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W numerze:

Kościół jak nowy

Budowa kanalizacji
Zakończyły się ostatnie prace 
przy budowie ciśnieniowej ka-
nalizacji sanitarnej w Gąbinie.
Głównym celem robót było skrócenie  
o ok. 3 km okrężnej trasy tranzytu ście-
ków z północnowschodniej części miasta, 
w tym z osiedla zabudowy jednorodzin-
nej – „Osiedle Pisarzy” poprzez bezpo-
średnie odprowadzenie ścieków z terenu 
osiedla do oczyszczalni ścieków w Gąbinie  
(odległość w linii prostej ok. 1 km) z po-

20 grudnia 2015 roku w Gąbinie od-
był się Koncert Bożonarodzeniowy. 
Koncert cieszył się bardzo dużym za-
interesowaniem licznie zgromadzonej 
publiczności. 

minięciem sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta. 

Proboszczowi, kiedy to po 6 latach prac 
remontowych można pochwalić się od-
nowionym kościołem i jego otoczeniem. 
Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył 
ks. bp Piotr Libera, którego wcześniej 
witały dzieci, przedstawiciele Rady Pa-
rafialnej oraz gospodarz – ks. kan. Józef 
Szczeciński.

Każda obecność Następcy Apostołów 
jest dla nas ważna dzisiejsza szczególnie, 
gdyż pragniemy abyś poświecił prace 
wykonane na zewnątrz naszej świąty-

Po sześciu latach remontów bp Piotr Libera poświęcił odnowio-
ną świątynię i jej otoczenie w Gąbinie.
15 listopada br parafia św. Mikołaja  
w Gąbinie, przeżywała szczególny dzień 
radości i wdzięczności Bogu i swojemu 

Budżet 2016 – pierwsze inwestycje
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Kościół jak nowy

ni w ciągu ostatnich 6-ciu lat – witał 
Biskupa Tadeusz Żerowski z rady pa-
rafialnej, dodając iż dzięki inicjatywie  
i zaangażowaniu ks. proboszcza Józe-
fa, oraz ofiarności parafian w tym cza-
sie wykonano: ocieplenie, tynkowanie 
oraz malowanie zewnętrznych ścian 
całego kościoła. Wymiana dachu na 
wieży kościelnej, odprowadzenie wody 
deszczowej z rynien poza plac kościel-
ny, oświetlenie zewnątrz kościoła oraz 
monitoring. Ogrodzenie metalowe wo-
kół kościoła i parkingu przykościelnego, 
ułożenie chodnika z płyt granitowych 
wokół kościoła oraz od ul. Warszaw-
skiej do wejścia głównego, wykonanie 
granitowych podestów przykościelnych 
oraz schodów.

W homilii ks. biskup odwołał się 
do wielowiekowej historii gąbińskiego 
kościoła podkreślając kolejne znisz-
czenia i nieustanną troskę kolejnych 
proboszczów o jego byt, po czym od-
wołując się do Ewangelii, zaznaczył, że 
choć na początku mówi o strasznych 
znakach, jakie pojawiają się przy koń-
cu świata to jednak dobrze się koń-
czy, pomyślnie się kończy. I właśnie  
o to chciałbym was dzisiaj zapytać,  

czy wy wierzycie w Ewangelię do koń-
ca? Konsekwentnie, wiernie, wielko-
dusznie? Czy może wybieracie sobie 
z Ewangelii, z nauczania Kościoła wy-
biórczo – to, czy tamto, co w danej 
chwili podpowiada okazja, sytuacja 
mass media? Pytam każdą i każdego  
z was – czy wierzycie w Ewangelię na-
prawdę do końca? Wierzycie? Jeśli tak, 
odpowiedzcie głośno – wierzymy. Na 
co parafianie – chórem odpowiedzieli: 
Wierzymy!

Kochani Parafianie Gąbińscy – 
mówił dalej Biskup Piotr – chcieliście 
przed zbliżającą się 50-tą rocznicą 
konsekracji waszego kościoła, któ-
ry był pomyślany przez ówczesnego 
biskupa płockiego, Bogdana Sikor-
skiego i przez ks. kanonika Stefana 
Budczyńskiego, jako wotum dzięk-
czynne naszej diecezji za 1000-lecie 
Chrztu Polski, przeprowadzić liczne 
prace renowacyjne. Wasi przedsta-
wiciele przez Mszą św., także ks. 
proboszcz przekazał mi całą ich listę 
zawierającą 20 pozycji. Bóg zapłać 
ks. proboszczowi Józefowi, Bóg za-
płać wam, drodzy parafianie – za te 
ofiary, za wielkoduszność i życzliwość  

w prowadzeniu niezbędnych tutaj 
prac. Uporządkowaliście teren wokół 
kościoła, plebanii, wymieniliście tynki,  
a wasza świątynia wyróżnia się teraz 
nową lśniącą bielą – elewacją. Oby 
ta biel i ten porządek wokół świątyni 
przypominały wam zawsze o potrze-
bie oczyszczania naszych serc – tych 
duchowych świątyń, o potrzebie cią-
głego porządkowania naszego życia, 
o nawróceniu. Za całe to dzieło, za 
wasze hojne serca – dziękuję dziś  
w tej Mszy św. całej wspólnocie pa-
rafialnej, zwłaszcza tym, którzy tak 
bardzo się angażowali w prowadzo-
ne prace.

Na koniec liturgii Mszy św. słowo 
podziękowania Biskupowi i Probosz-
czowi złożył Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, odwołując 
się do wartości, jakie stanowi kościół 
i parafia dla Ziemi Gąbińskiej, wręcza-
jąc obu wraz z naręczem kwiatów mo-
nografię „Dzieje Gąbina” w 800-lecie 
jego istnienia. Po Mszy św. obecni wraz 
z ks. Biskupem wyszli przed świątynię, 
aby dokonać poświęcenia wykonanych 
prac.

Tekst – Beata Żabka
Zdjęcia – Grzegorz Szaliński
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Nieodpłatna 
pomoc prawna

Punkt
Porozumie-
nie z Gminą

Lokalizacja punktu 
udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej

Harmonogram udzie-
lania nieodpłatnej 
pomocy prawnej

Podmiot świadczący nieodpłatna 
pomoc prawną

1
Gmina 

Bulkowo

Szkoła Podstawowa 
we Włókach,

Włóki 16,
09-474 Bulkowo,

pokój 1 i 2

Poniedziałek – piątek
w godzinach 900 – 1300

Łącznie 5 osób – 3 radców 
prawnych i 2 adwokatów.

Radcy prawni: poniedziałek, 
środa, piątek.

Adwokaci: wtorek i czwartek.

2
Gmina 

Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Małej Wsi
09-460 Mała Wieś 

ul. Płońska 2

Poniedziałek – piątek
w godzinach 900 – 1300

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych 
i 3 adwokatów.

Radcy prawni: wtorek i czwartek.
Adwokaci: poniedziałek, środa, 

piątek.

3
Gmina 

Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała,
ul. Jana Kazimierza 1

09 -411 Biała.
Wejście wspólne z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Sportu, 

pokój nr 1

Poniedziałek – piątek
w godzinach 800 – 1200

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych 
i 2 adwokatów.

Radcy prawni: poniedziałek, środa, 
piątek.

Adwokaci: wtorek i czwartek.

4

Miasto 
i Gmina 
Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,
09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 
(parter)

Dwa dni w tygodniu 
tj. poniedziałek

w godzinach 800 – 
1200 i środa

w godz. 1400 – 1800

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych 
i 3 adwokatów

Radcy prawni: wtorek i czwartek.
Adwokaci: poniedziałek, środa, 

piątek

Gmina 
Nowy 

Duninów

Urząd Gminy 
w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1
09-505 Nowy Duninów,

parter - pokój nr 1

Dwa dni w tygodniu 
tj. wtorek i czwartek

w godzinach 800 – 1200

Gmina Łąck

Hala Sportowa w Łącku,
ul. Gostynińska 2,

09-520 Łąck,
pomieszczenie biurowe

Jeden dzień w tygo-
dniu tj. piątek w go-

dzinach
900 – 1300

Powiat Płocki – w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokac-
ką w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie 
oraz Gminami z terenu powiatu płockiego – realizuje zadanie 
polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu płockiego od  
1 stycznia 2016 r. zostaną uruchomio-
ne cztery punkty nieodpłatnej pomocy 
prawnej. W związku z unieważnieniem 
przez Zarząd Powiatu w Płocku otwar-

tego konkursu na powierzenie organi-
zacji pozarządowej prowadzącej działal-
ność pożytku publicznego prowadzenia 
dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie powiatu płockie-

go w 2016 r., wszystkie cztery punkty 
będą prowadzone przez Powiat Płocki. 
Lokalizację punktów, harmonogram pra-
cy i podmiot świadczący nieodpłatną po-
moc prawną obrazuje niniejsza tabela.

Więcej szczegółów tutaj: informacja-npp-powiat-plocki-gmina-gabin.pdf289.56 KB04/01/2016, 12:42
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Do najważniejszych działań w zakresie 
planowania  przestrzennego i gospo-
darki gruntami można zaliczyć przygo-
towanie dokumentacji niezbędnej do 
ogłoszenia bieżących przetargów dot. 
gruntów w miejscowościach Rumunki, 
Gąbin Nowe Grabie, Borki, Nowy Tro-
szyn, Topólno. 
Ponadto wydano 35 wypisów i wyry-
sów z miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 32 za-
świadczeń o przeznaczeniu nierucho-
mości. Na bieżąco prowadzone jest 
postępowania w celu uzyskania zgód 
na wydzielenie gruntów pod budowę 
ścieżek pieszo-rowerowych na odcin-
kach: Gąbin – Topólno, i Gąbin – Do-
brzyków. Jest to bardzo istotny etap 
przygotowywania inwestycji polega-
jący na wykonaniu projektu technicz-
nego budowy ścieżek oraz uzyskania 
pozwolenia na budowę, do którego 
potrzebne są zgody właścicieli grun-
tów. Aktualny przebieg ścieżek jest 
konsultowany na odbywających się 
zebraniach z mieszkańcami, a konsul-

Podsumowanie najważniejszych zadań 
realizowanych w UMiG w Gąbinie:
Kończy się pierwszy kwartał 2016 roku, radni na grudniowej sesji zatwierdzili, przedsta-
wiony przez Burmistrza - Krzysztofa Jadczaka, projekt budżetu na rok 2016, w którym do 
najważniejszych zadań należą: budowa wodociągu na terenie Miasta i Gminy Gąbin wraz 
z wykonaniem dokumentacji przebudowy SUW w Nowym Kamieniu, budowa dróg na 
terenie gminy i ulic w Gąbinie, kontynuacja prac nad dokumentacją projektową budowy 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz pozyskanie brakujących zgód właścicieli gruntów, wyko-
nanie dokumentacji trechnicznej na rozbudowę szkół podstawowych w Nowym Grabiu, 
Gąbinie i Nowym Kamieniu. Dalsza rozbudowa kanalizacji sanitanrej na terenie Gąbina, 
modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego. To najważniejsze inwestycje budżetu 
2016. Napiszemy o nich w kolejnycjh numerach Echa Gąbina.

Droga w miejscowości Nowy Kamień – w tle szkoła podstawowa i budynek OSP

Projekt budowy dróg na Osiedlu 
mieszkaniowym w miejscowości Górki

tacje dot. głównie parametrów i prze-
biegu. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
liczy na pełne zrozumienie mieszkań-
ców i właścicieli gruntów na wyrażenie 

zgody na realizację projektu. Na chwilę 
obecną  większość właścicieli podpisała 
stosowne oświadczenia i złożyło wnio-
ski o podziały działek tak, by ścieżka 
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Droga w miejscowości Kamień Słubice

Projekt modernizacji ul. Szopena

Koncepcja budowy ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

została włączona w pas drogowy. Na 
odcinku Gąbin-Topólno pozostało do 
zebrania tylko kilka zgód (procento-
wo zebrano już zgody na ponad 95% 
długości całego odcinka), natomiast 
na odcinku Gąbin - Dobrzyków zostaje 
do zebrania nieco więcej - wynika to 
z ilości wąskich działek i liczby właści-
cieli gruntów, które przecina ścieżka 
(można oszacować zebrane zgody na 
ok 80% długości całego odcinka). Bez 
wyrażenia zgody na lokalizację ścieżki 
nie byłoby możliwe uzyskanie pozwo-
lenia na budowę i odsunęłoby w czasie 
realizacje tej ważnej dla bezpieczeń-
stwa i komfortu poruszania się ścieżki 
rowerowej.

W zakresie budownictwa wystą-
piono do właściwego organu architek-
toniczno-budowlanego o uzyskanie 
pozwoleń na realizacje następują-
cych robót budowlanych: wykona-
nia wewnętrznej instalacji gazowej 
w nowej remizie i świetlicy OSP  
w Gąbinie, przebudowy skrzyżowa-
nia ulicy Szopena z drogą woj. 574  

Ul. Szopena przed modernizacją
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w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie, bu-
dowy sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami w m. Górki w ramach poro-
zumienia z mieszkańcami. Uzyskano 
pozwolenie na wznowienie robót bu-
dowlanych w nowej remizie i świetlicy 
OSP w Gąbinie, a także uczestniczono 
w postępowaniach administracyjnym 
związanych z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę obwodnicy Gąbina. 

W zakresie spraw inwestycyjnych 
wystąpiono do Wojewody Mazowiec-
kiego o przyznanie środków z rezerwy 
budżetu państwa  na  odbudowę dro-
gi w m. Borki – dz. nr 48, na odcinku 
460 m, wystąpiono o przyznanie dotacji 
ze środków związanych z wyłączeniem  
z produkcji gruntów rolnych, na reali-
zację zadnia pod nazwą: „Przebudowa 
drogi gminnej Czermno-Konstanty-
nów”,  na długości 283 m. Przygotowa-
no i przekazano do ZGRP dokumenty 
konieczne do wspólnego wystąpienia 
z wnioskiem o przyznanie dotacji na 
realizację zadania pod nazwą:  „Termo-
modernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gmin Związku 
Gmin Regionu Płockiego - termomo-
dernizacja  budynku kamienicy przy ul. 
Stary Rynek 14, w Gąbinie”, w ramach  
Działania 4.2 Efektywność energetycz-
na – Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-
2020. Wykazano osiągnięcie efektów 
ekologicznych przez inwestycje doto-
wane ze środków NFOŚiGW, w ramach 
Programu Priorytetowego NFOŚiGW 
p.t. „System zielonych inwestycji  
Część 1 - zarządzanie energią w bu-
dynkach użyteczności publicznej”, na 
realizację przedsięwzięcia „Termomo-
dernizacja budynków użyteczności pu-

Nowy budynek OSP w Gąbinie

Stacja Uzdatniania Wody w Górkach

Stacja Uzdatniania Wody w Górkach

Planowany przebieg obwodnicy Gąbina
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blicznej na terenie gmin Związku Gmin 
Regionu Płockiego oraz zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności pu-
blicznej w Samodzielnym Zespole Pu-
blicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 
Leśnym, w tym: Szkoły Podstawowej 

Szkoła Podstawowa w Borkach

Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie

Budynek przychodni zdrowia NZOZ w Gąbinie

Termomodernizacja budynku OSP Kamień

Budynek NZOZ w Gąbinie

Budynek NZOZ w Dobrzykowie

zadania pod nazwą: „Modernizacja ko-
tłowni w budynku przychodni zdrowia 
w Gąbinie przy ul. Płockiej 19”, rozliczo-
no pożyczkę  w wysokości 74.417,00 zł 
udzielonej na realizację zadania pod 
nazwą: „Termomodernizacja budynku 
świetlicy środowiskowej w miejscowo-

ści Nowy Kamień – docieplenie ścian 
zewnętrznych”, rozliczono dotacje  
w wysokości 150.000,00 zł. udzielonej 
na „Zakup nowego średniego samocho-
du ratowniczo - gaśniczego z napędem 
4x4 dla OSP w Dobrzykowie”, rozliczo-
no pożyczkę  w wysokości 142.646,00 zł 
udzielonej na realizację zadania pod 
nazwą: „Przebudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody wraz z budową zbiorników 
retencyjnych i zestawu pompowego   
w miejscowości Górki – etap I – budo-
wa nowoprojektowanej studni i osad-
nika popłuczyn”, rozliczono pożyczkę  
w wysokości 693.795,00 zł udzielo-
nej na realizację zadania pod nazwą: 
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Dobrzykowie, Szkoły Podstawowej  
w Borkach, Budynku NZOZ w Dobrzy-
kowie, Budynku NZOZ w Gąbinie. 

Ponadto rozliczono finansowo 
dotacje udzielone ze środków rezer-
wy budżetowej, na realizację zadań  
w zakresie usuwania skutków klęsk 

żywiołowych, w tym: rozliczono środki 
w kwocie 64.257,00 zł uzyskanych na 
odbudowę drogi w m. Nowy Troszyn 
– dz. 397, rozliczono środki w kwocie 
169.802,54 zł uzyskanych odbudowę 
drogi w m. Nowy Troszyn – dz. 480. Do-
konano rozliczenia finansowego środ-
ków uzyskanych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony i Gospodarki Wodnej,  
w tym: rozliczono pożyczkę  w kwocie 
40.043,00 zł. udzielonej na realizacje 

Kotłownia NZOZ Remedium
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Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy jednostki OSP Dobrzyków

wraz z budową zbiorników retencyj-
nych i zestawu pompowego w miej-
scowości Górki, gm. Gabin”, rozliczono  
pożyczkę w wysokości 85.587,06 zł. 
udzielonej na realizację zadania pod 
nazwą: „Przebudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody wraz z budową zbiorników 
retencyjnych i zestawu pompowego   
w miejscowości Górki – etap I – budo-
wa nowoprojektowanej studni i osad-
nika popłuczyn”. 

W zakresie pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych przygotowano wnioski 
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach  Resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH” - edycja 2016. Pierwszy z tzw. 
moduł 2  dot. utworzenia 14 nowych 
miejsc dla dzieci w żłobku samorzą-
dowym poprzez nadbudowę istnie-
jącego pomieszczenia wentylatorowi. 
Drugi z modułu 1 dotyczył dofinanso- Budynek Żłobka Samorządowego w Gąbinie

Zajęcia z dziećmi w gąbińskim żłobku
Wentylatorownia żłobka – planowana 
nadbudowa pomieszczenia
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Projekt budowy ul. Pięknej 
w Gąbinie

Ul. Piękna przed modernizacją

wania 24 miejsc w Żłobku Samorządo-
wym  na rok 2016 r.

Przygotowano wniosek do samo-
rządowego programu dotyczącego 
pomocy finansowej dla gmin/miast  
w ramach zakupu samochodów ra-
towniczo-gaśniczych ze sprzętem za-
montowanym na stałe dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych „OSP-
2016”, wniosek dotyczył dofinanso-
wania zakupu ciężkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jednost-
ki OSP Gąbin - koszt szacunkowy to 
1.150.000,00 zł.  

Przygotowano i złożono wnioski 
- dla operacji typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych”, w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
dla następujących inwestycji:

Budowa drogi gminnej – ul. Piękna •	
wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami 
oraz kanalizacją deszczową i oświe-
tleniem oraz przebudową odcinka 
sieci energetycznej i telefonicznej,
Przebudowa ul. Szopena w Gąbi-•	
nie. 
Budowa dróg gminnych, lokalnych •	
i dojazdowych, na osiedlu zabudo-
wy jednorodzinnej w miejscowości 
Górki,  
Ponad to opracowano i złożono 

wniosek o przyznanie dotacji na zada-
nie,  pn. „Przygotowanie programów 
rewitalizacji” w ramach konkursu or-
ganizowanego przez Województwo 
Mazowieckie i Ministerstwo Rozwoju 
- dotyczy opracowania Planu Rewita-
lizacji Miasta i Gminy Gąbin. Przygo-
towano projekt w ramach konkursu 
POWER 2.18 „Wysokiej, jakości usłu-
gi publiczne” realizowany w ramach 
partnerstwa z Urzędem Miasta Płocka, 
a także w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 działa-
nie 10.2 „Upowszechnianie kompe-
tencji kluczowych osób dorosłych” 
– realizowany w ramach partnerstwa  
z Związkiem Gmin Regionu Połockie-
go. Opracowano i złożono wniosek do 
Regionalnego Centrum Edukacji Ekolo-
gicznej w Płocku w ramach inicjatyw 
obywatelskich - „Oczyszczenie i zago-
spodarowanie stawu w Starym Ka-
mieniu celem ochrony występujących 
w nim siedlisk i gatunków”. 

W zakresie zadań inwestycyjnych 
oraz zamówień publicznych ogłoszono 
przetarg na następujące zadania: „Prze-
budowa drogi gminnej Stary Kamień-
Guzew”, „Przebudowa drogi gminnej 

Ul. Piękna 
przed modernizacją

Nowe Wymyśle”, „Przebudowa drogi 
gminnej Kamień-Słubice”, „Budowa 
zjazdu i drogi wewnętrznej w m. Nowe 
Grabie – Osiedle pod Jodłami”. Ponad 
to zakupiono kosiarkę wysięgnikową 
do ciągnika, stanowiącego własność 
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Miasta i Gminy Gąbin, ogłoszono za-
pytanie ofertowe na wykonanie pro-
jektu nadbudowy budynku żłobka  
w Gąbinie, wykonano projekt budow-
lany budowy ul. Myśliwskiej w Gąbinie, 
podpisano umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę 
drogi gminnej w m. Borki-Korzeniówka 
na długości 2,6 km. Podpisano umowę 
na wykonanie dokumentacji projek-
towej budowy drogi w m. Lipińskie 
na długości 380 m. oraz opracowanie 
dokumentacji projektowej na budowę 
drogi w m. Guzew-Kamień na długo-
ści ok. 2,1 km., wymieniono rynny na 
Szkole Podstawowej w Czermnie.

