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Gala Noworoczna

Wieczór kolęd i pastorałek

Warsztaty wokalne w szkole 
muzycznej

Ferie w MGOK

Młodzi Ornitolodzy

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin
Edward Wilgocki

Zdrowych, radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Dużo miłości i rodzinnego ciepła.

Chwili zadumy nad tajemnicą życia i śmierci.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
życzy

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak

W niedzielę, 18 grudnia już po raz 
czwarty odbył się na hali sportowej 
przy gimnazjum w Gąbinie Koncert 
Bożonarodzeniowy. Tradycyjnie, 
przypadł on na ostatnią – czwartą 
niedzielę adwentu. Już pół godziny 
przed koncertem widownia zaczęła 
się szczelnie zapełniać. Przed godz. 

18:00, gdy przygasły światła i moż-
na było w pełni obejrzeć przepiękną 
scenografię i świąteczne dekoracje, 
wszystkim zgromadzonym (zarówno 
widzom jak i występującym), udzielił 
się świąteczny klimat, wzmagany ci-
cho snującą się, nastrojową muzyką.  

14 I 2012 r. odbyła się w hali gim-
nazjalnej w Gąbinie uroczysta „Gala 
Noworoczna”, która stała się waż-
nym wydarzeniem kulturalnym 
w mieście i regionie. Zgromadziła 
wspaniałych, znanych polskich wy-
konawców oraz cieszyła się bardzo 
dużym zainteresowaniem licznie 
przybyłej publiczności.
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Stowarzyszenie „Bezpiecz-
na Przystań” działające przy 
Domu Pomocy Społecznej w 
Koszelewie zorganizowało 
II Przegląd Twórczości Ro-
dzimej „Barwy Folkloru”. 
Przegląd odbył się 25 listo-
pada 2011roku w ośrodku 
„Exploris” w Koszelówce.

W imprezie uczestni-
czyło 100 osób, byli to re-
prezentanci 7 DPS- ów  
z terenu powiatu płockiego 
i gąbiński klub seniora. Każ-
da z grup prezentowała 10 
minutowy program słowno- 
muzyczny o tematyce ludo-
wej oraz każdy z DPS- ów 
przygotował rękodzieło ar-
tystyczne zabarwione folk-
lorem na wystawę wytwo-
rów ludowych. Uczestnicy 
przeglądu otrzymali statu-
etki, nagrody oraz dyplo-
my. Imprezę kwotą 13 tys. 
zł. wsparł samorząd woje-
wództwa mazowieckiego.

Barwy folkloru
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19.XII.2011r. w Szkole Muzycznej 
I st. w Gąbinie odbył się uroczy-
sty wieczór kolęd i pastorałek. 
Zaprezentowano najpiękniejsze 
polskie kolędy, wykonane na 
różnych instrumentach. Kilka 
kolęd wykonanych zostało przez 
wszystkich uczestników wspól-

Wieczór 
kolęd 
i pastorałek

nie z publicznością przy akompa-
niamencie nauczycieli. Wykonane 
kolędy i pastorałki wzbogacone 
zostały poezją o tematyce bożona-
rodzeniowej oraz opisaniu tradycji 
i zwyczajów świątecznych. Spotka-
nie zgromadziło liczną widownię, 
która w całości wypełniła salę ka-

meralną szkoły. Obecny był rów-
nież Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, który 
podziękował młodym wykonaw-
com i nauczycielom szkoły za 
przygotowanie koncertu.
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pod tym hasłem odbyły się 
21.12.2011 r. Jasełka w Szkole Pod-
stawowej im. Wł. St. Reymonta  
w Czermnie. Tradycyjnie na uro-
czystość tą było zaproszonych 
wielu gości m.in. Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin - Krzysztof Jad-
czak, Aniela Machała – Skarbnik 
Gminy, sołtysi, radni oraz rodzi-
ce. Tegoroczny występ ukazywał, 
że codzienne sprawy, przysłaniają 
człowiekowi właściwe przygoto-
wanie i przeżycie Świąt Bożego 
Narodzenia. Uczniowie wcielili się 
w rolę współczesnych ludzi, wśród 
których jest prawnik, który musi 
sprawdzić akta i nanieść w nich 
poprawki. Pojawia się też biznes-
men, dla niego ważną rzeczą jest 
6.01.2012 podpisanie korzystnego 
kontraktu jest również zabiegana 
kobieta, która musi zrobić zaku-
py bo nie ma jeszcze prezentów.  
W dalszej części przedstawienia 
pojawia się anioł zwiastujący zbli-
żające się narodzenie Jezusa, wia-
domość ta przysłania wszystkie 
inne sprawy, które do tej pory wy-
dawały się najważniejsze. W Jaseł-
kach nie zabrakło pasterzy i trzech 
króli, którzy oddali pokłon Boże-
mu Dzieciątku i ofiarowali Mu swe 
dary. Jasełkom uroku dodały prze-
piękne kolędy. 

Swe umiejętności słowno-mu-
zyczne przedstawiła również „0”. 
Dzieci pod opieką p. T. Rzepeckiej 
m.in. złożyły wszystkim życzenia  
i zaśpiewały kolędę „Maleńki 
Jezu”. 

Występ ten powtórzony został  
w Święto Trzech Króli, tj. 06.01.2012 
r. w kościele parafialnym w Czerm-
nie na Mszy św. o godzinie 9.00  
i 12.00. 

Uczniowie zasłużenie nagro-
dzeni zostali gromkimi brawami. 

Nad przygotowaniem i prze-
biegiem jasełek czuwały nauczy-
cielki: M. Tadeusiak, I. Zielińska, 
M. Trenka. Autor zdjęć: ks. T. Żer-
dziewski.

