 
– proboszcz parafii pw. św. Mi-
kołaja w Gąbinie. W jego organi-
zację włączyło się Gimnazjum im. 
bł. Jana Pawła II w Gąbinie, gdzie 
odbywają się szachowe rozgrywki 
oraz Urząd Miasta i Gminy Gąbin 
z burmistrzem Krzysztofem Jad-
czakiem.

im. bł. bp Leona Wetmańskiego
W tym roku z zaproszenia do 

udziału w memoriale skorzysta-
ło 65 osób z całej Polski. Podczas 
obecności w Gąbinie poznali po-
stać patrona – bł. bp. Leona We-
tmańskiego, biskupa pomocnicze-
go w Płocku w latach 1928-1941, 
męczennika II wojny światowej, 
który zginął w niemieckim obozie 
zagłady w Działdowie. 

Sportowe przedsięwzięcie stało 
na wysokim poziomie – średni ran-
king wyniósł 1596 punktów, poza 
tym 9. zawodników zdobyło wyż-
sze kategorie szachowe. Najmłod-
szym szachistą był 6-letni Karol 
Cytryniak z Rybnika.

Memoriał wygrał arcymistrz 
Mirosław Grabarczyk ze Żnina, 
drugi był Zbigniew Strzemiecki z 
Pułtuska, a trzeci Krzysztof Żoł-
nierowicz ze Świecia. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody finansowe, dy-
plomy i pamiątki religijne.

Równolegle z memoriałem zor-
ganizowano turniej warcabowy 
dla mieszkańców Domów Pomo-

cy Społecznej. W kategorii kobiet 
zwyciężyła Romana Kowalczyk z 
DPS w Słupnie, natomiast w kate-
gorii mężczyzn Stanisław Barszcz z 
DPS w Młodzieszynie. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody i dyplomy.

W sobotę 15 czerwca 2013 r. w Gą-
binie odbył się II Memoriał Szacho-
wy im. bł. Jana Pawła II. W tym 
roku po raz pierwszy zorganizo-
wano turniej dla  juniorów do lat 
18, tj. dziewcząt i chłopców uro-
dzonych w 1995 r. i później. Turniej 
rozegrano systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund w tempie 30 
minut na zawodnika. Wszyscy za-
wodnicy (22 osoby; reprezentanci 
woj. mazowieckiego i kujawsko-
pomorskiego) otrzymali pamiątko-
we dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizatorami turnieju byli:
1) PUKS Mikołaj Gąbin przy parafii 

św. Mikołaja w Gąbinie,
2) Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
3) Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II 

w Gąbinie.
Patronat honorowy objął Ks. Bp 
Piotr Libera – ordynariusz diecezji 
płockiej.

II Memoriał Szachowy 
im. bł. Jana Pawła II

Komitet organizacyjno-sędziowski 
stanowili:
1) Ks. Józef Szczeciński 
3) P. Paweł Flak – sędzia klasy I
Organizatorom przyświecały na-
stępujące cele:

popularyzacja królewskiej gry 1. 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych,
uczczenie pamięci papieża Pola-2. 
ka – bł. Jana Pawła II
umożliwienie zdobycia/podwyż-3. 
szenia kategorii szachowych,
promocja miasta i gminy Gąbin.4. 
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Moda sprzed stu lat...
Jak skutecznie ochronić dziedzic-
two kulturowe naszego regionu? 
W jaki ciekawy sposób zaprezen-
tować tradycje i zwyczaje naszych 
dziadków? Może ubrać się tak jak 
robiono to kilkadziesiąt lat temu? 
Pomysł ten został rozwinięty w 
projekt pn. „Popularyzacja dzie-
dzictwa kulturowego ziemi gą-
bińskiej poprzez odtworzenie 
typowych dla regionu strojów 
ludowych i zwyczajów” - reali-
zowany przez Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin.

Prace nad otworzeniem stro-
ju ludowego regionu gąbińsko-san-
nickiego rozpoczęły się w latem 2012 
r. od powołania przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin zespołu ba-

Projekt: „popuLarYzaCJa dziedziCtwa kuLturoweGo 
ziemi GĄbińskieJ poprzez odtworzeNie tYpowYCH dLa reGioNu 

stroJów LudowYCH i zwYCzaJów”
Beneficjent: miasto i GmiNa GĄbiN

Działanie: „wdraŻaNie LokaLNYCH strateGii rozwoJu obJĘteGo prow 
Na Lata 2007-2013”

Wartość projektu: 50319,30 zł, Dofinansowanie: 24500,00 zł
Okres realizacji: lipiec 2012 - maj 2013

dawczego. Na zorganizowane spo-
tkania zaproszono osoby, związane 
z tradycjami regionu, posiadające 
wiedzę na temat strojów i zwycza-
jów. Zaproszono również mieszkań-
ców posiadających stare fotografie i 
inne archiwalne materiały. Zebrani 
uczestnicy przekazywali swoje spo-
strzeżenia i wspomnienia na temat 
dawnych strojów oraz stylu życia. 