Ponad to został ogłoszony otwarty 
konkurs ofert na dotację z zakresu spor-
tu i kultury fizycznej – Upowszechnianie 
Kultury Fizycznej i Sportu na rok 2016 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin. 

Opracowano również projekt 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin w 2016 roku”.

W zakresie kultury odbyły się dwa 
duże wydarzenia artystyczne: Koncert 
Bożonarodzeniowy oraz Gala Nowo-
roczna - o których można będzie prze-
czytać na kolejnych stronach Echa Gą-
bina.

Zakończył się sezon na gąbińskim 
sztucznym lodowisku BIAŁY ORLIK. 

Pasjonaci zimowego sportu oblega-
li to miejsce każdego popołudnia. Na-
sze lodowisko odwiedzało dziennie od 
kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób. 
Nie byli to tylko nasi mieszkańcy, przy-
jeżdżały również osoby z okolicznych 
gmin, a także z Gostynina i Płocka. Ci 
ostatni zrezygnowali z tafli w swoich 
miejscowościach, nie przeszkadzała 
im również odległość. Głównie jednak  
z obiektu korzystali uczniowie naszych 
szkół.

Zajęcia na lodowisku to wspaniałe 
urozmaicenie lekcji wychowania fizyczne-
go. Niektóre dzieciaki dopiero w tym roku 
rozpoczęły swoją przygodę z łyżwami,  
a już pod koniec sezonu ich umiejętności 
robiły duże wrażenie. Natomiast stali by-
walcy, którzy złapali bakcyla dużo wcze-
śniej, dawali naprawdę mistrzowskie po-
kazy!!! Żeby je zobaczyć musimy niestety 
poczekać na otwarcie sezonu do grudnia.

Wiecej zdjęć z ORLIKA na ostatniej 
stronie Echa.

BIAŁY ORLIK  w zimowej odsłonie
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Umiejscowienie na mapie dróg, na budowę których rozstrzygnięto przetarg w marcu b.r.

Rozpoczynają się  inwestycje drogowe 
zaplanowane do realizacji w 2016 r.
14 marca rozstrzygnięty został prze-
targ na realizację zadań drogowych 
przewidzianych w 2016 r. Zadania te 
w większości są kontynuacją prac roz-
poczętych w ubiegłych latach, finanso-
wane ze środków gminnych z udziałem 
funduszu sołeckiego, a dotyczą:

Przebudowy drogi gminnej Stary • 
Kamień - Guzew, realizowanej zgod-
nie z wcześniej opracowanym pro-
jektem. Zakres inwestycji obejmuje 
profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod kolejne warstwy konstrukcyjne, 
wyrównanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym, wykonanie 
poboczy żwirowych o górnej war-
stwie o grubości 5 cm z pospółki, 
wykonanie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości 5 cm.
Przebudowy drogi gminnej nr 1  • 
w Nowym Wymyślu, w bieżącym 
roku wykonany zostanie kolejny jej 
etap. Zakres inwestycji obejmuje 
profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod kolejne warstwy konstrukcyjne, 
wyrównanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem kamiennym, wykonanie 
poboczy z pospółki z górną warstwą 
o grubości 8 cm z kruszywa rozścieła-
nego ręcznie, wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 5 cm oraz 
warstwy ścieralnej o grubości 3cm.
Przebudowy drogi gminnej w miej-• 
scowości Kamień Słubice - jest to 
kontynuacja prac z lat poprzednich. 

Zakres inwestycji obejmuje profilo-
wanie i zagęszczenie podłoża pod 
kolejne warstwy konstrukcyjne, 
wykonanie podbudowy z kruszy-
wa łamanego, wykonanie poboczy  
z pospółki z górną warstwą o gru-
bości 5 cm z kruszywa rozściełane-
go ręcznie, wykonanie nawierzchni  
z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości 5 cm 
Rozpoczęcie inwestycji budowy • 
dróg wewnętrznych na Osiedlu pod 
Jodłami w miejscowości Nowe Gra-
bie, która będzie polegała na wyko-
naniu zjazdu z drogi wojewódzkiej 
oraz części drogi w kierunku osie-
dla. Zadanie będzie kontynuowane  
w miarę posiadanych środków finan-

sowych. Zakres inwestycji obejmuje 
profilowanie i zagęszczenie podłoża 
pod kolejne warstwy konstrukcyjne, 
wykonanie warstwy odsączającej, 
podbudowy z kruszywa łamanego  
o grubości do 20 cm, wykonanie 
poboczy z pospółki z górną warstwą 
o grubości 5 cm z kruszywa rozście-
łanego ręcznie, wykonanie podbu-
dowy z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o grubości  
8 cm, nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych asfaltowych 
o grubości 5 cm oraz warstwy ście-
ralnej o grubości 4 cm oraz wykona-
nie oznakowania pionowego.

Planowany termin zakończenia wymie-
nionych zadań to 30 czerwca 2016 r.
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Z Tumskiego Wzgórza  
doceniono gąbińskie inwestycje

1 kwietnia odbył sie finał plebi-
scytu „Z Tumskiego Wzgórza na 
wydarzenie roku 2015” organizo-
wanego od 9 lat przez Tygodnik 
Płocki. 
Miło nam poinformować, że po ubiegłorocz-
nym sukcesie – zdobyciu I miejsca w kategorii 
"w regionie" za "Uruchomienie Żłobka Samo-
rządowego w Gąbinie", również w aktualnej 
edycji konkursu Miasto i Gmina Gąbin zostało 
wyróżnione wśród 10 nominowanych przed-
sięwzięć w kategorii w regionie za projekt: 
"Przebudowa i modernizacja stacji uzdatnia-
nia wody w Górkach". Powyższa inwestycja 
zrealizowana przez gąbiński samorząd  została 
bardzo wysoko oceniona przez Kapitułę Plebi-
scytu. Jej realizacja była możliwa dzięki zaan-
gażowaniu środków własnych Miasta i Gminy 
Gąbin a także z UE z programu PROW oraz 
NFOŚiGW.

fot. Dariusz Ossowski
Tygodnik Płocki Nagrodzona inwestycja  – Stacja Uzdatniania Wody w Górkach
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Efektem będzie obniżenie kosztów 
eksploatacji sieci kanalizacyjnej po-
przez wyeliminowanie energochłon-
ności trzech przepompowni na okręż-
nej trasie tranzytu ścieków kolektorem 
tłocznym odprowadzającym  ścieki do 
oczyszczalni.

Wartość zadania: 138.344,28 zł. 
W tym: dofinansowanie 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie 
pożyczki w kwocie 119.750,00 zł.

Termin wykonania: 31.03.2016 r. 

Budowa kanalizacji

Spotkanie 
z ks. Mackiem

Świąteczna 
zbiórka

Wykonawca: Zakład Usługowy 
Wodno-Kanalizacyjny i C.O. 
Dariusz Bartczak, 88-220 Osięciny, 
ul. Sienkiewicza 1

Człowiek jest wiel ki 
nie przez to, co po siada, 
lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma,
lecz przez to, 
czym dzieli się z in ny mi.

   Jan Paweł II

Uczniowie SP w Gąbinie w odpowiedzi 
na apel Stowarzyszenia Pro Patria, włą-
czyli się zbiórkę produktów żywnościo-
wych, chemicznych i artykułów papier-
niczych dla naszych rodaków, których 
los rzucił na dalekie tereny Mołdawii 
- najbiedniejszego kraju w Europie. Jak 
poinformował pan Łukasz Strzelecki 
ze Stowarzyszenia paczki trafią do po-
trzebujących Polaków i mieszkańców 
polskiego pochodzenia mieszkających 
we wsi Strycza, gdzie stanowią oni 
70% ludności. Prezes Stowarzyszenia 
złożył na ręce pani Dyrektor serdeczne 
podziękowania.

16 listopada 2015 roku odbyło 
się spotkanie z absolwentem SP 
w Borkach księdzem Ireneuszem 
Mackiem. Na spotkanie przyjechał  
z Lutocina, gdzie pracuje i posługuje.  
W czasie spotkania z dziećmi, opo-
wiadał o swojej pracy i posłudze 
wikariusza w parafii św. Mateusza  
w Lutocinie. Wspominał również 
szkolne lata, które spędził począt-
kowo w trzyklasowej Szkole Podsta-
wowej w Troszynie, później w Szko-
le Podstawowej w Borkach, następ-
nie w Zespole Szkół im. Stanisława 
Staszica w Gąbinie i w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Płocku. 
Na zakończenie spotkania ksiądz 
Ireneusz Macek serdecznie podzię-
kował Pani Dyrektor za zaproszenie, 
jednocześnie obiecując że powróci 
jeszcze w szkolne progi. 

Pani Dyrektor podkreśliła, że było 
to niezwykłe i wzruszające wyda-
rzenie w życiu naszej szkoły. Pozwo-
liło dostrzec, że wśród wielu war-
tości jakie przekazuje i wprowadza  
w życie młodego człowieka szkoła, są 
również wartości chrześcijańskie.

   oprac. A.Górzyńska   
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Jubileusz Złotych Godów
Złote Gody świętowały następujące pary małżeńskie:. 
Państwo Krystyna i Mieczysław Cepowscy z Nowego Wymyśla;
Państwo Jadwiga  i Kazimierz Chmieleccy z Gąbina;
Państwo Maria i Stanisław Dutkowscy z Nowego Wymyśla;
Państwo Marianna i Jan Frontczak z Dobrzykowa;
Państwo Henryka i Franciszek Józwik z Gąbina;
Państwo Henryka i Józef Maciejewscy z Dobrzykowa;
Państwo Henryka i Stanisław Michalscy z Karolewa;
Państwo Zofia i Stefan Milewscy z Gąbina;
Państwo Maria i Kazimierz Młodziejewscy z Dobrzykowa;
Państwo Halina i Czesław Nowiccy z Gąbina;
Państwo Jadwiga i Jerzy Nowowgórscy z Gąbina;
Państwo Janina i Wojciech Rubciak z Plebanki;
Państwo Jadwiga i Jerzy Śmietanka z Gąbina;
Państwo Henryka i Jerzy Wierzejscy z Jordanowa;
Państwo Janina i Stefan Zalescy z Gąbina.

W czasie uroczystości pary małżeńskie zostały udekorowane 
przez Burmistrza Miasta i Gminy w Gąbinie „Medalami za długo-
letnie pożycie małżeńskie”, którymi odznaczył dostojnych jubila-
tów Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Medalami tymi zostały 
odznaczone również trzy pary małżeńskie, które z różnych przy-
czyn nie mogły w tym dniu uczestniczyć w uroczystości, a są to:
Państwo Cecylia i Marian Wasilewscy z Przemysłowa;
Państwo Jadwiga i Władysław Paszkiewicz z Dobrzykowa;
Państwo Jadwiga i Kazimierz Rutkowscy z Gór Małych

17 lutego 2016 r. z okazji jubileuszu 5o lecia zawarcia związku małżeńskiego par małżeń-
skich zamieszkujących teren miasta i gminy Gąbin odbyła się uroczystość Złotych Godów, 
którą zorganizował Urząd Stanu Cywilnego oraz Urząd Miasta i Gminy Gąbin. 
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Wszystkie uczestniczące w uroczystości pary małżeńskie wraz z najlepszymi życzeniami długich lat życia w dobrym zdrowiu 
otrzymały kwiaty, pamiątkowe dyplomy i monografie prof. Janusza Szczepańskiego „Dzieje Gąbina i okolic”. 
Następnie wszyscy mogli wysłuchać programu artystycznego jaki dla Szanownych Jubilatów przygotowali nauczyciele  
i uczniowie Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie. 
Wspólnym zdjęciem Jubilatów, Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego zakończyła się 
oficjalna część uroczystości. Potem Jubilaci i zaproszeni goście złożyli sobie piękne życzenia, był toast, jubileuszowy tort, 
chwile wzruszeń i piękne wspomnienia. 
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Koncert 
Bożonarodzeniowy

Organizatorami koncertu byli Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysz-
tof Jadczak, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie, Szkoła Muzyczna  
I stopnia w Gąbinie oraz Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie.

Koncert rozpoczął się występem 
Zespołu Muzyki Rozrywkowej ze Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Gąbinie. Zespół 
pod kierunkiem Marcina Woźniaka 
wykonał utwór White Christmas. Na-
stępnie schola kościelna „Promyczki” 

zaśpiewała pastorałkę pt. Józefie sta-
jenki nie szukaj.

Następną część koncertu stanowiły 
prezentacje muzyczne szkół z gminy Gą-
bin. Chór szkolny „Marikon” oraz zespół 
wokalny „Brzdąc” ze Szkoły Podstawo-
wej w Gąbinie wykonały piosenki świą-
teczne: Świąteczny śnieg, Mały aniołe-
czek. Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Nowym Grabiu zaprezentowali pa-
storałkę Aniołek malutki jak wróbelek. 

Zespół „Kamieniaki” ze Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu wykonał utwór Największy 
gazda. Zespół „Uranos” z Gimnazjum  
w Gąbinie zaśpiewał Kolęda płynie  
z wysokości.

Zespoły taneczne z Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gąbinie wyko-
nały utwory zatytułowane Last Christ-
mas i Jingle bells oraz My only wish.

W dalszej części koncertu zapre-
zentowały się zespoły instrumentalne  
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Koncert 
Bożonarodzeniowy

i wokalne Szkoły Muzycznej I stopnia  
w Gąbinie, m.in.: zespół smyczkowy, ze-
spół wokalny. Zespoły wykonały znane 
polskie kolędy i piosenki świąteczne. 

Ciekawy punkt koncertu stanowiła 
scenka teatralna uczniów Szkoły Mu-
zycznej w Gąbinie. Dzieci uczęszczają-
ce na zajęcia teatralne przygotowały 
Zabiegane czy błogosławione Święta 
Bożego Narodzenia?

Chór Miasta i Gminy Gąbin zaśpie-
wał kolędy: Jezus malusieńki, Nad Be-

tlejem w ciemną noc, Joy to the world. 
Na zakończenie koncertu wystąpiła 

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąbinie pod batutą Tadeusza Zalew-
skiego. W wykonaniu Orkiestry OSP 
usłyszeliśmy kolędy: Tryumfy Króla 
Niebieskiego, Wśród nocnej ciszy oraz 
Jingle bells.

Koncert zgromadził ok. 600 osób. 
Nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługę 
techniczną zrealizowała firma OPTIS.

opracowanie - EDYTA STAŃCZAK
fot. A. Świerzyński 
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6 stycznia w wielu miastach odbywa-
ją się orszaki Trzech Króli przebranych  
w historyczne barwne stroje, a w Gą-
binie powstaje nowa tradycja - kolę-
dowanie Chóru Miasta i Gminy Gąbin 
w kościele parafialnym. Tegoroczny-
mi gościem była orkiestra smyczko-
wa „Arte Positiva” z Łodzi.   Współor-
ganizatorami tego koncertu byli Pan 
Krzysztof Jadczak - Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin, Ksiądz Józef Szczeciński 
- Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Gąbi-
nie i Pan Jarosław Domagała - Dyrektor 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie.

Każdy koncert jest świętem dla 
chórzystów, ale ten był nadzwyczaj-
ny. Mieliśmy zaszczyt występowania 

z profesjonalnymi muzykami z Łodzi 
pod czujnym okiem i uchem dwóch 
dyrygentów – Pana Kamila Chałupnika 
i Pana Sławomira Gałczyńskiego.

W ten zimowy (mroźny i śnieżny) 
dzień w czasie Mszy św. o godz. 12:00 
zaśpiewaliśmy trzy kolędy „Obcho-
dząc Jezusa dziś narodzenie”, „Nuż 
my wszyscy zaśpiewajmy” i „Niechaj 
będzie głośno wszędzie” z towarzysze-
niem pianisty - Pana Dariusza Petery. 

Koncert Chóru Miasta i Gminy Gąbin  
wraz z Orkiestrą smyczkową „Arte Positiva” z Łodzi

Na zakończenie liturgii wykonaliśmy 
a capella „Nad Betlejem w ciemną 
noc”. Orkiestra smyczkowa powitała 
słuchaczy pięknym „Concerto Grosso 
IV” Arcangello Corelliego. Chór wraz 
z „Arte Positiva” zaprezentował cztery 
utwory „Narodził się Jezus Chrystus”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Niebo, wy-
krzykuj!” i „Jezus malusieńki” (zwrotki 
śpiewane przez przedstawicielkę sekcji 
sopranów). Następnie instrumentali-
ści zagrali „Kołysankę Maryi Panny”. 
Nasza sopranistka Joanna Sapińska 
zaśpiewała „Gdy się Chrystus rodzi” 
przy dźwiękach muzyki smyczkowej. 
Razem z Orkiestrą  przedstawiliśmy 
jeszcze trzy kolędy – „Bracia, patrzcie 

jeno”, „Joy to the World” i „Bóg się ro-
dzi”. Do wspólnego wykonania ostat-
niej zaproszeni zostali wszyscy zebrani  
w świątyni.

Na zakończenie przedstawiciele na-
szego chóru – Pani Wanda Borkowska  
i Pan Zbigniew Hain, podziękowali:

gościom z Łodzi, czyli Orkiestrze ♥	
Kameralnej Arte Positiva z  dyry-
gentem Panem Kamilem Chałup-
nikiem („Ten występ był dla nas 

amatorów wyzwaniem, ale też 
sprawił nam wiele radości.”), 
gospodarzowi, tj. ks. Proboszczowi ♥	
Józefowi Szczecińskiemu za ponow-
ne zaproszenie w święto Trzech 
Króli na wspólne kolędowanie, 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Gą-♥	
bin Panu Krzysztofowi Jadczakowi 
za wszelką pomoc (przede wszyst-
kim finansową) przy organizacji 
tego koncertu, 
Radzie MiG Gąbin i Pracownikom ♥	
Urzędu MiG Gąbin za życzliwość, 
wsparcie i opiekę, jakiej doświad-
cza chór przez cały okres działal-
ności,
Dyrektorowi Szkoły Muzycznej  ♥	

I st. w Gąbinie Panu Jarosławowi 
Domagale,
Pani Elizie Łochowskiej  i Panu Da-♥	
riuszowi Peterze,
Dyrygentowi Panu Sławomirowi ♥	
Gałczyńskiemu za wyjątkową cier-
pliwość dla naszych „wyczynów 
wokalnych” i przysłowiową „twar-
dą rękę” (którą coraz bardziej do-
ceniamy),
Prezesowi OSP w Gąbinie Panu ♥	

Święto Trzech Króli to jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Było obchodzone dużo 
wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia. Jak wynika z kart Pisma Świętego - trzej Królo-
wie (Magowie) udali się ze wschodu by złożyć pokłon i dary (mirrę, kadzidło i złoto) nowo-
narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Do żłóbka zaprowadziła ich gwiazda betlejemska. 
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Światełko PokojuWaldemarowi Zawadzkiemu  
za pomoc i udostępnienie sali na 
próbę z orkiestrą,
Wszystkim za przybycie na kon-♥	
cert, wsparcie i życzliwość („Pań-
stwo jesteście naszą ukochaną, 
najwierniejszą publicznością”).

Oczywiście dla Dyrygentów i ks. Pro-
boszcza zostały przygotowane bukiety 
róż na znak naszej wdzięczności.
W związku z rozpoczętym nowym 2016 
rokiem nasi reprezentanci złożyli zgro-
madzonym następujące życzenia: 

dużo zdrowia, bo jest najważniej-	
sze!
marzeń, o które warto walczyć, 	
radości, którą warto dzielić, 	
przyjaciół, z którymi warto być, 	
nadziei, bez której nie da się żyć, 	
wszystkiego co najlepsze, szeroko 	
rozumianej pomyślności i …
szczęśliwego Nowego Roku! 	

Publiczność podziękowała za kon-
cert brawami i uśmiechami. Świątecz-
na i radosna atmosfera dała poczucie 
spełnienia ważnego zadania w naszej 
małej Ojczyźnie – upowszechnianie  
i kształtowanie wrażliwości na piękno 

muzyki. Wyjątkowe aranżacje łódzkiej 
orkiestry zachwyciły, dodały splen-
doru, a nasz śpiew zabrzmiał bardziej 
szlachetnie w murach gąbińskiego ko-
ścioła. Niepowtarzalny klimat na długo 
pozostanie w pamięci uczestników tej 
artystycznej uczty. A za rok… zaprasza-
my znów na koncert kolęd. Postaramy 
się znów przygotować coś nowego, za-
skakującego, wzruszającego, …

           

23 grudnia harcerze z 58. Gąbińskiej 
Drużyny Harcerskiej w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Gą-
binie przekazali w obecności Radnych 
Rady Miasta i Gminy Gąbin na ręce 
Burmistrza Krzysztofa Jadczaka oraz 
Przewodniczącego Rady Edwarda 
Wilgockiego - Betlejemskie Światełko 
Pokoju. Burmistrz wraz z Przewodni-
czącym podziękowali harcerzom za 
wszelkie działania jakie wykonują na 
rzecz mieszkańców i osób potrzebują-
cych oraz złożyli życzenia świąteczne.

13 grudnia 2015 r. w Zakopanem 

harcerki i harcerze ze Związku Harcer-
stwa Polskiego otrzymali z rąk słowac-
kich skautów Betlejemskie Światło 
Pokoju. Tym pięknym gestem rozpo-
częła się jego wędrówka, która trwa 
do 24 grudnia. W Grocie Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem płonie wieczny 
ogień. To właśnie od niego co roku 
odpala się jedną malutką świeczkę, 
której płomień niesiony przez skau-
tów w wielkiej sztafecie przez kraje  
i kontynenty obiega świat.

W przeddzień wigilii Bożego Naro-
dzenia dotarł też do Gąbina.  

10 listopada uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w montażu słowno-mu-
zycznym poświęconym 97 Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Celem uroczystości było wzboga-
cenie wiedzy uczniów, kształtowanie 
szacunku dla historii, minionych poko-
leń, uświadomienie małym Polakom 
roli patriotyzmu i pamięci narodowej  
w życiu każdego Polaka. Uroczystość 
stała się lekcją historii dotyczącą dro-
gi, jaką musiała przebyć Polska i naród 

11 listopada
Polska - to taka kraina, 
która się w sercu zaczyna. 
Potem jest w myślach blisko, 
w pięknej ziemi nad Wisłą. 
Jej ścieżkami chodzimy, 
budujemy, bronimy. 
Polska - Ojczyzna... 
Kraina, która się w sercu zaczyna.

                                    Ryszard Przymus 
„Polska”

polski, aby po 123 latach niewoli odzy-
skać upragnioną wolność. Za pomocą 
symboli i krótkiej inscenizacji została 
przedstawiona sytuacja Polaków pod 
zaborami, a także powstania, które 
świadczyły o wielkim patriotyzmie na-
szych rodaków. Całości dopełniły prze-
piękne pieśni patriotyczne.

 9 listopada, w  ramach gminnych 
obchodów Narodowego Święta Nie-
podległości uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w Biegu Niepodległości. 
Pomimo niesprzyjającej aury ucznio-
wie dzielnie pokonali zaplanowaną 
trasę z dumą prezentując polskie bar-
wy narodowe.

                                    A.Górzyńska 
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Rodzina to ciepło matki, troska ojca. 
To miejsce dokąd zawsze mogę wrócić. 
Rodzina to dom, którego nie muszę się 
wstydzić... Rodzina to źródło z którego 
czerpiemy siłę do życia. Rodzina jest 
treścią mojego życia. Rodzina to osto-
ja, wspólny posiłek, słowo kocham, 
przepraszam. Dobrze, że siebie mamy 
– pisali parafianie gąbińscy podczas 
Rodzinnego kolędowania, na który  
w niedzielę 3 stycznia br zaprosił ze-
spół Psalm 23.

Było to dla mnie wyjątkowe prze-
życie, wspomina Małgorzata, dziś stu-
dentka  Akademii Górniczo-Hutniczej  
w Krakowie, ponieważ pierwszy raz 
miałam okazję wystąpić z moimi rodzi-
cami i bratem. Poza tym duża część ze-
społu to przyjaciele z którymi miałam 
nie raz okazję współpracować. Wyda-
rzenie to pozwoliło mi przypomnieć so-
bie czasy kiedy wraz z siostrami śpie-
wałyśmy w gąbińskim zespole H7. Zaś 
atmosfera panująca podczas koncertu 
w kościele przeniosła mnie wspomnie-
niami do chwil, kiedy od zawsze kolę-
dowaliśmy z całą rodziną przy choince. 
Janek i Małgosia Sapińscy zaśpiewali  
w duecie „A wczora z wieczora”.

To był mój drugi koncert z zespołem 
Psalm 23 – mówi Jakub Ziółkowski, któ-
ry w zespole śpiewa, gra na saksofonie 
i trąbce - muzykowanie na cześć Pana 
jest dla mnie wspaniałym przeżyciem, 
a to rodzinne kolędowanie było jedną 
z form uwielbienia nowo-narodzonego 
Chrystusa przez muzykę. Myślę że war-
to kontynuować działania, które po-
dejmuje Psalm 23 ponieważ to ułatwia 
wielu kontakt z Panem Bogiem.  

Zespół parafialny Psalm 23 już po raz kolejny aprosił wiernych do wspólnego wielbienia 
Boga śpiewem. Tym razem przy dźwiękach kolęd i pastorałek.

W repertuarze znalazły się znane 
kolędy i pastorałki, tak ażeby każdy 
mógł włączyć się w śpiew, przygoto-
wane były dla każdego śpiewniczki i … 
czyste kartki, na których można było 
napisać własną refleksję o rodzinie,  
a które odczytywane były podczas 
trwającego koncertu przez prowadzą-
cą Beatę Jasińską – założycielkę ze-

Rodzinne 
kolędowanie

społu. W ten sposób to właśnie sami 
parafianie stali się autorami wieczoru 
- powiedział na koniec spotkania ks. 
proboszcz ks. kan. Józef Szczeciński 
dziękując wykonawcom za wytworze-
nie rodzinnej atmosfery i wspominając 
dawne kolędowanie w domach.

Tekst – Beata Żabka
Zdjęcia – Grzegorz Szaliński
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cnego grona obecni byli: pani Jadwiga 
Rzepecka, pani Anna Lendzion, pani 
Alicja Lodzińska, pani Joanna Olejni-
czak, pani Izabela Mrozkowiak, pani Ilo-
na Korpowska, pani Renata Wargocka, 
pani Henryka Jastrzębska, pani Justyna 
Wargocka, pani Diana Róg, pan Remi-
giusz Olejnik, pan Andrzej Łyziński, 
pan Wacław Markiewicz, pan Janusz 
Radgowski, państwo Janina i Czesław 
Jóżwiak. Na nasze zaproszenie odpo-
wiedzieli także: Pani Halina Rogalska – 
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gąbinie, pani 
Anna Ostrowska – Prezes Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej, pan Ma-
rek Jasiński – Prezes Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Troszynie Polskim, pan 
Roman Jabłoński - Prezes Rolniczej 
Spółdzielni Produkcyjnej w Troszynie 
Nowym,  pani Monika Wasiak - soł-
tys wsi Nowe Wymyśle, pan Andrzej 
Sztandur sołtys wsi Troszyn Nowy. Na 
szkolną uroczystość przybyli licznie ro-
dzice naszych uczniów na czele z Prze-
wodniczącą Rady Rodziców – panią 
Marzeną Jasińską.

Po części oficjalnej pani Dyrek-
tor oddała głos dzieciom, którzy jak 
corocznie zaprezentowali refleksyjny 
montaż słowno-muzyczny.

Tegoroczny program artystyczny 
przygotowany przez uczniów klas IV-VI 
pod kierunkiem pań: Edyty Igielskiej, 
Anny Górzyńskiej i Anny Pietracho po-
kazał, że do „Betlejem nie jest tak da-

Wszystko jest, jak przed rokiem: 
na szybach srebrne kwiaty 
i ten sam obraz w ramach okien; 
świat biały, jak opłatek...
Będzie wilia! - Uśmiechną się ludzie, 
do świątecznej zasiądą wieczerzy - 
błogosławiony grudzień!...
"'W żłobie leży - któż pobieży...” 
Pomyśl: na cudzej ziemi wśród obcych, 
tacy jak ty młodzi chłopcy 
i małe dziewczęta 
zaśpiewają tę samą kolędę.
Pamiętaj: będą 
ludzie smutni, opuszczeni, 
niepotrzebni nikomu - 
i nikt z nimi słowa nie zamieni, 
nie zaprosi do swego domu...
Weź do ręki biały opłatek, 
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić - 
i życz szczęścia całemu światu; 
niech się wszystkie serca rozweselą!...

Zdzisław Kunstman 
,,W Dzień Bożego Narodzenia” Grudzień to miesiąc, który kojarzy nam się ze Świętami 

Bożego Narodzenia – a one - z czasem wielkiej radości, 
ale też refleksji, zadumy oraz podsumowań, bo to już ko-
niec kolejnego roku kalendarzowego.

SPOTKANIE 
WIGILIJNE

leko”, wbrew pozorom „jest ono na od-
ległość ludzkiego serca, na odległość 
otwartych ramion, na odległość dłoni 
otwartej. Betlejem jest blisko. Każdego 
dnia możesz tu dojść.” Występ rozpo-
czął się od nostalgicznej „Kolędy Ma-
ryi” w wykonaniu pani Justyny War-
gockiej – absolwentki naszej szkoły. 

Zgromadzeni goście ze wzrusze-
niem wysłuchali słów, które płynęły  
z ust dzieci i głośnymi oklaskami na-
grodzili ich występ.

Pora na niecodzienne wydarze-
nie – Pani Dyrektor – powitała, po raz 
pierwszy goszczący w progach naszej 
szkoły zespół „Pslam 23”. Zgromadzeni 
goście i cała społeczność szkolna miała 
okazję wspólnie pokolędować z zespo-
łem, wykonując tradycyjne polskie ko-
lędy i pastorałki.

Po wspólnym kolędowaniu Pani 
Dyrektor złożyła wszystkim najser-
deczniejsze życzenia świąteczne, „żeby 
tegoroczne święta były wyjątkowe dla 
każdego z nas, przeżywane w ścisłej 
jedności z Chrystusem i drugim czło-
wiekiem”, po czym rozpoczęła trady-
cyjne w polskiej kulturze i chrześcijań-
skiej kulturze łamanie się opłatkiem 
– znakiem pokoju i symbolem pojed-
nania.

Uczniowie naszej szkoły składają 
serdeczne podziękowania za otrzyma-
ne prezenty.

Oprac. A.Górzyńska                                                                                                                                    

19 grudnia w SP w Gąbinie, jak co roku od-
było się środowiskowe spotkanie wigilijne. 
Przygotowania do tego wydarzenia, rozpo-
częły się, jak nakazuje staropolska, chrze-
ścijańska tradycja równo z adwentem, cała 
szkolna społeczność radośnie oczekiwała 
na tę najbardziej niezwykłą i tajemniczą noc  
w roku, kiedy oczy i serca wszystkich zwró-
cone są ku Betlejem. Pani Dyrektor Irena 
Mofina rozpoczęła wigilijne spotkanie od po-
witania przybyłych licznie gości. Na bożona-
rodzeniowe kolędowanie przybyli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak, 
pełnomocnik ds. oświaty pani Aniela Maria 
Machała, radni Miasta i Gminy Gąbin – pani 
Wanda Barbara Smożewska i pani Ewa Gron-
kiewicz, ksiądz  Stanisław Kruszewski – Pro-
boszcz Parafii w Troszynie Polskim.

Wśród zaproszonych gości nie mogło 
zabraknąć emerytowanych nauczycieli  
i pracowników naszej szkoły - pani Janiny 
Bieniek,  pani Henryki Wernik, pani Henryki 
Borowskiej i pani Agnieszki Młodziejewskiej, 
jak również byłej pani Dyrektor – Celiny Le-
wandowskiej.

Wigilijną uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili Dyrektorzy szkół z terenu Miasta 
i Gminy Gąbin – pani Danuta Jakubowska – 
Dyrektor Gimnazjum w Dobrzykowie, pani 
Ewa Chrząszczewska – Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Nowym Kamieniu, pani Joanna 
Jasińska – Dyrektor Przedszkola Samorzą-
dowego w Gąbinie, pani Elżbieta Kamińska 
- Dyrektor Żłobka w Gąbinie.

 Nie zawiedli również nauczyciele, którzy 
pracowali w naszej szkole pani Anna Kowal-
ska, pani Małgorzata Mofina, pani Wiesława 
Kamińska. Również na przyjaciół naszej szko-
ły mogliśmy jak co roku liczyć, wśród tego za-
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GalaNoworoczna
17 stycznia 2016 r. o godzinie 17.00 w Hali Gimnazjum w Gąbinie odbyła się V Gala Nowo-
roczna. Wystąpili nauczyciele i uczniowie Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie, Chór Miasta 
i Gminy Gąbin oraz gwiazda wieczoru – Krzysztof Hanke, aktor, satyryk i lider Kabaretu 
Rak. Szczególnym gościem podczas V Gali Noworocznej był także Alojzy Balcerzak – zna-
ny polski malarz, artysta plastyk, grafik. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę artysty, która 
została stworzona z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.
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Jako pierwszy zaprezentował się Zespół 
Wokalny Szkoły Muzycznej w Gąbinie, 
którego opiekunem jest Iwona Niemyj-
ska. Wykonał utwór pt. Dziad i baba S. 
Moniuszki. Następnie wystąpił Zespół 
Muzyki Rozrywkowej pod kierunkiem 
M. Woźniaka, działający przy Szkole 
Muzycznej w Gąbinie. Krzysztof Hanke 
zaprezentował skecz kabaretowy pt. 
Demonstrant, wprowadził zgromadzo-
ną publiczność w doskonały nastrój. 
Kolejnymi artystami prezentującymi 
się na gąbińskiej scenie byli: Zespół Na-
uczycielski, w którego wykonaniu usły-
szeliśmy takie utwory, jak: Tango Por 
Una Cabeza i Czardasz. Marta Guisa-
do-Czapla, nauczyciel Szkoły Muzycznej 
w Gąbinie wraz z Filipem Swinarskim 
wykonali utwór Tres notas para de-
cir te quiero. Po występie nauczycieli 
ponownie zaprezentował się Krzysz-
tof Hanke. Usłyszeliśmy kolejną część 
widowiska kabaretowego oraz utwór 
Różowe okulary. Kolejnym muzykiem, 
który wystąpił podczas Gali był nauczy-
ciel SM w Gąbinie, dr Zbigniew Merec-
ki, wykonał na fortepianie utwór Moon 
River. Następnie wystąpił Krzysztof 
Hanke, bawił zgromadzoną publiczność 
kolejnymi monologami przepełnionymi 
humorem. Mariusz Hejnicki, nauczy-
ciel klarnetu Szkoły Muzycznej, zagrał 
utwór Scotta Joplina Ragtime. Chór 
Miasta i Gminy Gąbin zaprezentował 
utwory: Kurdesz i Płynie Wisła. V Gala 
Noworoczna zakończyła się wspólnym 
występem gwiazdy wieczoru Krzysztofa 
Hanke oraz Chóru Miasta i Gminy Gą-
bin. Wspólnie zaśpiewali utwory Ma-
riola i Karolinka.

Przybyli na uroczystość widzowie 
nagrodzili wszystkich występujących 
artystów gromkimi brawami, co świad-
czyło o tym, że V Gala Noworoczna 
bardzo się podobała i dostarczyła wielu 
pozytywnych wrażeń.

Autorem scenariusza był dr Jaro-
sław Domagała – dyrektor Szkoły Mu-
zycznej I stopnia w Gąbinie oraz Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gą-
binie.

Nagłośnienie, oświetlenie oraz ob-
sługę techniczną zrealizowała firma 
Optis.

tekst: J. Domagała 
fot. A. Świerzyński 

wideo: OPTIS
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Wzleciały słowa ubrane w dźwięki,
Nadając życiu barw i energii,
Zebrani razem wśród gitar grania
Naprzeciw siebie,
Po środku nocy,
We mgle świetlistej
Świec migotanie.
…
I Wiatru granie.

pieśniarz ludowy 
hrabia Kentu  lord  IV-y Raulo van Pertolon  

O wieczorku za wiele nie będę pisać. Jeśli chcecie, obej-
rzycie go gdzieś w świecie (może w jakimś internecie).

Odbył się w Gąbinie 19 marca 2016 r. o godz. 18.15 
w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol przy 
ul. Wspólnej 12. W pięknych salach gościli nas Magda 
Żabka-Tomczak i Andrzej Żabka,
oświetlał – Piotr Kunikowski, 
nagłaśniał – Jarosław Czajkowski. 
Głosów swoich użyczyli: 
Agnieszka i Andrzej Wichrowscy,  
Ela Kamińska, 
Agnieszka Drozdowska, 
Piotr Szabliński, 
Monika Wichrowska 
Celina Lewandowska 
Nela Motylewska-Białek 
Tomasz Gralewski 
ks. Michał Zadworny 
Iwona i Dariusz Zielińscy 
Jolanta Wojtalewicz 
Anna Kiełbasa.

Barw granie w FATAMORGANIE:
Gitary:  Andrzej Wichrowski

Jarek Czajkowski
Kuba Czajkowski
Mariusz Sikora

Trąbka: Hubert Machała
Akordeon:  Jan Sapiński
Instrumenty perkusyjne: Marek Sapiński

Ogień prawdziwy: 
dekoratorzypl – Motylewscy@Białek@Kwiatkowscy
Ścieżka filmowa – Jacek Machała
Ścieżka zdjęciowa –  Katarzyna Frydrysiak  
                                     Andrzej Świerzyński 

Jak widać, wielu było aktorów, a całość jawiła się 
niczym fatamorgana.

Dziękujemy wszystkim aktorom i gościom. I tym in-
nym też.

Jeśli o czymś zapomniałem, dopiszę innym razem. 
   Andrzej Wichrowski
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19 marca br. odbył się wieczór autorski Gąbinia-
nina Andrzeja Wichrowskiego, związany z wyda-
niem tomiku poezji pt.: „Fatamorgana”. Znala-
zły sie w nim oprócz wierszy, tekstów piosenek  
i przemyśleń, również piękne kolorowe ilustra-
cje. Spotkanie z poetą odbyło się w Centrum 
Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol w Gąbinie, 
w pięknie zaaranżowanej i oświetlonej sali, pod 
hasłem wino, poezja i śpiew. W nastrojowym 
blasku świec utwory recytowali znajomi artysty, 
natomiast zespół „Fatamorgana” akompanio-
wał poecie przy wykonaniu wybranych piose-
nek autorskich.

Poezja Andrzeja Wichrowskiego jest wynikiem kilkunastoletniej twórczości, 
która teraz została zebrana w całość. Wiersze są osobistymi doznaniami, odczu-
ciami i przemyśleniami autora na otaczający go świat.

Podczas występu autor w przepiękny sposób sprawił, że wszyscy obecni go-
ście poczuli wyjątkowy klimat poezji mówionej i śpiewanej, a ich reakcje świad-
czyły o tym, że sobotni wieczór na długo pozostanie w ich pamięci.
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Każdego roku w grudniu podsumowu-
jemy nasze działania i konkursy. 

15 grudnia 2015 r. zorganizowa-
liśmy uroczystość, na której podsu-
mowano gminną akcję trwającą od 
października do listopada pod hasłem 
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać 
zimę”. Uczestniczyli w niej ucznio-
wie wraz z opiekunami ze wszystkich 
szkół Miasta i Gminy Gąbin, które ak-
tywnie włączyły się w  zbiórkę karmy 
dla zwierzyny leśnej oraz brały udział  
w konkursie na „Najładniejszy karm-
nik lub budkę lęgową” oraz zaproszeni 
goście. Na spotkaniu  został również 
rozstrzygnięty konkurs ornitologiczny 
pod hasłem Ptaki Doliny Środkowej 
Wisły, ogłoszony w ramach VII edycji 
projektu Ligii Ochrony Przyrody „ Po-
zwólmy ptakom mieszkać obok nas”. 
Nagrody i dyplomy konkursowe ufun-
dowali i wręczyli licznej grupie finali-
stów Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
oraz przedstawiciele Koła Łowieckiego 
„Kania” Nadleśnictwa Łąck.

Członkowie Szkolnego Koła LOP 
zaprezentowali zebranym przedsta-
wienie pt.„Sejmik na leśnej polanie”.  
W  scenariuszu wykorzystano obszer-
ny fragment poematu  „O życiu leśnych 

Stosowanie w nauczaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych wdraża 
uczniów do twórczego rozwiązywania 
zadań i problemów oraz przygotowuje 
ich do życia w społeczeństwie informa-
cyjnym. Nauczyciele prowadzą lekcje  
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 
e-podręczników i programów multime-
dialnych oraz innych zasobów interne-
towych. Realizują oryginalne projekty 
edukacyjne doskonalące umiejętności  
i rozwijające zainteresowania uczniów. 

Dzięki stosowaniu TIK dzieci chęt-
niej i z większą aktywnością uczestniczą 
w zajęciach, nabywają umiejętności wy-
szukiwania i segregowania informacji 
oraz zaspakajają naturalną ciekawość 
świata. Uczą się także bezpiecznego po-
ruszania w cyberprzestrzeni.

Opracowała: Anna Gołdyn

Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 
– szansą na lepszą przyszłość

W Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie 
z powodzeniem wykorzystujemy nowoczesną bazę dydak-
tyczną pozyskaną dzięki zakwalifikowaniu  do Ogólnopol-
skiego Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. 

Wspólnie dla dobra przyrody zwierząt” autorstwa naszego gąbiń-
skiego poety p. Wojciecha Kwiatkow-
skiego. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
nasi młodzi aktorzy mieli wspaniałe 
przebrania, które w pełni pomogły im 
wcielić się w role przedstawicieli fauny 
polskich lasów.

Ważnym elementem grudniowej 
uroczystości było wręczenie myśliwym 
pamiątkowej tablicy, upamiętniającej 
Jubileusz dziesięcioletniej współpracy 
Szkoły Podstawowej w Gąbinie z Ko-
łem Łowieckim „Kania” wraz z podzię-
kowaniem za wieloletnią, efektywną 
realizację przedsięwzięć z zakresu edu-
kacji przyrodniczo-leśnej. 

Warto dodać, iż nasze Szkolne 
Koło LOP  zajęło I miejsce w kon-
kursie Najlepiej pracujące koło LOP  
w roku szkolnym 2014/2015 przyzna-
ne przez Zarząd Okręgowy LOP w Płoc-
ku. Miłym akcentem było wręczenie 
opiekunom koła dyplomu i nagrody 
przez wiceprezesa ZO LOP.