Ubiór gąbińsko-sannicki, podob-
nie jak i cały region, zostały odkryte, 
wstępnie opisane i zaprezentowane 

światu, stosunkowo późno, bo do-
piero w 1951 r., za sprawą badań 
zainicjowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Sztuki oraz Wydział Kultu-
ry Wojewódzkiej Rady Narodowej w 
Warszawie. W efekcie tych działań, 
udało się wytyczyć granice regionu, 
a jednym z jego wyznaczników obok 
malowanych skrzyń, tkanin deko-
racyjnych i wycinanek był właśnie 
ubiór oraz świadomość odrębności 
kulturowej mieszkańców. W rejo-
nie gąbińskim nazwa tradycyjnego 
stroju określona była jako gąbińsko 
- czermiński - być może dla tego, że 
właśnie w tej okolicy najdłużej był 
używany.

W omawianym regionie, tkac-
two rozwijało się w dwojaki sposób: 
obok domowego istniało także do-
brze prosperujące tkactwo zawodo-
we. Do I wojny światowej, kobiety 
przeważnie same robiły lniane płót-
na oraz wełniane samodziały. Potem 
tkaniem z powierzonej przędzy, 
barwionej przez farbiarzy zajmowa-
ły się już głównie zakonnice z Kier-
nozi oraz Sannik, a także zawodowi 
tkacze. Byli oni jednak tylko wyko-
nawcami, dobór kolorów, a także 
ich układ i kompozycja pasiaków to 
dzieło zleceniodawców, czyli wiej-
skich kobiet. Samodziały wełniane, z 
wyjątkiem tych przeznaczanych na 
spodnie i kaftany, tkano zawsze na 
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lnianej osnowie, wełnianym wątkiem, z przędzy przę-
dzionej ręcznie lub fabrycznej.

Zrekonstruowany  strój ludowy damski składa się 
z halki podwójnej bawełnianej obszytej koronką barw-
ną, kiecki  z dołem z samodziałowego pasiaka i broka-
towej góry, fartucha (zapaski ) z samodziału, koszuli 
bawełnianej, kryzy w rozmiarze  1,5m/4 cm z koronką 
szydełkową, korali czerwonych 5-cio rzędowych, chust-
ki bawełnianej w kwiaty, ręcznie fredzlowanej, butów  
sznurowanych  do półłydki, natomiast męski z koszuli 
białej bawełnianej, kaftanu z samodziału (elano-wełna), 
kamizeli czarna (gabardyna wełniana), pasu tkanego w 
kolorowe pasy, spodni samodziałowych i butów skórza-
nych z cholewami, czapki z daszkiem - maciejówki,

W projekcie zaplanowano zakup 20 kompletów stro-
jów ludowych (w układzie 10 strojów damskich i 10 stro-
jów męskich). Zakupione przez Miasto i Gminę Gąbin 
stroje będą nieodpłatnie wypożyczane przedstawicie-
lom lokalnej społeczności do celów reprezentacyjnych i 
promocji Miasta i Gminy. Posłużą działaniom na rzecz 
zachowania dziedzictwa kulturowego regionu GĄBIŃ-
SKO - SANNICKIEGO.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
ogłasza zapisy na zajęcia 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąbinie. 
Zorganizowane zostaną zajęcia umożliwiające 

wszechstronny rozwój zainteresowań. 
Utworzone zostaną sekcje: języka angielskiego, 

tańca, muzyki, plastyki, informatyki, 
gimnastyczna i krajoznawcza. W ramach zajęć 

UTW organizowane będą wycieczki kulturalno-
turystyczne oraz wyjazdy na basen. 

Odbywać się będą ponadto wykłady tematyczne 
i koncerty muzyczne.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne 
Na zajęcia można zapisać się telefoniczne – 24 268-06-55 

lub w sekretariacie Szkoły Muzycznej

dr Jarosław Domagała 
p.o. dyrektora  

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie
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26 września 2013 roku w sali OSP 
w Gąbinie świętowano Złote Gody. 
Dziesięć par jubilatów z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin obchodziło 
jubileusz 50-lecia wspólnego życia 
w małżeństwie.