Ktoś może powiedzieć, że zbieranie 
żołędzi na karmę, wykonanie karmni-
ka i sypanie do niego ziarna, czy też 
zawieszenie wykonanej przez siebie 
budki lęgowej  to przecież nic wielkie-
go. Ale pamiętajmy, że największym 
błędem człowieka jest to, że nie robi 
nic, bo może zrobić tylko trochę…

  Opracowała: Joanna Czajkowska

W Szkole Podstawowej im. M. Konop-
nickiej w Gąbinie od wielu lat w ra-
mach edukacji ekologicznej staramy się 
kształtować wśród uczniów poczucie 
więzi ze środowiskiem naturalnym po-
przez systematyczne działania na rzecz 
ochrony przyrody. Co roku  organizuje-
my konkurs na „Najładniejszy karmnik 
lub budkę lęgową” oraz dokarmiamy 
ptaki. Szkolne koło LOP, przy wsparciu 
myśliwych z Koła Łowieckiego „Ka-
nia”, prowadzi coroczną akcję zbiórki 
kasztanów, żołędzi, zboża, kukurydzy  
i orzechów z przeznaczeniem na karmę 
dla zwierzyny leśnej w okresie zimo-
wym. W 2013r. chętnie dołączyły do 
nas również inne szkoły z naszej gminy. 
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Po raz kolejny, w ponad stu krajach 
na całym świecie miały miejsce wy-
darzenia, których celem było  podkre-
ślenie roli każdego z użytkowników 
w tworzeniu bezpiecznego i przyja-
znego Internetu. Organizatorem Dnia 
Bezpiecznego Internetu w Polsce 
jest Polskie Centrum Programu Sa-
fer Internet, które tworzą Naukowa  
i Akademicka Sieć Komputerowa oraz 
Fundacja Dzieci Niczyje. Partnerem 
wydarzenia jest firma Facebook, na-
tomiast Głównym Partnerem DBI jest 
Fundacja Orange.

Dzień Bezpiecznego Internetu 
obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 roku. W Polsce 
pierwszą edycję DBI Polskie Centrum 
Programu Safer Internet (NASK i FDN) 
zorganizowało w roku 2005. Jego pod-
stawowym celem jest inicjowanie oraz 
propagowanie działań na rzecz bez-
piecznego dostępu dzieci i młodzieży 
do zasobów internetowych.

W tym roku również nasza szko-
ła zgłosiła inicjatywę promującą 
bezpieczne korzystanie z Internetu.  
W ramach tych działań uczniowie 
klas II – VI uczestniczyli w zajęciach 
edukacyjnych, na których zdobyli 
wiedzę na temat zagrożeń zwią-
zanych z korzystaniem z Interne-
tu, poprowadzonych przez na-
uczycielkę zajęć komputerowych 
– Panią Katarzynę Sieradzan. 
Zorganizowano również konkurs 
plastyczny – na plakat związany 
z bezpieczeństwem w Internecie,  
a najlepsze prace zostały nagrodzone  
i umieszczone na szkolnym korytarzu. 

Dzień 
Bezpiecznego Internetu

„Lepszy Internet zależy od Ciebie!” 
– pod takim hasłem 9 lutego obchodzony był Dzień  
Bezpiecznego Internetu w Szkole Podstawowej  
w Dobrzykowie. 

W ramach obchodów Dnia Bez-
piecznego Internetu została zapro-
szona do naszej szkoły policjantka  
z Komendy Miejskiej Policji w Płocku – 
Pani Joanna Łopatowska -  specjalista 
w Zespole Profilaktyki Społecznej Nie-
letnich i Patologii,  która poprowadziła 
z uczniami klas I-VI zajęcia  , jak bez-
piecznie poruszać się w sieci  i jakie na 
nas czyhają zagrożenia. Uczniowie nie 
tylko poznali zasady bezpiecznego po-
ruszania się po Internecie, dowiedzieli 
się,  jak z niego  korzystać , by czuć się 

bezpiecznie, ale także, gdzie szukać 
pomocy w razie potrzeby.

Z zagadnieniami dotyczącymi bez-
piecznego korzystania z sieci zaznajo-
miono także  Rodziców. W trakcie spo-
tkania z Rodzicami  nauczycielka zajęć 
komputerowych –Pani Katarzyna Sie-
radzan  przeprowadziła  prelekcję na 
temat cyberprzemocy i innych zagro-
żeń związanych z korzystaniem przez 
dzieci z Internetu.

                                                                                             
Opracowała Katarzyna Sieradzan
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10 grudnia 2015 r w Szkole Podstawo-
wej w Dobrzykowie uczniowie kl. I –III 
uczestniczyli w warsztatach zdobienia 
pierników. Dzieci miały możliwość sa-
modzielnego zdobienia pierników oraz  
poznania historii i legendy związanej 
z wypiekami piernika. Podczas warsz-
tatów uczestnicy stosowali różnego 

Warsztaty 
pachnące tradycją

Warsztaty 
kreatywno-edukacyjne
15 grudnia 2016 r. w Szkole Podsta-
wowej w Dobrzykowie odbyły się 
warsztaty ,,Malowania bombek” dla 
klas I-III oraz warsztaty ,,Świec żelo-
wych” dla klas IV –VI. 

Przed nadchodzącymi święta-
mi, zanim choinka rozgościła się  
w naszych domach, pomyśleliśmy 
już o tym, w co ją ubierzemy. Zorga-
nizowaliśmy warsztaty malowania 
bombek, których celem była popu-
laryzacja pięknej tradycji wykonywa-
nia ozdób choinkowych. W ciepłej 
przedświątecznej atmosferze ucznio-
wie na szklanych bombkach tworzyli 
piękne pełnowymiarowe postacie 
Świętego Mikołaja, renifera, czy też 
aniołka okraszane brokatem. Dzieci 
poznały technikę dmuchania szkla-
nych kul oraz magię srebrzenia. Zaję-
cia dostarczyły uczniom wiele radości 
i pozwoliły twórczo spędzić czas.

Warsztaty świec żelowych to nie-
banalna okazja do stworzenia ozdob-
nych świec świątecznych w szklanych 
naczyniach. Uczniowie mięli okazję 
kreatywnie spojrzeć na proces twór-
czy. Zajęcia uczyły łączenia elemen-
tów, pogłębiły wrażliwość estetyczną 
oraz przygotowywały do bycia twór-
czymi ludźmi. Każde dziecko w szkla-
nym naczyniu układało z różnych 
kolorów mozaikę z piasków oraz ma-
lutkich bombek, szyszek, muszelek. 
Wszystko to zostało zalane koloro-
wym żelem z wybranym zapachem, 
a następnie pięknie zapakowane. Na 
pewno świece stały się piękną ozdo-
bą świątecznego stołu.

W czwartek 14 stycznia 2016 r.,  
w  Szkole Podstawowej w Czermnie 
odbył się szkolny konkurs kolęd,  któ-
ry  już na stałe wpisał się do kalen-
darza uroczystości. Celem konkursu 
było kultywowanie śpiewu polskich 
kolęd. W tegorocznym konkursie wzię-
ło udział 27 uczniów z zerówki i klas  
I - VI. Uczniowie zaprezentowali swo-
je zdolności wokalne, instrumentalne  
i wokalno-instrumentalne. Uroku te-
gorocznemu konkursowi nadały wer-
sie instrumentalne kolęd, które dostoj-
nie zabrzmiały na organach, gitarze  
i saksofonie. Każdy uczestnik dostawał 
gromkie brawa, które były wyrazem 
podziękowania za jego występ. W ra-
mach realizowanego w szkole Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
„Książki naszych marzeń” kolędowanie 
przeplatane było czytaniem wierszy  
o tematyce świątecznej. Wiersze czy-
tała mama naszych uczennic Marysi  
i Madzi - p. Monika Zaleska oraz dwie 

Szk    lny 
konkurs kolęd

uczennice z klasy szóstej: Julia Gości-
niak i Emilia Smolarek. Organizatorem 
konkursu była katechetka p. Maria Ta-
deusiak a nagrody ufundowała trady-
cyjnie Rada Rodziców. 

Opracowała: p. Maria Tadeusiak

17.12. 2015 r. w SP w Czermnie odbyły 
się jasełka  bożonarodzeniowe. Na uro-
czystość przybyli licznie zaproszeni go-
ście i rodzice.  W przedstawieniu brały 
udział dzieci z klasy I, III, IV i oddziału 
przedszkolnego. W wykonaniu dzieci 

Jasełka 

rodzaju techniki nakładania lukrów, 
wykorzystywali przygotowane ozdoby 
z mas cukrowych. Każdy uczeń otrzy-
mał do zdobienia dwa duże pierniki 
w kształcie bałwanka i choinki. Dzieci 
pracowały z dużym zaangażowaniem.  
Za pięknie ozdobione pierniki każdy 
uczeń otrzymał piernikowy medal.

obejrzeliśmy historię narodzenia Pana 
Jezusa. W tym wydarzeniu Maryi i Józe-
fowi towarzyszyły anioły, pasterze, kró-
lowie i dzieci. W atmosferę zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia wprowa-
dziły nas kolędy śpiewane przez dzieci 
i narratorzy. Był też śpiew i taniec dla 
małego Jezuska w wykonaniu uczniów 
z zerówki oraz piosenki świąteczne  
w języku angielskim. 10.01.2016 r. ja-
sełka w wykonaniu naszych uczniów 
zostały wystawione w kościele para-
fialnym w Czermnie. Uczniów do wy-
stępu przygotowywały panie: Barbara 
Brzózka, Hanna Olejniczak, Agnieszka 
Sarzała, Emilia Kołodziejczyk.

Opracowanie: Organizatorzy
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Choinka noworoczna odbyła się w so-
botę 30 stycznia  2016 r., to data także 
kończąca śródroczne zmagania w na-
uce naszych uczniów i początek ferii 
zimowych. Do wspólnej zabawy zapra-
szał prowadzący, który potrafił dobrać 
właściwy repertuar muzyczny. Nie 
zabrakło wspólnego śpiewania i dedy-
kacji. Dużą atrakcją był taniec pingwi-
na oraz wiele nagród dla wytrwałych 

Zabawa choinkowa
tancerzy. W trakcie zabawy odwiedził 
uczniów Mikołaj, który tradycyjnie 
przyniósł dla nich paczki. Po spotkaniu 
z dostojnym gościem uczniowie udali 
się na kolację, która wzmocniła ich do 
dalszej zabawy. Dzięki sprawnej orga-
nizacji Rady Rodziców choinka była 
radosnym wydarzeniem. Serdecznie 
dziękujemy! 

 Opracowanie: p. Maria Tadeusiak

W środę 27 stycznia 
2016 r. po raz kolejny 
gościli w naszej szko-
le dostojni goście - 
babcie i  dziadkowie 
naszych uczniów. 
Dzieci z  klas 0-III pod 
opieką swoich wy-
chowawców przygo-
towały i przedstawiły 
program artystyczny.  
Były życzenia, wier-
sze, piosenki i tańce. 
Dziadkowie i babcie 
zostali obdarowani 
upominkami przy-
gotowanymi przez 
wnuczęta. Podczas 
uroczystości panował miły i radosny 
nastrój. Po słodkim poczęstunku przy-
gotowanym przez rodziców wnuki za-

prosili gości do 
wspólnych zabaw 
przy muzyce. Za-
bawom towarzy-
szyła atmosfera 
radości i dobrego 
humoru. Spotka-
nie było okazją do 

wspólnych rozmów z wnukami i znajo-
mymi. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za liczne przybycie i aktywny 

Święto Babci 
i Dziadka

udział w uroczystości i już zapraszamy 
za rok. Wychowawcy klas 0-III składają 
serdeczne podziękowanie rodzicom za 
włączenie się w przygotowanie tej do-
niosłej uroczystości. 

 
Opracowanie: 

p. Emilia Cybart-Kołodziejczyk, 
p. Hanna Olejniczak, 

p. Maria Trenka, 
p. Barbara Brzózka. 

20 stycznia 2016 r. przedszkolaki  
i uczniowie klas I-III byli na wycieczce 
w płockiej Szkole Muzycznej na mu-
sicalu „Alladyn…Baśń tysiąca i jednej 
nocy” przygotowanym przez aktorów 
Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa.  
Niezwykłe zdarzenia, dobre i złe duchy 
oraz cudowna lampa wprowadziły nas  
w zaczarowany i egzotyczny świat baj-
ki. Niezapomniany nastrój widowiska 
wzbogaciły barwne kostiumy i sceno-
grafia.

Opracowanie: wychowawcy klas 0 - III

Wycieczka do Szkoły Muzycznej  w Płocku
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Jubileuszowe X Do-
żynki Parafialne w 
Czermnie odbyły się 
20 września 2015r. 
Organizatorami byli: 
Szkoła Podstawo-
wa, Parafia, Rodzice, 
Ochotnicza Straż Po-
żarna, Koło Gospodyń 
Wiejskich. Konferan-
sjerami uroczystości 
tradycyjnie były panie: 
Maria Tadeusiak i Bar-
bara Brzózka. Uroczy-
stość zgromadziła bar-
dzo dużą grupę widzów. 
Na coroczne święto plo-
nów przybył również Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin pan Krzysztof Jadczak. 
Wszystkich zebranych powitała pani 
dyrektor Marzena Ledzion, tradycyjnie 
ubrana w strój ludowy, czym podkreśli-
ła charakter uroczystości i nasze umiło-
wanie tradycji ludowych. Gospodarza-
mi tegorocznych Dożynek Parafialnych 
byli rolnicy: pani  Grażyna Rutkowska 
ze Strzemeszna i pan Andrzej Zalewski 
z Czermna. Dożynki rozpoczął obrzęd 
w wykonaniu Wielopokoleniowego 
Zespołu Ludowego „Czermno”, pod-
czas którego wieniec dożynkowy został 
„obtańcowany i oblany wodą na nowe, 
lepsze plony”. Kulminacyjnym punk-
tem było przekazanie chleba wypie-
czonego z tegorocznych zbóż na ręce 
pana  burmistrza, który wraz z gospo-
darzami dożynek dzielił go pomiędzy 
uczestnikami uroczystości. Po zakoń-
czeniu obrzędu przyszedł czas na wy-
stępy szkolnych artystów. Jako pierwsi 
zaprezentowali się uczniowie z oddzia-
łu przedszkolnego i klasy pierwszej.  
W ich wykonaniu zobaczyliśmy układy 
taneczne do następujących utworów: 
„Beczy koza, beczy”, polka „Italiano” 
Rachmaninowa oraz taniec do muzy-
ki z filmu „Piraci z Karaibów”.  Dzieci 
do występu przygotowała p. Teresa 
Rzepecka.  Kolejnym punktem uro-
czystości był program słowno-mu-
zyczny. Dzieci z  klas I – III zaprezen-
towały  piosenki i wiersze związane 
z dożynkami. Była też opowieść ru-
chowa „Od ziarenka do bochenka” 
w wykonaniu szkolnego zespołu 
Małe Czermno. Zaprezentowała się 
także młodsza grupa taneczna, któ-
ra  przedstawiła dwa  tańce:  „Grozik”  
i „Polkę spacerową”. Tę część progra-

mu zakończył do-
stojnym polone-
zem zespół Małe 
Czermno. Uczniów 
z klas I-III do wy-
stępu przygotowy-
wały panie: Hanna 
Olejniczak i Barba-
ra Brzózka. Zespół 
Małe Czermno 
przygotowała pani 
Iwona Zielińska,   
a młodszą grupę 
taneczną pani Ma-
ria Trenka. W dalszej części uroczysto-
ści mogliśmy wysłuchać dwóch rado-
snych piosenek w języku angielskim. 
Dzieci do występu przygotowała pani 
Agnieszka Sarzała. Następnie wystą-
pił gościnnie  zespół „Ludowe Nutki”, 
który działa w Szkole Podstawowej im. 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubi-
cach. Pod kierunkiem p. Janiny Ujazdy 
i p. Łukasza Bartosiaka zespół zapre-
zentował dwa tańce ludowe: kujawia-
ka i polkę oraz piosenki: „Kukułeczka 
kuka”, „Cyt, cyt”, „Zachodzi słonecz-
ko”, „W moim ogródeczku”, „Uciekła 
mi przepióreczka”.  Kolejnym punktem 
uroczystości był występ zaprzyjaźnio-
nego i współpracującego z naszą szko-
łą Zespołu Ludowego „Czermno”, który 
wykonał piosenki, przyśpiewki i tańce 
ludowe z naszego regionu. Na uwagę 
zasługuje fakt, że zespół tworzą trzy 
pokolenia: babcie naszych uczniów, ro-
dzice, nauczyciele i młodzi absolwenci 
naszej szkoły. Na zakończenie wystą-
piła młoda wokalistka – Adrianna Zie-
lińska. W jej wykonaniu usłyszeliśmy 
utwór Agnieszki Osieckiej „Miasteczko 
cud” oraz piosenkę pt. „Dach”.  Wszyst-

kie  występy zostały miło przyjęte przez 
publiczność i nagrodzone gromkimi 
brawami. Naszej uroczystości towarzy-
szyły dodatkowe atrakcje. Tradycyjnie 
już Rada Rodziców przygotowała „Kosz 
szczęścia”, wspaniałe ciasta, frytki, po-
pkorn i pyszne kiełbaski z grilla. Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich również za-
dbały o poczęstunek, na który składały 
się wspaniałe ciasta, masło własnego 
wyrobu, smalec, ogórki i inne przetwo-
ry z wiejskiej spiżarni. Uroczystość do-
żynkowa była również okazją do wielu 
spotkań i rozmów między innymi z ab-
solwentami naszej szkoły, którzy w ra-
mach programu „Gdy dorosnę,  będę 
jak…” podzielili się swoimi osiągnię-
ciami zawodowymi i różnorodnymi 
zainteresowaniami. Wszyscy z podzi-
wem oglądali wyczarowane z warzyw 
„dzieła sztuki”, których autorem był 
nasz absolwent Krystian Dolecki. Na 
nasze zaproszenie przybyli również 
mieszkańcy i personel Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie, którzy przy-
gotowali stoisko z pracami plastyczny-
mi wykonanymi podczas warsztatów 
terapii zajęciowej.

Jubileuszowe 
X Dożynki Parafialne 
w Czermnie
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Jak na dożynki przystało, oprócz po-
dziwiania i świętowania tegorocznych 
plonów można było również zasięgnąć 
informacji na stoisku przygotowanym 
przez przedstawicieli KRUS.

Organizacja tegorocznych jubile-
uszowych dożynek odbyła się dzięki 
wsparciu finansowemu ludzi o do-
brym i szczerym sercu. Pragniemy 
gorąco podziękować sponsorom.  
A są nimi: Piekarnia Wiesław Jasiński 
Gąbin, Sołectwo Czermno, Pan Artur 
Bąbrych - firma Giotto Polonia Spółka 
z o. o. z Wymyśla Polskiego, Ochotni-
cza Straż Pożarna w Czermnie, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Czermnie, Pani 
Teresa Kwiatkowska Sklep Obuwniczy 
„Ambra” w Gąbinie, Państwo Jolanta 
i Andrzej Zdunek Żwirownia w Barci-
ku, ArtMedia – Video Gąbin, Mag-Bud 
Państwo Dorota i Andrzej Jasińscy  
z Barcika Starego, Firma Transtar Pań-
stwo Małgorzata i Mirosław Tarka  
z Czermna, Państwo Grażyna i Stani-
sław Zwierzchowscy z  Czermna.

Patronat medialny naszej uroczy-
stości objął Portal „Teraz Gabin”.

Wszystko co dobre szybko się koń-
czy, tak też nasza uroczystość niepo-
strzeżenie dobiegła końca. Już dziś 
zapraszamy na XI Dożynki Parafialne  
w przyszłym roku.

Opracowanie: Organizatorzy

A oto przepis  
na nasz pyszny chleb:
1 kg mąki
1 l letniej wody
pół paczki drożdży
1 łyżka soli
1 łyżka cukru
1 szklanka otrąb pszennych
6 łyżek słonecznika
3 łyżki sezamu
3 łyżki siemienia
3 łyżki dyni
kawałek margaryny  
do wysmarowania blachy
płatki owsiane do obsypania 
blachy

Pieczenie 
chleba

Nasze przedszkolaki podjęły wyzwanie pie-
czenia chleba z ziarnami. To zajęcie kulinar-
ne bardzo dzieciom przypadło do gustu. 
Wspólnie przygotowały rozczyn na chleb, 
następnie wymieszali niezbędne składniki. 
Ciasto przełożono do blaszki i włożono do 
pieca w szkolnej kuchni.Po upieczeniu chleb 
został wystudzony, a dzieci bardzo chętnie 
robiły sobie z niego pyszne kanapki. Świe-
ży wypiek z dżemem i miodem smakował 
wszystkim przedszkolakom!

E.Kołodziejczyk

Dzieci z przedszkola w Czermnie mia-
ły okazję poznać starodawne sprzęty, 
które znajdują się w naszej izbie regio-
nalnej, która jest chlubą naszej szkoły. 
Z zaciekawieniem oglądały ówczesną 
pralkę, czyli tarę, lampę naftową, że-
lazka „z duszą” a także gramofon. 

Przedszkolaki w izbie regionalnej
Wiele dzieci pytało, jak korzystano  
z takich, jak to niektórzy określili - sta-
roci. Większość stwierdziła, że jednak 
woli żyć tak, jak teraz, mając pralkę au-
tomatyczną, latarkę, żelazko na prąd, 
czy magnetofon. 

E.Kołodziejczyk
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W ramach obchodów Święta Niepod-
ległości w Szkole Podstawowej im. Wł. 
St. Reymonta w Czermnie odbył się 
uroczysty Koncert Pieśni Patriotycznych  
„A to Polska właśnie...”. Sala gimnastycz-
na szkoły zmieniła się tego wieczoru 
nie do poznania: skromna, ale jak wy-
mowna dekoracja; symbole narodowe; 
nastrojowe oświetlenie; zaproszeni go-
ście sprawiło, że wszyscy - dzieci i dorośli 
czuli podniosły nastrój tego szczególne-
go wieczoru. Głównymi wykonawcami 
koncertu byli uczniowie z klas IV – VI, 
Zespół Psalm 23 i publiczność. Uroczy-
stość została przygotowana przez panie: 
Iwonę Zielińską, Marię Tadeusiak, Ma-
rię Trenkę i składała się z dwóch części. 
Pierwszą część, dostojnym Polonezem, 
rozpoczął zespół Małe Czermno. Na-
stępnie uczennica klasy piątej Agatka 
Jasińska wykonała wersję instrumental-
ną pieśni „Ułani, ułani”. W dalszej części 
koncertu zaprezentował się  chór  szkol-
ny, który wykonał trzy utwory. Pierw-
szym była pieśń „My Pierwsza Brygada”, 
znana również pod tytułem „Legiony to 
żołnierska nuta”. Melodia pieśni to me-
lodia Marsza Kieleckiego nr 10. Praw-

Koncert Pieśni Patriotycznych 

A to Polska właśnie...
dopodobnym jej autorem był kapitan 
Andrzej Brzuchal-Sikorski, kapelmistrz 
orkiestry I Brygady Legionów Polskich Jó-
zefa Piłsudskiego. Drugim utworem była 
piosenka „Przybyli ułani pod okienko”, 
której autorem jest prawdopodobnie le-
gionista 4 pułku piechoty Feliks Gwiżdż. 
Trzeci utwór to piosenka „Piechota”. Au-
torstwo jej nie jest dokładnie ustalone, 
przyjmuje się, że Leon Łuskino był auto-
rem muzyki, a Bolesław Lubicz-Zahorski 
- słów. Do wykonania w/w utworów włą-
czyła się publiczność, która mogła korzy-
stać z tekstów wyświetlanych na ekranie. 
Po występie szkolnego chóru usłyszeli-
śmy nieco mniej znane utwory z czasów 
wojny i okupacji. Uczniowie klasy szó-
stej wykonali pieśń wojskową „Leguny  
w niebie”, która w czasie II wojny świa-
towej zdobyła popularność w szeregach 
żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Ko-
lejny utwór, znany zwłaszcza harcerzom 
zatytułowany „Nie pamiętasz” wykonała 
uczennica klasy szóstej Agata Stefańska. 
Następną solistką była Natalia Szymań-
ska uczennica klasy szóstej, która zaśpie-
wała utwór Sławy Przybylskiej „Gdzie 
są kwiaty z tamtych lat”. Najmłodszym 
uczestnikiem był Dawid Ryfa z klasy III, 
który wykonał utwór „Warszawo ma” 
pochodzący z filmu muzycznego z roku 
1946. Do śpiewanych przez chór oraz 
solistów pieśni i piosenek dołączone 
były prezentacje multimedialne, które 
w połączeniu z pięknym wykonaniem 
utworów wywołały niejedną łezkę  
w oku. Nastrój zadumy i refleksji zmienili 
nieco trzej uczniowie z klasy IV: Krystian 
Wierzbicki, Igor Wypysiński i Kamil Jani-
szewski, którzy zaprosili do wysłuchania 

piosenki „Siekiera, motyka”. Pierwszą 
część uroczystości zakończyła prezen-
tacja multimedialna „Dziwny jest ten 
świat”. Drugą część koncertu wypełniły 
utwory wykonane przez Zespół Psalm 
23. W ich wykonaniu usłyszeliśmy wzru-
szające utwory patriotyczne nawiązujące 
do wartości religijnych. Pięcioma głosami 
zabrzmiała „Modlitwa Bonawentury”, 
poruszająca „Kruszyna” i pieśń „Piękna 
Pani” oddająca naród polski w opiekę 
Maryi. Otuchę w nasze serca wlała p. Be-
ata Jasińska wykonaniem utworu „Miej-
cie nadzieję. Występ został bardzo miło 
przyjęty i gromko oklaskiwany. Ta nie-
zwykła uroczystość koncertowa przebie-
gała w atmosferze wspomnień, zadumy 
i refleksji. Była niezwykłą lekcją historii 
i patriotyzmu, dzięki której poczuliśmy, 
że jesteśmy Polakami. Koncert był tak-
że ukłonem wobec tych, którzy przelali 
krew za naszą wolność i zakończony zo-
stał wspólnym wykonaniem „Modlitwy 
o wschodzie słońca”. Konferansjerami 
uroczystości byli: p. Iwona Zielińska - na-
uczyciel języka polskiego i Kacper Zieliń-
ski uczeń klasy szóstej - pełniący funkcję 
skarbnika w SU i chorążego w poczcie 
sztandarowym szkoły.

Pani dyrektor Marzena Ledzion 
podziękowała uczestnikom za piękny 
występ, nauczycielom za przygotowa-
nie uczniów do koncertu i wszystkim za 
przybycie. Słowa podziękowania skiero-
wała do wszystkich również pani Elżbieta 
Kamińska Prezes Związku Piłsudczyków 
oraz dyrektor Żłobka samorządowego 
w Gąbinie, która na ręce pani dyrektor 
przekazała książkę i czekoladki dla wy-
stępujących.

Przeprowadzenie koncertu nie było-
by możliwe bez dobrego nagłośnienia, 
które zapewnił nam p. Łukasz Stefański. 
Wszystkim gościom przybyłym na uro-
czystość oraz osobom, które przyczyniły 
się do zorganizowania i przebiegu tego 
koncertu składamy serdeczne podzięko-
wania.

 Opracowanie: Organizatorzy
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15 września dzieci z oddziału przed-
szkolnego odwiedził pewien gość - była 
to pani policjantka z Komisariatu Poli-
cji w Gąbinie. Przeprowadziła z przed-
szkolakami pogadankę na temat bez-
piecznego poruszania się na drogach. 

policjantkaW PRZEDSZKOLU
Dzieci mogły obejrzeć z bliska kajdanki, 
legitymację policyjną oraz przymierzyć 
czapkę. Niektórym po tym spotkaniu 
zamarzyła się praca w policji.

E.Kołodziejczyk

W przedszkolu w Czermnie odbyło się 
spotkanie z panią pielęgniarką Krystyną 
Modliborską. Dzieci przywitały zaproszo-
nego gościa i ze skupieniem słuchały, co 
ma im do powiedzenia. Pani pielęgniar-
ka powiedziała dzieciom, jak ważna jest 
higiena osobista, mycie rąk oraz ząbków. 
Przypomniała również, aby każdy zdro-
wo się odżywiał - dużo warzyw i owoców 
w diecie to podstawa! 

E.Kołodziejczyk

Zdrowym być

Nasze przedszkolaki doskonale wiedzą, 
że należy dbać o zęby. Codzienne mycie 
ząbków w ramach projektu ”Dzieciństwo 
bez próchnicy” to już rytuał, o którym 
każdy pamięta. Udział w zabawie „Zdro-
wy ząb - chory ząb” uświadomił dzie-
ciom, że produkty, które zjadają dzielą 
się na zdrowe (owoce, warzywa, nabiał) 
i niezdrowe (słodycze, słone przekąski). 
Przedszkolaki wysłuchały opowiadania 
„O Jurku, którego bolał ząb”- diablik Boli-
ząb, który kilofem robił dziury w zębach, 

Dzieciństwo bez próchnicy
był najciekawszym 
bohaterem opowia-
dania. Wspólne słu-
chanie i tańce do pio-
senki „Myję zęby” 
było miłym przerywnikiem. 
Na koniec dzieci wykleiły kontury zęba 
kawałkami waty. Po tych zajęciach każdy 
przedszkolak obiecał, że jeszcze bardziej 
będzie dbał o swoje zęby, a słodycze zde-
cydowanie ograniczą. 

E.Kołodziejczyk

„Kochaj świat i nie zaśmie-
caj go- tak, jak my, przed-
szkolaki z Czermna!”
 – takie hasło widniało na transparen-
cie ekologicznym podczas akcji Sprzą-
tania Świata. Pogadanka na temat 
porządkowania swojego otoczenia  
i nie zaśmiecania planety, wykonanie 
transparentu i porządkowanie terenu  
wokół szkoły uświadomiły dzieciom, 
jak ważne jest utrzymywanie czysto-
ści. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że 
ziemia to ich wspólne dobro i będą  
o nią dbać. 

E.Kołodziejczyk

Sprzątanie 
świata
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7 grudnia w przedszkolu w Czermnie 
świętowaliśmy mikołajki. Dzieci obda-
rowane zostały pięknymi prezentami, 
na które od rana cierpliwie czekali. 
Mikołaj nie zawiódł i nawet dla tych 
„trochę mniej grzecznych” zostawił po-
darunek. Wszystkim przedszkolakom 
prezenty przypadły do gustu.

Nasze przedszkolne mikołajki po-
łączyliśmy z robieniem ozdób świą-
tecznych. Zaprosiliśmy na ten dzień 
wszystkich rodziców, by pomogli swoim 
pociechom przy robieniu dekoracji na 

Mikołajki
choinkę. Mamy i babcie nie zawiodły! 
Stawiły się w 100 %. Na początek, aby 
wszystkich zintegrować zabawiliśmy 
się w „Kartkę świąteczną wędrującą po 
kole”. Następnie posileni pysznym owo-
cowym poczęstunkiem zabraliśmy się 
do pracy. Pomysłów było co nie miara, 
powstały cudne bombki, aniołki oraz 
renifery. Dzieci z pomocą mam i babć 
stworzyły mnóstwo ozdób, które zawi-
sły na naszej przedszkolnej choince.

Mamom i babciom serdecznie 
dziękujemy! 

Opr. E. Kołodziejczyk

Duchy, strzygi i upiory, 
Dziś harcują, toczą spory. 
Kogo to dziś upolują,  
Komu figla zaserwują. 
Duchów tych się trzeba bać, 
Nie wiesz, co się może stać!

30 października przedszko-
laki  dowiedziały się, co 
to jest Halloween. Dzieci 
z zainteresowaniem słu-
chały, skąd to święto po-
chodzi i jakie są zwyczaje 
z nim związane. Najbardziej 
zaciekawiło je to, że w Wigilię 
Wszystkich  Świętych domy nawiedzają 
duchy zmarłych- niektórzy dopytywali 
nawet, czy to prawda. Wszystkim przy-
padł do gustu zwyczaj, który kultywu-
ją amerykańskie (choć coraz częściej  
i polskie) dzieci- chodzenie po domach  
w kostiumach i wołanie  „Cukierek, albo 
psikus” . Dzieci dowiedziały się również, 
jakie są symbole Halloween:  rozmaite 
straszydła, kościotrupy, czarne koty, 
nietoperze, pająki, strachy na wróble,  
a także - a może przede wszystkim - dy-
nie. Bez nich trudno byłoby wyobrazić 
sobie ten dzień. I tak właśnie na zakoń-
czenie dnia, dzieci w małych grupach 
ozdabiały swoje dynie, na których zago-
ściły przeróżne malunki. 

E.Kołodziejczyk

Halloween

Dzień Chłopca

W naszym przedszkolu pamiętamy 
o każdym święcie, nie pominęliśmy 
nawet Dnia Chłopca. Dziewczynki 
wręczyły kolegom prezenty, złożyły 
życzenia oraz  uściskały ich. Nie zabra-
kło także w tym dniu słodkiego i owo-
cowego  poczęstunku dla wszystkich 
dzieci. Przedszkolaki chętnie tańczyły 
przy wesołych piosenkach oraz brały 
udział w zawodach z balonami.

E.Kołodziejczyk

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego.
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń,
Innych przyjemności już nawet nie zliczę!
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gromkie brawa od zgromadzonej 
publiczności. Następnie wszyscy 
utworzyli długi pociąg i tańczyli 
do piosenki „Jadą, jadą misie”. 
Kolejnym punktem był quiz doty-
czący misiów - dzieci podzielone 
na drużyny odpowiadały na róż-
ne misiowe pytania, było sporo 
śmiechu, gdy dowiedzieliśmy 

25 listopada przypada światowy dzień 
pluszowego misia. Z tej właśnie oka-
zji każde dziecko z klas 0-III przynio-
sło swojego ukochanego misia. Nasze 
świętowanie zaczęliśmy od recytacji  
wierszyków przez nasze przedszkola-
ki, dla niektórych ten krótki występ był 
pierwszym w życiu - mimo to wszyscy 
świetnie sobie z tym poradzili i dostali 

Światowy dzień 
pluszowego misia

się, że niedźwiedziem żyjącym w Tatrach 
jest niedźwiedź grizzly. Następna konku-
rencja- to zjadanie plastra miodu, czyli 
zlizywanie go z talerzyka. Po ogłoszeniu 
wyników konkursu dzieci obejrzały baj-
kę o najbardziej znanym polskim misiu 
- Miś Uszatek. Na zakończenie wszyscy 
mogli spróbować misiowych pyszności, 
czyli wafla z miodem oraz soczku. Na 
koniec wszyscy otrzymali dyplomy oraz 
złożyliśmy misiom życzenia. 

E.Kołodziejczyk

Wiwat misiu łakomczuszkuNiech nie burczy ci już w brzuszku.My życzenia ci składamy,Byś był jak najdłużej z nami.Miodku zawsze miej w dostatku,Żyj nam 100 lat nasz Misiaczku!

10 września dzieci z oddziału przedszkol-
nego w Czermnie obchodziły „Święto 
Drzewa”. Dzień zaczęliśmy od tańców 
przy piosence „Leśna dyskoteka”, na-
stępnie rozmawialiśmy na temat znacze-
nia drzew, wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że są one niezbędne do życia i funk-

Święto Drzewa

cjonowania. Przedszkolaki próbowały 
dopasować liście drzew do ich nasion  
i owoców. Pięknie pokolorowały liście, 
które nakleiliśmy na kontury drzew. Na 
koniec wszyscy zgodnie przyrzekli odpo-
wiednio zachowywać się w lesie.

E. Kołodziejczyk

Zabawa choinkowa w Szkole Podstawo-
wej w Nowym Kamieniu to zawsze duże 
wydarzenie dla całej społeczności szkol-
nej i lokalnej. Oprócz uczniów z klas 0-6 
w zabawie uczestniczyły także małe 
dzieci, które dopiero za kilka lat będą 
chodzić do szkoły.  W tym roku zabawę 
prowadził zespół muzyczny ACAPULCO, 
którego członkiem jest tata jednego z 
naszych  uczniów p. Mękarski. W tym 
miejscu składamy serdeczne podzię-
kowania muzykom za fantastyczną 
zabawę (bez honorarium). Zespół nie 
był jedynym sponsorem naszego balu. 
Chcemy także bardzo podziękować 
Panu Wiesławowi Jasińskiemu za ufun-
dowanie pączków. Mamy z Rady Rodzi-
ców zadbały o poczęstunek i rozrywkę. 
Wszystkim rodzicom zaangażowanym 
w organizację  serdecznie dziękujemy.                                              

Choinka
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Jasełka W przedświątecznym czasie w Szko-
le Podstawowej w Nowym Kamie-
niu jak zwykle uczniowie wystawili 
przedstawienie jasełkowe. Przybył na 
nie ks. proboszcz Józef Szczeciński, 
radny, sołtysi, rodzice i cała społecz-
ność szkolna. W przedstawieniu brali 
udział uczniowie klas 1-6. Pierwszaki 
wykonały taniec z białymi lampiona-
mi w rytm kolędy. Uczniowie pięknie 
zaprezentowali się na tle tajemni-
czego światła i wprowadzili widzów  
w świąteczny nastrój. Tym razem prócz 
tradycyjnych postaci betlejemski żło-
bek odwiedziły dzieci z różnych kra-
jów, kontynentów, ucząc nas  miłości, 
tolerancji i wzajemnego szacunku. Ser-
decznie dziękujemy za liczne przybycie 
gościom oraz świąteczne prezenty dla 
dzieci i szkoły. 

oprac. p. Marta Górecka

By uczcić jedno z najmilszych świąt  
w roku, Szkoła Podstawowa w Nowym 
Kamieniu, Rada Rodziców, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Radny Miasta i Gminy 
Gąbin Pan Krzysztof Ledzion oraz sołtysi 
22 stycznia 2016 r. zorganizowali uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka, w któ-
rej uczestniczył także Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jadczak. 
Klasa II zaprezentowała bajkę pt. „Cali-
neczka”, klasa pierwsza przygotowała 
układ choreograficzny do walca D. Szo-
stakowicza, starsi uczniowie rozweselali 
gości skeczami o Babci i Dziadku, wy-
stępy zakończyły się wspólną piosenką. 
Mamy uczniów upiekły pyszne ciasta. 
Wspólne spotkania dzieci z Dziadkami 
od wielu lat cieszą się dużym zaintereso-
waniem. W tym roku również goście nas 
nie zawiedli. Tego typu imprezy są wspa-
niałą okazją do integrowania lokalnych 
społeczności. Stwarzają możliwość mi-
łego spędzenia czasu, a różnica pokoleń  
w tym wypadku zupełnie traci znacze-
nie. Wszystkim bardzo dziękujemy!!!

oprac. p. Marta Górecka

Dzień Babci i Dziadka
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16.11.2015 r. w  Szkole Podstawowej  
w Nowym Kamieniu Samorząd 
Uczniowski zorganizował warsztaty 
dla  klas I-VI oraz Oddziału Przedszkol-
nego. Podczas spotkania uczniowie  
przygotowali prezentację multime-
dialną. Podczas krótkiej debaty młodzi 
uczestnicy poruszali tematy związane  
z odmiennością wyznaniową, kultu-
rową i społeczną innych narodów. 
Wiedzę zdobytą podczas warsztatów 
uczniowie mogli sprawdzić w trakcie 
quizu podsumowującego. 

Na koniec wszyscy przygotowali 
plakat z odciśniętych dłoni, symbolizu-
jący chęć życia w szacunku i tolerancji 
dla wszystkich ludzi. Dzięki takim dys-
kusjom wzrasta u uczniów świadomość 
bycia odpowiedzialnymi i rozsądnymi 
ludźmi-obywatelami.

oprac. p. Monika Trybuł

Jak chronić dziecko przed dyskryminacją  
i uczyć tolerancji?

Babcia i Dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziecka, dla-
tego w tym szczególnym dniu dzieci  
z przedszkola również pamiętały  
o swoich Babciach i Dziadkach. Wspól-
nie ze swoimi paniami przygotowały 
dla nich uroczystą akademię.

Licznie przybyli goście zasiedli 
przy przygotowanych dla nich stołach  
i z niecierpliwością czekali na rozpo-
częcie występu swoich wnucząt. Na 
twarzach dzieci widać było ogromną 
radość oraz skupienie. Dzieci w pięk-
nie udekorowanej sali zaprezentowały 
program artystyczny, a następnie wrę-
czyły wykonane prezenty dla swoich 
ukochanych Babć i Dziadków (kalen-
darz ze zdjęciem ich pociech). Wszyscy 
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, 
które włożyły wiele wysiłku w to, aby 
jak najlepiej wyrazić swoją miłość i sza-
cunek. Gościom towarzyszyły radość, 
uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następ-
nie dzieci wraz z Babciami oraz Dziad-
kami zostali zaproszeni na przygoto-
wany z tej okazji słodki poczęstunek, 
kawę, herbatę.

Mamy nadzieję, że ten dzień na 
długo pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci jak i dziadków!

oprac. Magdalena Łyzińska

23 stycznia o godz. 10.00 w przedszkolu przy Szkole 
Podstawowej w Nowym Grabiu odbyła się uroczy-
stość z okazji Święta Babci i Dziadka.

Wspólne świętowanie
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w No-
wym Grabiu wraz z opiekunami zostali 
zaproszeni do Domu Opieki w Kosze-
lewie, by wystawić przedstawienie 
„jasełkowe”. Czas Bożego Narodzenia 
to okres niezwykły, wyjątkowy. To dni,  
w których wspominamy cudowne wy-
darzenie – Narodziny Bożego Syna. 

Dzieci z naszej szkoły wcieliły się  
w postacie Józefa, Maryi, pasterzy, 
Mędrców i przypomniały cudowną 
historię przyjścia na świat Zbawicie-
la. Mali artyści prezentowali również 

W stajence gdzie od pokoleń stu  
Dzieciątka sen, wkoło świat bez tchu 
Przez otchłanie lat, aż po czasu kres  
Dziś wszystkim z nas  
Bóg narodzi się.  
Poprzez ciszy mgłę z dala słychać śpiew  
Dziś wszystkim z nas  
Bóg narodzi się.

Przedstawienie jasełkowe

umiejętności śpiewając kolędy, grając 
na instrumentach. Przedstawienie no-
siło tytuł „Mały pastuszek i rozbójnik”. 
Inscenizacja nawiązywała do tego, co 
w życiu  jest najważniejsze – wrażliwo-
ści na potrzeby drugiego człowieka, 
miłości i nadziei. 

Pensjonariusze Domu Opieki w Ko-
szelewie ze wzruszeniem przeżywali 
przedstawianą historię, czynnie włą-
czali się w śpiew przepięknych polskich 
kolęd i pastorałek. Dzieci natomiast 
starały się jak najlepiej wcielać się  

w swoje role. Na koniec dzieci złożyły 
życzenia Pensjonariuszom i pracowni-
kom Domu Opieki oraz poczęstowały 
Po przedstawieniu dzieci zostały za-
proszone na ciasteczka oraz wpisały 
się do księgi pamiątkowej.

Tradycją jest, iż uczniowie prezen-
tują program „jasełkowy” w Kościele 
Parafialnym w Dobrzykowie. Tak było  
i tym razem. W pięknej scenerii żłóbka, 
choinek w naszym zabytkowej świąty-
ni popłynął śpiew kolęd w wykonaniu 
dzieci. Parafianie licznie przybyli na to 
wydarzenie, by przeżyć raz jeszcze to, 
co wydarzyło się w Betlejemską Noc. 
Z uwagą wsłuchani w teksty wypowia-
dane przez dzieci z radością przeżywali 
przemianę „złego rozbójnika” w pełne-
go miłości i wdzięczności  człowieka. 
Dzieci ubogaciły Mszę świętą śpiewa-
niem kolęd i komentarzami.