 Złote Gody świętowały nastę-
pujące pary małżeńskie:

Alicja i Edward Dollman z No-• 
wego Grabia,
Marianna i Klemens Gościniak z • 
Przemysłowa,
Zofia i Zdzisław Jasińscy z Tro-• 
szyna Polskiego,
Helena i Jan Kępa z Czermna,• 
Krystyna i Józef Kopeć z Kępi-• 
ny,
Henryka i Stanisław Kowalscy • 
ze Starego Kamienia,

Złoty Jubileusz
Władysława i Cezary Paczkow-• 
scy z Gąbina,
Jadwiga i Jan Pietrzakowie z Gó-• 
rek,
Teresa i Stanisław Sobańscy z • 
Nowego Kamienia,
Janina i Stanisław Żabka ze • 
Strzemeszna. 
Dekoracji Jubilatów „Meda-

lami za długoletnie pożycie mał-
żeńskie” w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – 
Pan Krzysztof Jadczak. Jubilatom 
wraz z życzeniami wspólnych dłu-
gich lat życia w dobrym zdrowiu 
wręczone zostały bukiety kwiatów, 
listy gratulacyjne oraz pamiątkowe 
książki. Następnie Dostojni Jubi-

laci i ich goście wysłuchali pro-
gramu muzycznego w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gą-
binie.

Po części oficjalnej wzniesiono 
toast jubileuszowy, a następnie 
odbyło się spotkanie Burmistrza 
Miasta i Gminy - Pana Krzysz-
tofa Jadczaka i kierownika USC 
z Jubilatami i ich rodzinami.  
Były wspomnienia, zrobiono pa-
miątkowe zdjęcia. Nie zabrakło 
również jubileuszowego tortu. Była 
to miła uroczystość.

Kierownik USC - Irena Ziół-
kowska

8 kwietnia 2013 r. w Domu Po-
mocy Społecznej w Koszelewie 
odbyła się  miła uroczystość. Pani 
Laura Sowińska, długoletnia i za-
służona mieszkanka Gąbina, a od 
2001 r. mieszkanka tego domu, 
obchodziła swój jubileusz setnych 
urodzin.

W uroczystości przgotowanej 
przez Panią Dyrektor i pracowni-
ków DPS  udział wzięli rodzina, 
mieszkańcy domu i licznie zapro-
szeni goście: Burmistrz Miasta i 
Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
przewodniczący Rady Miasta i 
Gminy Edward Wilgocki i z-ca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego w Gąbinie, a także Dyrektor  
Powiatowego Centrym Pomocy 
Rodzinie Małgorzata Lewandow-

Setne urodziny Laury Sowińskiej
ska, Kierownik MGOPS w Gąbi-
nie - Halina Rogalska  oraz przed-
stawiciele KRUS-u. Nie zabrakło 
również przedstawiceli Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin, 
w którym Pani Laura Sowińska 
pracowała przez 20 lat–  Prezesa 
Elżbiety Kamińskiej,  Wicepreze-
sa Anny Marii Wrzesińskiej oraz 
Członka Zarządu Teresy Nowa-
kowskiej.

Wszyscy  obecni złożyli dostoj-
nej Jubilatce serdeczne życzenia 
zdrowia, szcęścia ,pomyślności i 
wszystkiego dobrego wręczając 
listy gratulacyjne, piękne bukiety 
kwiatów i upominki. Uwieńcze-
niem wszystkich skałdanych ży-
czeń był toast i odśpiewanie Ju-
bilatce „200 lat, 200 lat niech żyje, 

żyje nam...“ Nie zabrakło również 
tortu urodzinowego z trzema 
świeczkami w kształcie „100“.

Uroczystość przebiegała w 
miłej i sympatycznej atmosferze. 
Jubilatka była bardzo wzruszona. 
Specjalnie dla niej wystąpił lokal-
ny zespół „Mucha“ działający pod 
kierunkiem Pana Andrzeja Mach-
nickiego.

Z-ca Kierownika USC
Marzena Szalińska
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W programie wystąpią:

artyści Teatru Muzycznego w Łodzi
Emilia Klimczak - sopran, Piotr Płuska - baryton 

Chór Miasta i Gminy Gąbin
pod kierunkiem Sławomira Gałczyńskiego
akompaniament - Katarzyna Domagała

nauczyciele Szkoły Muzycznej w Gąbinie:
Jarosław Domagała, Zbigniew Merecki, Filip Marciniak, 
Jakub Dudek, Maciej Kałamucki, Mariusz Hejnicki,  
Ewelina Nowakowska 
uczniowie Szkoły Muzycznej w Gabinie 

gościnnie - uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie

ALA
NOWOROCZNAG

GĄBIN 2014

25 stycznia 2014
godz. 16.00

Hala sportowa przy Gimnazjum 
im. Jana pawła ii w Gąbinie
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Koncert Bożonarodzeniowy