Parafianie nie szczędzili nam po-
dziękowań i braw. 

oprac. Beata Malesa
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Wycieczka do Warszawy

Pierwsza część wyjazdu, to wizyta 
w Muzeum Historii Żydów POLIN. 
Zwiedziliśmy ekspozycję stałą. Prze-
wodnicy opowiedzieli nam i pokazali 
historię Żydów w Polsce. Poznaliśmy 
najważniejsze wydarzenia, poznali-
śmy tradycje. Muzeum jest bogato 
wyposażone i interaktywne, co stano-
wiło dodatkową atrakcję. 

Potem braliśmy udział w warsz-
tatach: „Jak pięknie się różnić” oraz 

„ABC, alef bet, alef bejs”. Poszerzyli-
śmy tam swoją wiedzę o tolerancji,  
a także o wzajemnych wpływach i po-
wiązaniach między kulturami różnych 
narodów. 

Wszyscy przyznali, że to był wspa-
niale spędzony czas.

Druga część wycieczki, to obejrze-
nie wystawy „Pompeje w Warszawie”. 
To dopiero była atrakcja. Oprócz wizy-
ty w salach wystawowych i obejrzeniu 

pozostałości po Pompejach i rekon-
strukcji życia mieszkańców ucznio-
wie przeżyli na ruchomej platformie 
wybuch wulkanu. Jeszcze większym 
zainteresowaniem cieszyła się apli-
kacja samsunga, która pozwoliła 
każdemu przeżyć ucieczkę ulicami 
miasteczka przed lawą i kruszącymi 
sie budynkami. 

Szkoda było wracać. Już planuje-
my kolejną wycieczkę.

Uwielbiamy wyjeżdżać, zwiedzać i dowiadywać się nowych rzeczy. Taką okazją była ko-
lejna wycieczka. W dzień wolny od zaję lekcyjnych - 14 października 2015 roku - wybrali-
śmy sie do Warszawy. 
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Uroczystego otwarcia festiwalu doko-
nali: burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
- Krzysztof Jadczak, dyrektor Gimna-
zjum w Gąbinie – Zdzisław Fortuna, 
proboszcz Parafii w Gąbinie – ks. Jó-
zef Szczeciński i ks. profesor Andrzej 
Rojewski. Rywalizacja umożliwiła po-
kazanie zdolności muzycznych oraz 
twórczą konfrontację osiągnięć mło-
dych artystów. Na scenie znalazło się 
170 wykonawców z pięciu powiatów. 
Zmierzyli się w trzech kategoriach: 
szkoły podstawowe: I – III, IV – VI i gim-
nazja. Występujący zachwycili publicz-
ność i jurorów wyjątkowo wysokim 
poziomem umiejętności wokalnych,  
a zróżnicowany repertuar pozwolił 
słuchaczom cieszyć się autorskimi wy-
konaniami wielu znanych lub zupełnie 
nowych utworów. 

II Festiwal Piosenki Papieskiej 
Jan Paweł II – Człowiek Święty

Serdeczne podziękowania skierowano do: 
jurorów: nauczycieli Szkoły Muzycznej w Gąbinie: p. Marcina Woźniaka,  • 
p. Hanny Wąsowskiej i p. Pauliny Urbankowskiej;
p. Piotra Kunikowskiego i firmy Optis obsługującej sprzęt nagłaśniający• 
sponsorów nagród: p. Krzysztofa Jadczaka, p. Zdzisława Fortuny, ks. Józefa • 
Szczecińskiego i p. Jacka Kamińskiego ze sklepu muzycznego w Płocku.
Podsumowując, Festiwal po raz kolejny okazał się sukcesem! 

Już po raz trzeci zespół wokalno - in-
strumentalny URANOS wziął udział  
w Przeglądzie Pieśni i Piosenki Pa-
triotycznej w Szczawinie Kościelnym.  
W tym roku gimnazjaliści zaprezen-
towali dwa utwory: „Psalm stojących 
w kolejce” oraz „Biały krzyż” i zajęli  
II miejsce. Wyróżnienie powędrowało 
do rąk Julii Jasińskiej za poruszające 
wykonanie piosenek „Madonno Pol-
ska” i „Warszawo ma”. 

27 listopada 2015 r. w Gimnazjum 
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego  
w Słupnie odbyła się II edycja Festi-
walu Piosenki Poetyckiej Jacka Kacz-
marskiego. Jego ideą jest przybliże-
nie młodemu pokoleniu twórczości 
i dorobku Jacka Kaczmarskiego oraz 
podtrzymanie pamięci o tym wybit-

Sukcesy   muzyczne   zespołu   URANOS
nym pieśniarzu i poecie, który  
w swoich tekstach opowiadał 
o trudnej polskiej historii. Julia 
Jasińska (II a) Julia Cybart (I a) 
oraz Kacper Koncki (III a) otrzy-
mali wyróżnienie za utwór „A 
my nie chcemy uciekać stąd”. 
„Piosenkę napisaną mimocho-
dem” w wykonaniu Julii Jasiń-
skiej nagrodzono III miejscem.

Dwa duety wyłonione z ze-
społu URANOS wzięły udział 
22 stycznia w XII Konkursie 
Duetów „Cicha noc” - kolędy 
i pastorałki w Szkole Podsta-
wowej nr 6 im. Druha Wacła-
wa Milke w Płocku. Marysia 

Czajkowska i Julia Cybart zaśpiewały 
„Cichą noc”, Julia Jasińska oraz Kacper 
Koncki pastorałkę „Kolęda cisza”.

Jury w składzie: Sławomir Gałczyń-
ski, Krzysztof Misiak, Ryszard Charzyń-
ski nagrodziło Julię i Kacpra wyróżnie-
niem. 

VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek  
w Rogozinie zgromadził również  
i w tym roku licznych wykonawców ze 
szkół podstawowych i gimnazjów. Ze-
spół URANOS wrócił z trzema Gwiaz-
dami! Złotą otrzymała Julia Jasińska za 
pastorałkę „Kolęda cisza”, Srebrna tra-
fiła do duetu Marysia Czajkowska i Ju-
lia Cybart - dziewczyny zaśpiewały „Ci-
chą noc” a trzecią, Srebrną, otrzymał 
już cały zespół za wykonanie pastorałki 
„Kolęda płynie z wysokości”. 

Słowa Jana Pawła II, patrona Gim-
nazjum w Gąbinie, były w tym roku 
mottem wiodącym w przedstawieniu 
jasełkowym. Młodzi artyści sprawili, 
że publiczność z zadumą śledziła pe-
rypetie bohaterów: nastolatka, który 
zachłysnął się wolnością i zapomniał  
o wartościach, jakimi warto kierować się  
w życiu oraz ojca, obdarzającego go 
mimo wszystko miłością i mądrością...

„Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
  gdziekolwiek by przebywała.”

Jasełka
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Obchody Święta Niepodległości gim-
nazjaliści uświetnili inscenizacją ,,A to 
Polska właśnie”. Młodzi aktorzy w peł-
ni zawładnęli szkolną estradą i odegrali 
historyczne momenty walki o wolność 
Ojczyzny. Szczególną wymowę nadali 

scenie z dziewczyną rozstrzelaną przez 
Niemców. Wzruszenie wywołał też oj-
ciec śpiewający ,,Ostatni list”. Dodat-
kowo na wyobraźnię widzów podzia-
łała manifestacja robotników i ZOMO 
tłumiące narastający gniew. Młodzież 

wyraziście i dynamicznie oddała chwi-
lę złożenia przysięgi przed Piłsudskim. 
Niepowtarzalnej atmosfery widowisku 
dodały piosenki w wykonaniu zespołu 
Uranos a efekt wieńczący to oryginal-
na dekoracja.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

17 września, podczas I etapu (eliminacje 
gminne), rewelacyjne wyniki uzyskała druży-
na dziewcząt gimnazjum z Gąbina zajmując  
I miejsce. Awans do eliminacji wojewódzkich 
był dla zespołu dużym osiągnięciem. Ale 
jak się okazało, nie był to koniec sukcesów. 
W Płocku dziewczyny pokonały: Gwiaz-
dy Gostynin, Gimnazjum Proboszczewice  
i Gimnazjum Zawidz, a zremisowały z Gim-
nazjum w Mochowie. Taki wynik dał im 
ponownie I miejsce oraz awans do finału 
wojewódzkiego w Warszawie. 30 wrze-
śnia gimnazjalistki reprezentowały szkołę 
oraz rejon płocki na boisku Praga  - Warsza-
wa. Walka czterech teamów była zaciekła. III miejsce nie dało 
co prawda kolejnego awansu, ale możliwość gry z zawodniczkami klubowymi  
i sprawdzenie swoich możliwości to cenna lekcja dla gąbińskich piłkarek.

VI Turniej Orlika  
o Puchar Premiera RP

Turniej piłki nożnej
14 stycznia w Rejonowym Turnieju Piłki Nożnej w Łącku drużyna dziewcząt Gimna-
zjum im. Jana Pawła II w Gąbinie zajęła I miejsce, chłopcy II. Oba teamy awansowa-
ły do rozgrywek powiatowych. Dziewczyny zagrały 18 stycznia w Drobinie zajmując 
III miejsce, chłopcy 21 stycznia, także w Drobinie, plasując się na miejscu V.

Gąbin 
talentami stoi!
W dniach 17 - 18 kwietnia 2015 r.  
w Okęckiej Sali Widowiskowej odbyły 
się przesłuchania w ramach XIII Spo-
tkania z Piosenką „Warszawa da się 
lubić”, organizowanego przez Dom 
Kultury „Włochy”. Do konkursu zgłosi-
ły się 54 zespoły i 134 solistów z całej 
Polski. Miło nam poinformować, że 
mieszkanka Gąbina, Izabela Jabłońska, 
zajęła III miejsce w kategorii solistów 
(17 – 25 lat) za świetną interpretację 
utworu „Litania”. 

W Święto Niepodległości Iza po-
jechała już po raz drugi na Festiwal 
Piosenki Ojczyźnianej do Włocławka.  
W V edycji konkursu zmierzyło się oko-
ło 30 młodych wokalistów z całej Polski 
(m.in. z Dąbrowy Górniczej, Bydgosz-
czy, Kalisza, Warszawy, Poznania). Jed-
nym z jurorów była Grażyna Łobaszew-
ska. Występ Izy z piosenką „Modlitwa” 
nagrodzono wyróżnieniem. 

Gratulujemy Izie i życzymy wielu 
sukcesów!
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Harcerzem być to niełatwe zadanie: 
wymagające prawo harcerskie, służba, 
ciągła praca nad sobą, radzenie sobie 
w wielu sytuacjach, które przydają 
się w życiu codziennym. Ale jak wie-
le można zdobyć – przyjaźnie na całe 
życie, wiedzę o samym sobie, piękne 
wspomnienia. 

58. Gąbińska Drużyna Harcerska 
istnieje od 16 lat. Obecnie liczy 39 har-
cerzy, w tym: 25 gimnazjalistów (har-
cerzy starszych), 12 uczniów szkoły 
podstawowej (harcerzy) i 2 uczennice 
szkoły średniej (wędrowniczki). 

Drużyna pracuje bardzo aktyw-
nie. Harcerze pełnili wartę przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza podczas 
gminnych uroczystości z okazji Święta 
Niepodległości, zbierali żywnośĆ dla 
osób potrzebujących z naszej gmi-
ny, zorganizowali Wigilię w drużynie,  
przekazali władzom Miasta i Gminy 

58. Gąbińska Drużyna Harcerska „GRADIAM”
Podążajmy więc raz wyznaczonym  przez nasze harcerskie wybory szlakiem, który nie-
ustannie prowadzi „wciąż wzwyż.”

Gąbin Betlejemskiego Światło Pokoju, 
zorganizowali dwa świeczkowiska o te-
matyce: „Bryła lodu. O przyjaźni.” oraz 
„Płomień serca. Zauważ człowieka”,  

a przede wszystkim świetnie się razem 
bawili i sprawnie działali! 

Przyjdź, zobacz, zostań z nami!
Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

24 
wolontariuszy 
kwestowało 

na terenie Dobrzykowa

2897zł
Taką kwotę 

udało się zebrać 

3477zł
Łączna suma przekazana przez 

Gimnazjum w Dobrzykowie WOŚP

580zł
Tyle zebrano podczas licytacji

gadżetów
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Projekt realizujemy już drugi rok, za-
kończenie planowane jest na kwiecień 
2016 r. Jego celem jest zwiększenie in-
tegracji społecznej osób niewidomych 
i widzących.

Przed przystąpieniem nowej grupy 
wolontariuszy do pracy, przeprowa-
dzone zostały warsztaty - lekcje wy-
chowawcze dla uczniów, prowadzone 
przez osobę niewidomą(p. Radka).

Zajęcia miały na celu ukazanie 
ograniczeń, jakie napotykają osoby 
niewidome w życiu i w pracy, możliwo-
ści dostępu do informacji, zasad prze-
kształcania czasopism oraz sposobów 
wykonywania opisów (audiodeskryp-
cji) ilustracji.

Kolejnym krokiem na drodze do 
realizacji projektu było 24. godzinne 

szkolenie stacjonarne w zakresie wy-
konywania AD ilustracji z czasopism  
i podręczników. Szkolenie prowadzone 
było przez instruktora w formie wykła-
dów i warsztatów. Konsultantem pod-
czas zajęć był wspomniany wcześniej  
p. Radek.

Po ukończeniu szkolenia stacjonar-
nego odbyło się 12. godzinne szkolenie 
e-learningowe w zakresie wykonywania 
audio deskrypcji  ilustracji. W tym okre-
sie uczniowie wykonali 12 AD. Opisy były 
szczegółowo sprawdzane i opiniowane 

Audio-wolontariat  
w Gimnazjum w Dobrzykowie

Audio-wolontariat to projekt, który realizu-
jemy we współpracy ze Stowarzyszeniem De 
Facto. Jego celem jest długoterminowa po-
moc osobom niewidomym. W czasie trwania 
projektu uczniowie poznali bariery utrud-
niające dostęp niewidomym do edukacji.

przez doświadczonych instruktorów. 
Raporty ze szkolenia e-learningowego 
były systematycznie przekazywane 
szkolnym koordynatorom (p. A. Marci-
niak i p. B. Kowalczyk).  Koordynatorzy 
przekazywali wolontariuszom uwagi 
instruktora.  W czasie trwania projektu 
każdy wolontariusz wykona 24 opisy. 
Grupą wolontariuszy z każdej szko-
ły opiekuj się zespół: redaktor-edytor  
i osoba niewidoma. Wyróżnione opisy 
naszych uczniów (zamieszczane w dwu-
tygodniku „Viva”) można przeczytać na 
stronie Stowarzyszenia De Facto w za-
kładce „Audio-wolontariat”. Obecnie 
w naszym gimnazjum audiodeskrypcją 
zajmuje sie 20. uczniów oraz 6. absol-
wentów, którzy zdecydowali się konty-

nuować swoją pracę na rzecz osób nie-
widomych po ukończeniu gimnazjum  
w ubiegłym roku. 

Warto podkreślić, że jesteśmy je-
dyną szkołą z terenu województwa 
mazowieckiego i nieliczną w Polsce 
(tylko 12 szkół), która już kolejny rok 
zaangażowała się w pomoc  osobom  
niewidomym. 

Stowarzyszenie  De Facto  zaprosiło 
naszych wolontariuszy na odbywający 
się co roku Festiwal Kultury i Sztuki, 
mogliśmy obejrzeć film „Chce się żyć” 
(z audiodeskrypcją) oraz spotkać sie  
z aktorką p. Anną Nehrebecką.

Stowarzyszenie  De Facto zaprasza 
na swoją stronę 
http://www.defacto.org.pl/index2.html
https://www.facebook.com/GaleriaNGI
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Celem programu jest ukazanie mło-
dzieży, że ambitne kino może w pasjo-
nujący sposób opowiadać o ważnych 
problemach młodych ludzi i prowoko-
wać do gorącej dyskusji.

Tematyka dotyka aktualnych tema-
tów społecznych, takich jak: wyklucze-
nie społeczne, bezrobocie młodych, 
bezdomność, tolerancja, a także pro-
blemy wieku dorastania.

Przed projekcją filmu odbywa się 
wprowadzenie do tematu filmu, przed-
stawienie zaproszonego gościa oraz 
wręczenie widzom kart do głosowania. 
Karty są zazwyczaj dwukolorowe. 

W zależności od postawionego py-
tania, widzowie odpowiadają na „Tak” 
(kolor biały) lub na „Nie” (kolor czerwo-
ny). Pytanie zadawane jest dwukrot-
nie - przed projekcją filmu i po filmie. 
Wiele razy mogliśmy się przekonać, jak 
bardzo zmienia się nasze widzenie wie-
lu problemów, kiedy spojrzymy z innej 

Ważne tematy społeczne, dyskusje z udziałem ekspertów, projekcje filmów to „Kino na 
temat”– projekt, który realizuje nasze gimnazjum już kolejny rok szkolny. Spotkania od-
bywają się co miesiąc. Cykl „ Kino na temat” realizowany jest przez sieć kin Helios w całej 
Polsce we współpracy z Gazetą Wyborczą.  Projekt dofinansowany jest ze środków Polskie-
go Instytutu Sztuk Filmowej.

W dobrzykoWie

perspektywy. Po głosowaniu (wyniki 
są widoczne na ekranie) odbywa się 
dyskusja podczas, której  zadajemy py-
tania zaproszonemu ekspertowi.

Młodzież, która aktywnie włącza się 
w dyskusję otrzymuje bezpłatne ”wej-
ściówki” do kina na dowolnie wybra-
ny seans filmowy. Uczniowie naszego 
gimnazjum są zazwyczaj w tej grupie 
najbardziej rozdyskutowanej, dlate-
go często otrzymują bezpłatne bilety,  
a bywały także i inne dodatkowe upo-
minki za szczególne zaangażowanie.

Każda wizyta jest specjalnie promo-
wana. Jeden zakupiony bilet to jedna 
złotówka dla naszej szkoły. Gromadzo-
ne w ten sposób środki możemy prze-
znaczyć na zakup pomocy dla szkoły 
lub na bezpłatne wejścia do kina dla 
uczniów, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji materialnej i nie zawsze mogą 
pozwolić sobie na wyjazd do kina z ró-
wieśnikami.

Dodatkowym autem projektu jest 
bezpłatny pakiet materiałów dydak-
tycznych, które otrzymuje nauczyciel. 
Materiały, najczęściej w formie bardzo 
ciekawych konspektów, związane są 
z problematyką poruszaną w filmie. 
Można je wykorzystać na lekcjach ję-
zyka polskiego, godzinach wychowaw-
czych, zajęciach świetlicowych lub do-
datkowych zajęciach pozalekcyjnych. 
Historia, przygoda, przyjaźń, toleran-
cja mogą zatem stać się źródłem cieka-
wych rozmów poza salą kinową.

Ogromną zaletą takich spotkań fil-
mowych jest możliwość  oglądania  na-
prawdę ambitnego kina, a także  prze-
łamywanie własnych barier związa-
nych z  wypowiadaniem  się na forum 
publicznym, a czasami nawet spieraniu 
się na argumenty z oponentem. Być 
może mamy do czynienia z przyszłymi 
krytykami filmowymi…

28 stycznia 2016 r. uczniowie klas I i II, 
w ramach zajęć artystycznych, przygo-
towali przedstawienie pt. „ Czerwony 
Kapturek”. W wydarzeniu uczestniczy-
ły dobrzykowskie przedszkolaki wraz 
z opiekunami i Panią Dyrektor. Dzieci 
z uwagą i zainteresowaniem śledzi-
ły przygody „Czerwonego Kapturka”, 
udzielały mu rad i ostrzeżeń. 

Żywa reakcja publiczności, gromkie 
brawa i  współpraca z młodymi aktora-
mi świadczą o tym, że przedstawienie 
było udane.

Na pamiątkę wizyty dzieci mogły 
zrobić sobie zdjęcia z bohaterami bajki.

Czerwony 
       Kapturek

w Gimnazjum 
w Dobrzykowie
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12 września (sobota) 2015 r. 
Płockie Stowarzyszenie „De 
Facto” zorganizowało dwa 
równoległe  wydarzenia.

Na Starym Rynku odbył się hep-
pening” Nie widzę przeszkód”  
z udziałem wolontariuszy (pracują-
cych w projekcie Audiowolontariat)  
i uczniów naszego gimnazjum. Wo-
lontariusze i uczniowie w grupach 
zadaniowych(z udziałem osób niewi-
domych) wyszli” w miasto” i przepro-
wadzali ankiety wśród mieszkańców. 
Celem ankiet było uzyskanie informa-
cji  na temat osób niewidomych. An-
kieterzy zapytali między innymi: po 
czym na pierwszy rzut oka poznać oso-
bę niewidomą?, skąd pies przewodnik, 
wie dokąd prowadzić niewidomego?, 
co należy zrobić widząc niewidomego 
na ulicy?, w jaki sposób wskazać niewi-
domemu drogę?, czy niewidomy zdaje 
taki sam egzamin na prawo jazdy jak 
osoba widząca? Odpowiedzi były bar-
dzo różne, czasami groteskowe. Naj-

Nie widzę przeszkód
AudioPiknik i heppening z osobami niewidomym

bardziej zaskoczyła nas odpowiedź na 
pytanie dotyczące egzaminu na prawo 
jazdy. Brzmiała-TAK!

Kolejne zadanie polegało na wcie-
leniu się w rolę osoby niewidomej. 
Wyposażeni w zaciemniające gogle  
i białą laskę  „wtopiliśmy ” się w tłum, 
aby sprawdzić jak płocczanie reagują 
na osoby niewidome. Wyniki zare-
jestrowaliśmy na krótkich filmikach 
- niektóre nie świadczą najlepiej o na-
szej empatii.

Równoległym wydarzeniem była 
lekcja obywatelskiego zachowania, 
którą naszym zdaniem, każdy powi-
nien przeżyć. Odbyła się ono w Zespo-
le Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej.

Jej celem było ukazanie uczest-
nikom, jak funkcjonuje osoba niewi-
doma w życiu codziennym, w szkole,  
w pracy. Prowadzona była na zorgani-
zowanych stanowiskach edukacyjnych  
przez osoby niewidome i wolontariu-
szy. Zakładając zaciemniające gogle 
próbowaliśmy wejść w rolę osoby nie-
widomej, po to by zrozumieć z jakimi 

przeszkodami musi się borykać w życiu 
codziennym. Było nalewanie płynów, 
poznawanie alfabetu Barille‘a, udźwię-
kowionych pomocy i przyrządów oraz 
komputera, a także bezwzrokowe roz-
poznawanie przedmiotów, zapachów, 
smaków.

Udział w AudioPikniku pomógł wie-
lu z nas zrozumieć sytuacje i warunki, 
jakich funkcjonują na co dzień osoby 
z dysfunkcją wzroku i sprawią, że bę-
dziemy umieli im pomóc.

W ramach 
współpracy 
ze Stowa-
rzyszeniem 
De Facto 
zosta l i śmy 
zaproszeni 
na spektakl 
„ M ayd ay ”. 
Spektakl z 
a u d i o d e -
skrypcją w 
ramach pro-
jektu”BRID-
GE, między 
sztuką a czło- wiekiem”- współfinan-
sowany przez Ministerstwo  Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Program 
Kultura Dostępna, podczas V festiwa-
lu Kultury i Sztuki(dla Osób Niewido-
mych), Płock 2015.                       

Historia londyńskiego taksówkarza 
bigamisty, któremu przez lata udawało 
się lawirować między dwiema kobieta-
mi- kochającymi go żonami dostarczyła 
nam wielu wrażeń. Znakomity komizm 
sytuacyjny i językowy sprawił, że szcze-
ry śmich towarzyszył nam niemal przez 
cały spektakl. „Mayday” uważany jest 
za jedną z najlepszych fars na świecie. 
Dla płockiego teatru wyreżyserował ją 
znany wszystkim Stefan Friedmann, 
który opracował także spektakl mu-

Dzień z Teatrem 
Dramatycznym w Płocku

zycznie. A po spektaklu… spotkanie  
z aktorami na scenie. Były fotki i auto-
grafy. Super!

Przed spektaklem zwiedzaliśmy 
wszystkie zakamarki teatru; gardero-
by, pracownię krawiecką i perukarską, 
bibliotekę, salę na której aktorzy przy-

gotowują choreografię, maszynownię, 
scenę i oczywiście gabinet Dyrektora. 
Dla wielu z nas było to niezapomniane 
przeżycie.

To był dzień pełen wrażeń( z prze-
rwą na obiad i słodki poczęstunek). 
Brawa dla organizatorów!
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Teatr znów zagościł  
w Gąbinie!!!

Obsada:
Śnieżka- Katarzyna ZasiewskaKrasnoludki- Katarzyna Bogel

Karolina Guziak
Tomasz Guziak
Beata Jasińska
Ewa Motylewska-KwiatkowskaMonika Wichrowska
Andrzej WichrowskiKrólowa - Anna Pietracho

Król - Piotr Pietracho
Zła królowa - Iwona Motylewska BiałekLustereczko - Radosław BiałekDobra wróżka - Maria LewandowskaBabcia - Magdalena PiątekMyśliwy-Tomasz GralewskiKrólewicz- Paweł Frąsiak

Sarenka- Anna Kiełbasa
Narratorzy- Maria Olszewska                      Monika TomasikReżyser - Agnieszka WichrowskaInspicjent - Anna Lendzion

,,Amatorski Te-
atr Niewielki” 
(tak brzmi nazwa 
koła teatralnego) 
rozpoczął swoją 
działalność we 

wrześniu 2015 r. przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gąbinie. Po zeszłorocznym suk-
cesie, jakim była inscenizacja ba-
śni ,,Calineczka”, pojawiła się myśl  
o  stworzeniu grupy dla dorosłych, któ-
rzy będą mogli realizować swoje aktor-
skie pasje. Zainteresowanie  okazało 
się bardzo duże. Koło teatralne liczy 21 
osób, które z dużym zaangażowaniem 
uczestniczą w zajęciach, rozwijając 
swój talent, niejednokrotnie głęboko 
ukryty. Przypadł mi zaszczyt kierowa-
nia zespołem i reżyserowania sztuki, 
przez co mam okazję podzielić się wie-
dzą i doświadczeniami, a także ,,zara-
zić” swoja pasją, jaką jest teatr.

Jesteśmy dumni, że  kontynuuje-
my tradycje ,,gąbińskiej sceny”. Już  
w okresie międzywojennym w  Gąbinie 
istniało  bowiem Kółko Dramatyczne, 
którego działalność została wznowio-
na w czasach powojennych. 

Naszą przygo-
dę z teatrem 
zaczęliśmy od 
wystawienia ba-
śni braci Grimm 
pt.,,Królewna Śnież-
ka i siedmiu kra-
snoludków” adre-
sowanej przede 
wszystkim do naj-
młodszej części 
widowni. Występ  
w dniu 18 lutego 
br. w  sali OSP, 
gdzie mogliśmy 
gościć, okazał się 
dużym sukcesem. 
W  baśniowe role 
wcielili się doro-
śli, którzy spędzili 
wiele godzin na 
przygotowaniach 
do spektaklu. Po-
deszli do swoich 
kreacji nie-
zwykle pro-
fesjonalnie. 
D o w o d e m  
na to było cho-
ciażby przygotowanie 
adekwatnych do swoich ról strojów.  
Gościnnie zagrały dzieci osób należą-

cych do koła; piękne było to, że na sce-
nie były całe rodziny.

,,Królewna Śnieżka” spotkała się  
z  bardzo ciepłym przyjęciem. Sala była 

wypełniona po brzegi nie tylko przez 
dzieci, ale także przez dorosłą publicz-
ność. Bardzo miło było usłyszeć słowa 
uznania dla naszego pomysłu.
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Uczniowie Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Gąbinie często podejmują 
wyzwania artystyczne, biorąc udział  
w konkursach. Koło teatralne ,,Maska” 
spróbowało swoich sił w  III Festiwalu 
Amatorskich Teatrów Młodzieżowych  
,,W świecie Mrożka” organizowanym 
przez Teatr Polski i Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego, przygoto-
wując spektakl na podstawie opo-
wiadań artysty pt. ,,Z Mrożkiem na 
ławeczce”. Uroczyste podsumowanie 
przedsięwzięcia odbyło się 15 stycznia 
2016 r. w  Teatrze Polskim podczas Gali 
Mrożkowskiej, na którą zaproszeni zo-
stali uczniowie wraz z opiekunami. 
Zaprezentowany został film z fragmen-
tami osiemnastu konkursowych przed-
stawień, wśród których nasi gimnazja-
liści znaleźli także siebie. Dyrektor An-
drzej Seweryn mówił o idei festiwalu, 
że najwyższą nagrodą dla wszystkich są 
emocje towarzyszące przygotowaniom 
i prezentacji spektaklu. Chociaż koło 
teatralne nie stanęło na podium, war-
to było znaleźć się w tak prestiżowym 
miejscu. Wręczony został pamiątkowy 
dyplom, a wrażenia związane z tym 
wydarzeniem oraz możliwość bycia 
choć przez chwilę na scenie na  zawsze 
pozostaną w  naszej pamięci.

Spektakl pt. ,,Z Mrożkiem na ła-
weczce” zaprezentowany został 12 li-
stopada 2015 r. w czytelni  Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w  Gąbinie. Zgroma-
dził, jak co roku, wielu zaproszonych 
gości, wśród których byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, rodzice i wy-
chowawcy Spektakl utrzymany był  
w konwencji groteski, w  której ucznio-
wie znakomicie się odnaleźli. Podkre-
ślała to scenografia, muzyka i stroje. 
Nie brakowało humorystycznych scen, 
które miały bawić, jednocześnie poka-
zywać świat w ,,krzywym zwierciadle”. 
Z pewnością to nie ostatnie tego typu 
spotkanie w gimnazjum.

Bardzo dziękuję  wszystkim, którzy 
sprawili, że widzowie mogli poczuć 
się jak w prawdziwym teatrze po-
przez baśniową scenografię, światło 
i dźwięk. Wyrazy wdzięczności kieru-
ję  do wspierających przedsięwzięcie: 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, firm: 
,,Optis”, ,,dekoratorzy.pl”, ,,Art Media 
Video, ,,Art Com” Podziękowania dla 

MaskA
po raz drugi w Teatrze Polskim

Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gąbinie 
za gościnność.

Z pewnością to nie ostatnie nasze 
przedstawienie. Pomysły na następny 
spektakl już się rodzą. Chcemy, by te-
atr na dobre zagościł w Gąbinie…

W imieniu uczestników 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego

Agnieszka Wichrowska
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Uczniowie Gimnazjum w Dobrzykowie  
śladami  najciekawszych zakątków  Pa-
ryża - stolicy mody i miasta impresjo-
nistów.

Paryż jest nazywany Miastem 
Światła - VilleLumiere. To właśnie  
w ciemnościach Paryż błyszczy, mru-
gając wszystkimi szyldami Champ-
s-Elysees, neonami placu Pigialle, 
odbijając reflektory z Concorde i Con-
ciergerie, migocząc obrotową latarnią 
Wieży Eiffla, przypomina-
jąca miotacz pocisków.

Wszystkie te cudowne 
miejsca mogliśmy podzi-
wiać podczas sześciodnio-
wej wycieczki w czerwcu 
2015r., w której uczestni-
czyło 48. uczniów i 4. opie-
kunów.

Pierwszego dnia, po 
dwudziestotrzygodzinnej 
podróży, miasto nie po-
witało nas zbyt gorąco. 
Zachmurzone niebo i  dłu-
ga podróż nie zniechęciły 
nas jednak  do spaceru 
po najsłynniejszej dziel-
nicy - Montmartre, po-
łożonej na wzgórzu o tej 
samej nazwie, znajdującej 
się w XVIII dzielnicy. Niegdyś dzielnica 
ta miała charakter centrum rozrywki  
i głównej siedziby bohemy artystycz-
nej. Istnieją przypuszczenia, że na tym 
wzgórzu poniósł męczeńską śmierć 
pierwszy biskup Paryża Święty Dionizy. 
Tutaj także w roku 1534 Ignacy Loyola 
założyciel zakonu Jezuitów wraz z małą 
grupą złożył śluby.

 Oprócz spaceru nie mogło zabrak-
nąć czasu na słynne francuskie śniada-
nie, a więc słodkie rogaliki, bagietki, 
naleśniki i oczywiście kawę.

Posileni udaliśmy się do kościoła na 
szczycie wzgórza Montmartre-Bazyliki 
Sacre-Coeur (Bazyliki Najświętszego 
Serca Jezusa).

Ostatnim punktem pierwszego dnia 
było Muzeum Grevin - Muzeum Figur 
Woskowych. Pomysłodawcą muzeum 
był znany francuski dziennikarz, który 
wpadł na pomysł, aby przedstawić czy-
telnikom postacie, o których pisze się w 
jego gazecie. Muzeum zostało otwarte 
5 czerwca 1882 r. Spotkaliśmy tutaj naj-
słynniejszych artystów, polityków, bo-
haterów historycznych i literackich. Se-
sja fotograficzna trwała bardzo długo. 

Teraz możemy pochwalić się wspólnym 
zdjęciem z Madonną, E. Hemingway-
em, Beatlesami czy Napoleonem.

Kolejne dni, kolejne wrażenie i po-
znawanie najciekawszych miejsc mia-
sta, gdzie sztuka i znajomość dobrego 
jedzenia i picia, to coś więcej niż  tylko 
narodowa rozrywka.

Plac de la Concorde to plac zwany 
Placem Zgody z dominującym obeli-
skiem egipskim Ramzesa II. Plac jest 

największym placem Paryża. To tutaj 
stała główna gilotyna wielkiej rewo-
lucji francuskiej i tutaj stracili głowy: 
Ludwik XVI, jego żona Maria Antoni-
na, Robespierre, Danton i 1115 innych 
osób.

Pozostając w tematyce placów 
udaliśmy się na Plac Vendome (Plac 
Podbojów). Po środku placu wznosi 
się kolumna z pomnikiem Napole-
ona, wzorowana na kolumnie Trajana. 
Na domu z nr 12 znajduje się tablica 
upamiętniająca miejsce zamieszkania  
i śmierci Fryderyka Szopena, a pod nu-
merem 15. znajduje się słynny Hotel 
Ritz.

Następny dzień rozpoczęliśmy od 
„Francji elegancji”- Perfumerii Frago-
nard, która powstała w 1926r.i została 
nazwana imieniem wielkiego francu-
skiego malarza Jeana-Honore Fago-
nard. W roku 1978 została przekształ-
cona w muzeum, prezentujące historię 
produkcji perfum. Obecnie rozwinięto 
tu sieć butików oferujących dodatki 
konfekcyjne, toaletowe, a nawet biżu-
terię.

Bienvenue a P  ris! 
(WitajcieW Paryżu)

Od perfum do architektury z pol-
skimi akcentami - Łuk Triumfalny. 
Zbudowany dla uczestników, którzy 
walczyli i polegli za Francję w czasie 
wojen rewolucji francuskiej i wojen 
francuskich. Na łuku możemy odnaleźć 
nazwy 128 miejscowości bitew oraz 
nazwiska 660 marszałków i generałów 
biorących udział w wojnach napoleoń-
skich. Szukaliśmy wytrwale polskich 
śladów i udało nam się odnaleźć, m.in. 

Pułaskiego, Kniaziewicza, 
Chłopickiego, Dąbrowskie-
go, Zajączka, Sutkowskie-
go oraz 4. nazwy polskich 
miejscowości: Ostrołęki, 
Gdańska, Pułtuska, Lidz-
barka Warmińskiego.

14 lipca 1919 r. odbyła 
się tutaj defilada zwycię-
stwa I wojny światowej, 
a na czele szli żołnierze 
Armii Polskiej we Francji 
pod dowództwem gen.  
J. Hallera.

Na zakończenie dnia 
odbyliśmy wspaniały rejs 
statkiem po Sekwanie. 
Około godziny 21., kie-
dy zaczął zapadać zmrok, 
ukazał się nam niesamowi-

ty widok - pięknie rozświetlonej „Żela-
znej Damy”, jak nazywają tutaj najsłyn-
niejszą na świecie wieżę. 

Następne dni to koleje atrakcje. 
Jedną z największych był wjazd na 
Wieżę Eiffla na ostatni poziom. Nieste-
ty niektórzy byli przerażeni i nie zde-
cydowali się wjechać na górę - niech 
żałują, że nie dane im było podziwiać 
wspaniałej panoramy miasta!

Jedno z największych muzeów na 
świecie Luwr (dawny pałac królew-
ski), to jedno z najważniejszych miejsc 
stolicy Francji, którego nie można nie 
pominąć - to kolejny punkt naszego 
programu.

Już przed wejściem zachwyciła nas 
piramida. Przez wielu krytykowana, ale 
nam bardzo się podobała. Wewnątrz 
mogliśmy zobaczyć na własne oczy 
to, o czym tak często rozmawialiśmy 
na lekcjach historii czy języka polskie-
go. Stanęliśmy w obliczu prawdziwe-
go piękna - Nike z Samotraki, Wenus 
z Milo, Mona Lisa, kamienne słupy  
z fragmentami słynnego kodeksu Ham-
murabiego - to dopiero prawdziwa lek-
cja historii!
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Na zakończenie dnia Katedra Notre 
Dame - jedna z najsłynniejszych katedr 
na świecie, nie tylko jako wspaniały za-
bytek architektury gotyckiej, ale znana 
także dzięki powieści „Dzwonnik z No-
tre Dame”  Victora Hugo.

Ostatni dzień, to dzień pod zna-
kiem doskonałej zabawy. 

Mickey, Minnie i wszyscy bo-
haterowie Walta Disneya spotyka-
ją się w tym olbrzymim kompleksie  
32 km  na wschód od  Paryża. Można tu 
jeść, spać, a przede wszystkim wrócić 
do dzieciństwa w labiryncie Alicji lub  
w zamku Śpiącej Królewny. Zmienić 
planetę wraz z wszechświatem Star To-
urs, atrakcja z filmu ”Star Trek” i podzi-
wiać paradę bajkowych postaci, które 
paradują kilka razy dziennie. Park Walt 
Disney Studios wciąga małych i dużych 
w świat kina i filmów animowanych. 

Po tych wspaniałych doznaniach, 
pełni niezapomnianych wrażeń mu-
sieliśmy niestety wracać do domu, 
ale przed nami była  jeszcze ponad 
doba w autokarze. Jednak wszyst-
kie trudy podróży zrekompensowa-
ły nam nasze wrażenia estetyczne  
i wspaniała zabawa, a także wspa-
niałe towarzystwo koleżanek i ko-
legów, no i oczywiście naszych Pań, 
bez których nie zobaczylibyśmy, jaki 
świat jest piękny. To już  nasza pią-
ta zagraniczna wycieczka. Mamy 
nadzieję, że tradycja podróżowania 
po Europie na stałe wpisze się  do 
szkolnego kalendarza. Czekamy już 
na kolejny wyjazd.

16 grudnia 2015 roku w naszym gim-
nazjum, zgodnie z tradycją, trzecie 
klasy zaprosiły całą szkołę - uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły i ro-
dziców - na Wigilię Klas Trzecich.

Wigilia klas trzecichKino    temat
na

Najpierw zaproszeni obejrze-
li jasełka. W pięknych dekoracjach  
i w wesołej tonacji nastoletni aktorzy 
ukazali walkę Nieba i Piekła o władzę 
nad światem. Jak można się domyślić 

-  Dobro wygrało i tym 
razem, Święta zostały 
uratowane.

Następnym punk-
tem programu były 
wzajemne życzenia 
podczas dzielenia się 
opłatkiem.  Dzień za-
kończyła słodka uczta 
przygotowana przez 
rodziców i uczniów 
najstarszych klas.

Transporter ciężkiego sprzętu wo-
jennego do Jordanii, realizacja zdjęć 
na Bliskim Wschodzie, angażowa-
nie arabskich statystów, rozmowy 
na migi, budowa irackiego miasta  
w miejscu dawnej fabryki samocho-
dów osobowych w Warszawie na Że-
raniu.

O kulisach powstawania swojego 
najnowszego filmu opowiadał nam 
reżyser Krzysztof Łukaszewicz.

15 października 2015 r. w ramach 
projektu” Kino na temat” obejrzeliśmy 
film „Karbala”, który jest hołdem dla 
polskich żołnierzy walczących w Ira-
ku. Film opowiada o obronie City Hall, 
podczas której Polacy i Bułgarzy odpie-
rali ataki Al-Kaidy i As-Sadry. Po filmie 
spotkaliśmy się z reżyserem, niezwy-
kle sympatycznym i otwarty na mło-
dzież, który bardzo szczerze mówił nie 
tylko o trudnościach, z jakimi się spo-
tykał podczas realizacji filmu, ale także  
o bardzo niebezpiecznych momen-
tach. Jako przykład przywołał scenę, 
która miała miejsce podczas kręce-
nia zdjęć w Jordanii w dzielnicy pale-
styńskiej zamieszkiwanej przez wielu 
uchodźców. Doszło wówczas do cha-
osu, jeden z tamtejszych mężczyzn 
próbował sięgnąć po karabin maszy-
nowy. Ekipie nie pozostawało nic in-
nego, jak wziąć nogi za pas. Podczas 
ucieczki filmowcy zostali obrzuceni  
kamieniami. Takie ekstremalne sytu-
acje były także ogromnym sprawdzia-
nem zachowania zimnej krwi dla ak-
torów. Na wielkie uznanie zasługuje 
kreacja Bartłomieja Topy, który wcielił 
się w rolę dowódcy Kalickiego.
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12 kwietnia Gminny konkurs recytatorski „Pięknie być człowiekiem” organizator: MGBP w Gąbinie

17 kwietnia Wiosenny Rajd Rowerowy start godzina 10:00 trasa: Gąbin, Rumunki, Ciechomice, Soczewka, Łąck, Gąbin organizator: Gąbiński Klub Rowerowy  Gąbin Team,  patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

30 kwietnia Amatorski Puchar Polski w windsurfingu  Koszelówka 10:00 - 14:00

30 kwietnia Wiosenny Rajd Pieszy po Mieście i Gminie Gąbin start: godz. 11:00, powrót ok. godz. 14:00 trasa: Gąbin - Koszelówka - Gąbin organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

1 maja Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP w Gąbinie  9:00 - 14:00 - zawody

1 maja Zakończenie Amatorskiego Pucharu Polski w Windsurfingu 15:00 - podsumowanie i wręczenie nagród

3 maja Obchody Święta Konstytucji 12:00 msza św. w intencji ojczyzny 13:00 - uroczystości przy pomniku „Głazie” Józefa Piłsudskiego

7 maja Festiwal Muzyki im. Jana Pawła II w Gąbinie Gimnazjum w Gąbinie, Aleja Jana Pawła II 16

8 maja Integracyjny Rajd Rowerowy  organizowany przez Gąbiński Klub Rowerowy Gąbin Team przy współpracy  z SIKT Płock (Stowarzyszenie Integracyjny Klub Tenisa Płock) trasa: Gąbin - Troszyn Polski - Nowy Troszyn

12 maja Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego  organizatorzy: Miasto i Gmina Gąbin, Związek Piłsudczyków Oddział Gąbin, Szkoła Podstawowa w Nowym Grabiu

18 maja Gąbińskie Forum Kultury godz. 17:00, sala koncertowa Szkoły Muzycznej w Gąbinie, Aleja Jana Pawła II 16

20 maja Polska Biega - Gąbin Biega start: godz. 18:00

1 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

1 czerwca  Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu

1 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Czermnie

1 czerwca Warsztaty „Żyję zdrowo – zdrowo się odżywiam” dla uczniów i rodziców Szkoła Podstawowa w Gąbinie

3 czerwca Wieczór Kultury Chrześcijańskiej

3 czerwca Bieg o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin organizowany w ramach obchodów Dni Gąbina

4-5 czerwca Dni Gąbina 2016 plac targowy przy ul. Wspólnej wystąpią m.in.:  Skaldowie, Zbigniew Wodecki, Masters, Jula

4 czerwca Pokazy windsurfingu podczas Dni Gąbina plac targowy przy ul. Wspólnej

10 czerwca Festyn Rodzinny w Żłobku Samorządowym w Gąbinie

11 czerwca Przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzyków

11 czerwca Dzień Rodziny w Szkole Podstawowej w Borkach

26 czerwca Letni Rajd Rowerowy Dookoła Miasta i Gminy Gąbin  godz. 10:00 - trasa wyczynowa godz. 13:00 - trasa rekreacyjna - ognisko w Nowym Troszynie ok. godz. 15:00

25-29 lipca Plener malarski w Gąbinie organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Szkoła Muzyczna I stopnia w Gąbinie

31 lipca Jarmark Gąbiński Starówka w Gąbinie

15 sierpnia  Obchody Święta Wojska Polskiego

20 sierpnia 50-lecie OSP w Grabiu Polskim uroczystość połączona z nadaniem sztandaru jednostce

28 sierpnia Wakacyjny Rajd Rowerowy Dookoła Miasta i Gminy Gąbin organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

10 września  Pożegnanie lata w Gąbinie organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

10 września  Zakończenie sezonu Windsurfingowego Gąbin - Koszelówka patronat: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Najbliższe wydarzenia:
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krzyżówka
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Pionowo
1. Kobieta mieszkająca w Afryce
2. Podaje go sprzedawca
3. Organizowane latem na gąbińskiej starówce
4. Np. turystyczna - przydaje się na biwaku
5. Świecznik na jedną świecę
6. Był nim Niccolo Paganini
7. Dziecko które przyszło na świat przed wyznaczonym terminem
10. Królewna - postać z bajki
14. Np. ... aktu urodzenia lub zgonu
15. Ktoś komu nic się nie chce robić
16. Może być zaczepny, dymny, błyskowy, itp.
17. Potocznie o skale lub kamieniu
20. Oficjalna wiadomość podana do publicznej informacji, zwykle w formie pisemnej
22. Gminna instalacja zlokalizowana w Kępinie
23. Małe górskie państwo w Europie Zachodniej, leżące pomiędzy Austrią i Szwajcarią
24. Samica niedźwiedzia
26. Jeden  z gąbińskich marketów
29. Droga prowadząca wokół miasta, dzielnicy, centrum lub śródmieścia
32. Dom studenta
33. Człowiek nietoperz
35. Patron szkoły podstawowej w Czermnie 
38. Żołnierz mający duże doświadczenie w walce
40. Oddział wojska w starożytnym Rzymie
43. Zespół nabytego niedoboru odporności - ciężka choroba
44. Państwo położone w środkowej Afryce nad Oceanem Atlantyckim 
45. Mały las
46. Roślina bylinowata o charakterystycznym korzeniu - lecznicza - także przyprawa

Poziomo
1. Tytuł znanej piosenki zespołu PERFECT
8. Zimą uruchomione na ORLIKU w Gąbinie
9. Człowiek z rewolwerem
11. Był nim Religa
12. Prąd elektryczny, inaczej zjawisko.... 
13. Świętowana 11 listopada
18. Zimowa przerwa w nauce
19. Osoba, która wykonuje, towarzyszącą głównej partii melodycznej, partię instrumentalną
21. Zupa z ziemniaków
25. Czynność, przekazanie prawa do czegoś innej osobie, u urzędzie polecenie załatwienia sprawy
27. Urządzenie składające się z pomp transportujących różnego rodzaju substancje najczęściej gazy lub płyny
28. Uczeń, który świadomie opuszcza zajęcia szkolne
30. Określenie czasu liczonego na wsi pomiędzy okresem kończenia się zapasów a zielenieniem traw
31. Instrument dęty blaszany z grupy aerofonów ustnikowych
34. Typ nadwozia samochodu - idealny na lato
36. Kruszący materiał wybuchowy
37. Rodzaj wąskokątnego obiektywu fotograficznego, który ma znaczącą odległość ogniskową
39. Żona rozwiedzionego lub owdowiałego wcześniej ojca - kojarzona jako zła kobieta, znęcająca się nad pasierbami
41. W tej miejscowości, na terenie naszej gminy, znajduje się Dom Pomocy Społecznej
42. Jeden z gąbińskich cmentarzy
47. Miejski obiekt sportowy - „pod lasem” w Gąbinie
48. Oddziaływanie promieniowania słonecznego - parametr ważny przy budowie kolektorów słonecznych
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które odbywają się w Hali sportowej 
przy Gimnazjum w Gąbinie we wtorki  
i czwartki od godz. 16:00 do 17:30.

Życzymy kolejnych sukcesów spor-
towych!

15 marca najlepsza trójka judoków  
z klubu sportowego Sakura Judo 
została zaproszona na spotkanie  
z Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin 
- Krzysztofem Jadczakiem. Burmistrz 
nagrodził Annę Rutkowską (grupa Gą-
bin), Monikę Olczyk (grupa Gąbin) oraz 
Kacpra Korzeniewskiego (grupa Płock) 
kompletem najwyższej jakości strojów 
do Judo (tzw. judogi). Wszystkie stro-
je są zatwierdzone przez Europejską 
Federację Judo, posiadają specjalne 
pole backnumber z nazwiskiem wy-
szyte na plecach, przez co dopuszczają 
naszą trójkę Judoków do startów na 
arenie Europejskiej i Światowej. Ponad 
to strój Anny Rutkowskiej, która jest 
obecnie w Kadrze Polski w kategorii 
wiekowej junior młodszy, posiada wy-
szyte dodatkowo Godło Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Choć sezon dopiero się zaczyna na-
sza trójka może pochwalić się pierwszy-
mi startami na arenie wojewódzkiej. Na 
Otwartych Mistrzostwach Mazowsza 
Monika Olczyk wygrała cztery pojedyn-
ki przed czasem, stając na najwyższym 
stopniu podium. Kacper Korzeniewski 
również wygrał 4 walki przed czasem 
zdobywając srebrny medal, przegry-
wając z aktualnym wicemistrzem Pol-
ski. Natomiast Anna Rutkowska nie 
startowała w Mistrzostwach Mazow-
sza ponieważ w lutym uczestniczyła 
zgrupowaniu Kadry Polski w Cetnie-
wie. Drugi start w sezonie, tym razem 
na Warszawskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży, był również udany dla dziewczyny  
z Miasta i Gminy Gąbin. Anna Rutkow-
ska ze Strzemeszna zajęła pierwsze 
miejsce wygrywając 3 walki. Monika 
Olczyk z Czermna wygrała 2 pojedyn-
ki zajmując 2 miejsce, przegrywając  
w finałe z Katarzyną Przyczyna z Miń-
ska Mazowieckiego, zajmującą obec-
nie 4 miejsce w rankingu Polskiego 
Związku Judo. Kacper Korzeniewski nie 
startował z powodu kontuzji kolana. 

Podczas spotkania z Burmistrzem 
trener klubu Sakura Judo - Krzysztof 
Masztakowski podziękował w imieniu 
własnym oraz zawodników. – Bardzo 
dziękujemy za wsparcie finansowe 
Panu Burmistrzowi, dzięki tej pomocy 
przybliżył Pan naszą trójkę Judoków do 
startów na arenie Europejskiej – po-
wiedział.

Następnie wspólnie z Burmistrzem 
zaprosili dzieci i młodzież z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin na zajęcia Judo, 

Spotkanie najlepszych judoków z Sakury Judo 
z Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin
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Integracyjny rajd pieszy  
dla klas pierwszych

2 października Samorząd Uczniow-
ski Gimnazjum w Dobrzykowie zor-
ganizował Integracyjny rajd pieszy 
nad jezioro Ciechomickie, oddalo-
ne od naszego Gimnazjum około  
6 km. Rajd ma na celu integrację 
obu klas pierwszych w miłej i za-

W turnieju wystartowała trójka judo-
ków z Sakury.

Anna Rutkowska mieszkanka Gmi-
ny Gąbin zajęła V miejsce na 17 zawod-
niczek w swojej kategorii wiekowej.  
W pierwszej rundzie Ania miała wolny 
los, czyli bez walki przeszła do 2 rundy 
eliminacyjnej. Następnie 2 rundę oraz 
ćwierćfinał wygrała przed czasem.  
W walce ćwierćfinałowej Rutkowskiej 
odnowiła się kontuzja kolana, która 
niestety wykluczyła ją z zawodów (Ani 
przepadły walki o finał i brąz w katego-
rii +70 kg). 

Sakura Judo tuż za podium  
w Pucharze Polski
W dniach 19-20 marca odbył się pierwszy Puchar Polski Juniorów i Juniorek młodszych. 
W tegorocznym Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju Judo udział, wzięło 1100 za-
wodniczek i zawodników ze 145 klubów z Polski, Rosji, Litwy, Białorusi, Czech oraz Nie-
miec. W klasyfikacji Juniorek młodszych UKS Sakura Judo został sklasyfikowany na miej-
scu 14, natomiast w kategorii wiekowej Junior młodszy na miejscu 26. Jak widać turniej był 
bardzo mocno obsadzony. 

Monika Olczyk, także mieszkanka 
Gminy Gąbin, zajęła V miejsce na 28 
zawodniczek w kategorii wagowej do 
52 kg. Monika wygrała 3 walki przed 
czasem. W walce o wejście do finału 
przegrała z Natalią Kropską z Czarni 
Bytom (która zajęła 1 miejsce). W wal-
ce o brązowy medal Monika przegrała  
z Łucją Obal z Warszawy, która ostat-
nio wygrała finał na Mistrzostwach 
Mazowsza. 

Bardzo dobrze na turnieju wypadł 
Junior młodszy Kacper Korzeniewski 
zajmując punktowane VII miejsce, na 

37 zawodników, w kategorii wagowej 
do 55kg. W pierwszej rundzie elimina-
cyjnej Kacper miał wolny los i przeszedł 
bez walki do 2 rundy eliminacyjnej. Za-
wodnik z Sakury Judo wygrał 2 i 3 rundę 
eliminacyjną. Ćwierćfinał Kacper prze-
grał z Jakubem Binkiem z Czarni Bytom, 
trafiając do repasaży. Walkę o VII miej-
sce Korzeniewski wygrał przed czasem, 
lecz kolejny pojedynek o 5 miejsce prze-
grał z Igorem Matusiakiem z Józefowa, 
który ostatecznie zajął  3 miejsce.

Gratulacje dla całej trójki Judoków  
z Sakury oraz trenera Krzysztofa Maszta-
kowskiego za udane rozpoczęcie sezonu.  

bawnej atmosferze. Ok. godziny 
9.40 wyruszyliśmy w kierunku je-
ziora. Na miejscu zjedliśmy pizze. 
Następnie uczniowie klas trzecich 

zorganizowali otrzęsi-
ny. Pierwszaki z wiel-
kim zaangażowaniem 
brali udziałw wielu  
w konkurencjach. 

Wszyscy miło spę-
dzili czas i dobrze się 
bawili. Klasa 1a zdoby-
ła najwięcej punktów, 
a nagrodą był dzień 
bez pytania i kartkó-
wek.
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Petr Golubka z Ukrainy został zwycięz-
cą 26 Memoriału Szachowego im. bł. 
abp. Antoniego J. Nowowiejskiego, 
który odbył się w Gimnazjum w Gąbi-
nie, pod patronatem bp. Piotra Libery. 
Wzięło w nim udział 66 szachistów  
z Polski i zagranicy.

Rozgrywki szachowe odbywały się 
na terenie hali sportowej Gimnazjum 
w Gąbinie – systemem szwajcarskim (7 
rund, tempo gry 30 minut na zawodni-
ka). Wzięło w nim udział 66 zawodni-
ków z wielu miast w Polsce, a tak-
że z zagranicy. Zwyciężył Petr 
Golubka z Ukrainy, na dru-
gim miejscu usytuował 
się Rafał Przedmojski 
z Warszawy, a na 
trzecim Mirosław 
G r a b a r c z y k , 
miejsce szóste, 
również uho-
norowane nagrodą 
pieniężną, zdobył Krystian Ję-
dryczka z Płocka.  Najlepsi jurorzy w 
kategorii szkoły podstawowej: Michał 
Kozłowski, Aleksandra Szczypawka  
i Dominik Czarnomski, z gimnazjum: 
Jan Duda, Gabriel Magierski i Jakub 
Duda - otrzymali nagrody rzeczowe.  

Z ogólnej klasyfikacji wynika, że 
najlepszą z kobiet-szachistek była 
Aleksandra Szczypawka z Parafialno-
Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Mikołaj” i zajęła 21 miejsce. Najmłod-
szą zawodniczką była 8-letnia Katarzy-
na Milczarek z Gąbina, najstarszym zaś 
wśród uczestników był 79-letni Henryk 
Duda z Pabianic. Wśród szachistów był 
również były prezydent Miasta Płocka 

26 Memoriał  Szachowy 
im. bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

Mirosław Milewski, zajmując w końco-
wej klasyfikacji 33 miejsce. 

Celem zorganizowanego Memoria-
łu była popularyzacja królewskiej gry 
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
umożliwienie zdobycia/podwyższenia 
kategorii szachowych a także przybliże-
nie i uczczenie pamięci osoby bł. abpa 
A.J. Nowowiejskiego, który aresztowa-
ny w 1940 r przez Niemców, interno-
wany w Słupnie koło Płocka, następnie 
więziony w piwnicy budynku obec-

nego ratusza w Płocku, a później  
w hitlerowskim obo-

zie koncentracyj-
nym w Działdo-

wie. Zmarł śmier-
cią męczeńską 

prawdopodobnie 
28 maja 1941 roku, 

mając 83 lata, 60 lat 
kapłaństwa i 33 lata 

biskupstwa. Do dziś 
nie ustalono miejsca 

jego spoczynku. 
Dotychczasowe Me-

moriały, wspomina ks. Józef Szczeciń-
ski, inicjator turniejów szachowych im. 
abpa A. J. Nowowiejskiej od 1991 roku 
- najpierw były nijako prośbą o rychłe 
wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego, 
co stało się 13 czerwca 1999 r. w War-
szawie, kiedy to Jan Paweł II postawił 
go na czele 108 beatyfikowanych Mę-
czenników II wojny światowej, później 
stały się dziękczynieniem za płockiego 
męczennika. Kolejne rozgrywki sza-
chowe, w czerwcu br., na które już za-
prasza ks. Szczeciński,  zadedykowane 
będą św. Janowi Pawłowi II. 

tekst i zdjęcia – Beata Żabka
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Rywalizacja była zacięta a zawodników chętnych do rozgrywek 
bardzo dużo. Tenis stołowy w naszym środowisku cieszy się du-
żym zainteresowaniem. Dwa razy w tygodniu mieszkańcy naszego 
terenu trenują tę dyscyplinę w naszej sali gimnastycznej. Szkoła 
otwarta jest na tego typu inicjatywy środowiskowe, chętnie je 
wspieramy, pomagamy w organizacji.  

W tym roku zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy, ale na po-
dium stanęli:

I miejsce – Bartosz Chyra
II miejsce – Piotr Lendzion
III miejsce – Łukasz Kiełbasa
Szczerze gratulujemy zwycięzcom a wszystkim zawodnikom 

życzymy cierpliwości w treningach, awansów sportowych w przy-
szłym roku.

oprac. E. Ziółkowska

Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego  
w Nowym Grabiu
11 marca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowym Gra-
biu odbył się turniej rozgrywany w tenisa stołowego. 
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II NOWOROCZNY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO 
O PUCHAR BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY GĄBIN

To już druga edycja Noworocznego 
Turnieju Tenisa Stołowego w Gąbinie. 
Po sukcesie pierwszej edycji z ubiegłe-
go roku, to wydarzenie na stałe wpisu-
je się w kalendarz imprez sportowych 
organizowanych na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin. Dzięki wspólnej ini-
cjatywie Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin, Dyrektora Gimnazjum w Gąbi-
nie oraz MUKS Fructoplant Gąbin na 
turniej w Walentynkową niedzielę 14 
lutego 2016 roku do hali sportowej 
przy Alei Jana Pawła II przybyło aż 78 
zawodników tenisa stołowego. Oprócz 
miejscowych tenisistów z Gąbina  
w turnieju uczestniczyli również za-
wodnicy i zawodniczki z sąsiednich 
miast i miejscowości: m.in. z Płocka, 
Gostynina, Kutna, Budek Piaseckich, 
Sochaczewa, Wyszogrodu, Nowego 
Duninowa, Sannik oraz Ciechanowa. 
Dzięki tak licznej obsadzie, poziom tur-
nieju stał na bardzo wysokim poziomie 
w każdej kategorii wiekowej. Po dłu-
giej sportowej rywalizacji wyłoniono 
zwycięzców zawodów, którzy otrzyma-
li od organizatorów puchary i medale 
ufundowane przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin, a także pamiątkowe dy-
plomy i nagrody rzeczowe.

Urząd Mista i Gminy 
Gąbin
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Zapraszamy chęt-
nych mieszkańców 
Gminy Gąbin na 
treningi tenisa sto-

łowego, które odbywają się  
7 razy w tygodniu. Zajęcia dla dzieci pro-
wadzonesą przez wykwalifikowanych 
pedagogów i instruktorów tenisa sto-
łowego w każdy poniedziałek od 17:30-
19:00, wtorek 16:30-18:00, czwartek 
16:00-17:30, piątek 16:00-17:30. Tre-
ningi dla dorosłych odbywają się w po-
niedziałek od 18:00-20:00, wtorek od 
18:00-20:00 i piątek od 20:00-21:30. 
Dodatkowo od niedawna w ramach 
treningów istnieje możliwość współ-
pracy z trenerem personalnym, który 
jest odpowiedzialny za przygotowanie 
motoryczne oraz dietę dostosowaną 
do indywidualnych potrzeb każdego 
zawodnika. 

Od trzech lat w mazowieckiej lidze 
tenisa stołowego występuje drużyna 
MUKS Fructoplant Gąbin. W tym sezo-
nie po rundzie jesiennej gąbińska dru-
żyna prowadzi w tabeli III ligi mężczyzn 
zmierzajac po awans do kolejnego szcze-
bla rozgrywek. Aktualne wyniki i tabele 
ligowe można znaleźć pod adresem
http://ligi.mzts.pl/liga/2/10/3-liga-mezczyzn/
a także 
www.facebook.com/MUKSFructoplantGąbin

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

Kategoria dziewczęta szkoła 
podstawowa
1. Czubakowska Julia (Płock)
2. Krejnak Nikola (Budki Piaseckie)
3. Firszt Alicja (Płock)

Kategoria chłopcy gimnazjum
1. Nowicki Radosław (Gostynin)
2. Modzelewicz Igor (Płock)
3. Obszyński Jacek (Gostynin)

Kategoria chłopcy szkola podstawowa
1. Kachniewski Kajetan (Płock)
2. Farys Kacper (Gostynin)
3. Czubakowski Michał (Płock)

Kategoria Senior 
1. Porębski Mateusz (Sanniki)
2. Milczarski Piotr (Nowy Duninów)
3. Kasprzycki Marcin (Ciechanów) 

Kategoria OPEN
1. Selerski Damian (Budki Piaseckie)
2. Wawrzyniak Andrzej (Gąbin)
3. Wojnarski Robert (Gąbin)

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy już za rok na ko-
lejną III edycję Noworocznego Turnieju Tenisa Stołowego  
w Gąbinie. 

Od początku istnienia Klubu głów-
nym jego sponsorem jest Miasto  
i Gmina Gąbin a od 2014 roku spon-
sorem tytularnym jest firma Fructo-
plant sp. z o.o. Od 2015 roku do grona 
sponsorów dołączają kolejne firmy, 
które zdecydowały się wspierać roz-
wój tenisa stołowgo w Gąbinie. Są to: 
ZYG-POL, FEL-CAR, AUTO-HANDEL, 
MAR-PUT, WALD-PUT, FLOTERM, ZHU 
STAWICKI SYLWESTER, ARTMEDIAVI-
DEO, GOSPODARSTWO ROLNE ARTUR 
BĄBRYCH oraz POŚREDNICTWO UBEZ-
PIECZENIOWE MANIECKI RAFAŁ. 

Za okazane nam wsparcie oraz 
zaufanie serdecznie dziękujemy. Za-
praszamy do kibicowania, wspierania 
tenisa stołowego w Gąbinie, a przede 
wszystkim do uczestnictwa w trenin-
gach.                                                     

  Zawodnicy i Zarząd 
              MUKS FRUCTOPLANT GĄBIN

Przed zawodami zrobiono wspólne zdjęcie Burmitrza Krzysztofa Jadczaka, Zarządu Klubu, sponsorów i wszystkich uczestników
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LODOWISKO

Po blisko trzech miesią-
cach zakończyło się „bia-
łe szaleństwo” na gąbiń-
skim lodowisku. 

Więcej na str. 10