Organizatorzy

„ŚWIAT  
POTRZEBUJE 
WIĘCEJ SERCA  
– TWOJEGO 
SERCA”
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Koncert Bożonarodzeniowy

Koncert rozpoczął się występem 
zespołu „Dziewiątka” z MGOK w 
Gąbinie. Justyna Wargocka wraz ze 
swoimi koleżankami wykonała utwór 
„Ave Maria”, po którym organizato-
rzy – Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin Krzysztof Jadczak oraz Dyrektor 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie Zdzisław Fortuna powitali zgro-
madzonych mieszkańców oraz gości.

Wśród artystów, których można 
było usłyszeć i zobaczyć na scenie 
znaleźli się: wspomniany już zespół 
„Dziewiątka”, Mini Szyk, Szyk i Trio 
z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kul-

tury w Gąbinie, wystąpiła 6-letnia 
Wiktoria z Nowego Grabia, „Ura-
nos” z Gimnazjum w Gąbinie, zespół 
„Brzdąc” i chór „Marikon” ze szkoły 
podstawowej w Gąbinie, a także chór 
Klubu Seniora „Gąbiniacy”. Usłysze-
liśmy również występ zespołu „H7” 
i „Radośni w Panu”. Koncert zakoń-
czył się występem Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gą-
binie, podczas którego można było 
wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze i 
wszystkim znane kolędy. Występują-
cy zaprezentowali swój talent, a sce-
nografia jak i bardzo profesjonalna 
obsługa audiowizualna sprawiła, iż 
cały koncert stał na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym. 

Głównym motywem dekoracji był 
zimowy pejzaż stworzony za pomocą 
światłocienia, wykorzystujący paletę 
różnych barw i efektów świetlnych. 
Oprócz sceny oświetlona zostało rów-
nież hala sportowa. Z obu stron wi-
downi rozmieszczone były różnego 
typu źródła światła emitujące bogac-
two kolorów barw. 
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Koncert Bożonarodzeniowy

Na zakończenie Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, Dyrektor Zdzisław For-
tuna i Pani Ewa Gieras podziękowali 
wszystkim artystom, oraz całej obsłu-
dze technicznej i osobom zaangażo-
wanym w realizację koncertu. Prze-
mawiający zaprosili na kolejne uro-
czystości planowane na 2012 rok (naj-
bliższa 14 stycznia 2012 r. muzyczna 
GALA NOWOROCZNA, z udziałem 
artystów opery łódzkiej, a także pro-
fesorów i uczniów szkoły muzycznej 
w Gąbinie oraz oczekiwany I występ 
chóru Miasta i Gminy Gąbin,) oraz 
złożyli bożonarodzeniowe życzenia 
świąteczne. 

Cała uroczystość miała piękną, 
barwną i świąteczną oprawę. Dekora-
cję sceny przygotowała Pani Ewa Gie-
ras z Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury w Gąbinie. Tradycyjnie, pro-
fesjonalną obsługę techniczną, tj. sce-

nę, nagłośnienie, oświetlenie, telebim 
niezawodnie zapewniła firma OPTIS 
- Piotra Kunikowskiego. Nie zabrakło 
także obsługi multimedialnej dzięki 
firmie – ArtMediaVideo – Sławomira i 
Sebastiana Zasiewskich, która dodat-
kowo zadbała o prezentację koncertu 
na ustawionym obok sceny telebimie 
oraz utrwalenie wydarzenia na zdję-
ciach oraz nagraniu video.

Z roku na rok przybywa coraz 
szersze grono widzów, pomimo iż or-
ganizatorzy zwiększają liczbę miejsc 
siedzących, cała widownia wypełnia 
się szczelnie na długo przed rozpo-
częciem koncertu. Organizowany od 
2008 r. KONCERT BOŻONARODZE-
NIOWY wpisał się na stałe w kalen-
darz gąbińskich imprez miejsko – 
gminnych. Powinien cieszyć nas fakt, 
że w Mieście i Gminie Gąbin mieszka 
tak wiele młodych talentów. Dzięki 
organizowaniu różnego typu uro-
czystości (tj. Dni Gąbina, Pożegnanie 
Lata, imprezy sportowe, rajdy piesze 
i rowerowe) oraz bogatej bazie spor-
towo-dydaktycznej (hale sportowe, 
boiska wielofunkcyjne, place zabaw, 

sztuczne lodowisko, itp.) można roz-
wijać swoje umiejętności i pielęgno-
wać posiadane talenty, a także zasilać 
szeregi zespołów działających przy 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultu-
ry, jak i na terenie gminnych szkół oraz 
nowoutworzonej Szkole Muzycznej I 
Stopnia w Gąbinie, która także wno-
si duży wkład w dalszy rozwój życia 
artystycznego i jest inicjatorem wielu 
przedsięwzięć kulturalnych.
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Gala Noworoczna
„Gala Noworoczna” przygoto-

wana została staraniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofa 
Jadczaka, Przewodniczącego Rady 
Miasta i Gminy – Edwarda Wil-
gockiego oraz Dyrektora Szkoły 
Muzycznej I st. – Jarosława Doma-
gały. 

Koncert rozpoczął zespół wo-
kalny „Kantata” ze Szkoły Podsta-
wowej w Gąbinie, przygotowany 
przez Renatę Nosarzewską. Zapre-
zentowali się następnie uczniowie 
Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie, 
którzy wykonali na różnych instru-
mentach kilkanaście kolęd i pasto-
rałek. Wystąpili: Adrianna Mar-
kowska (fortepian), Maria Czaj-
kowska (fortepian), Nina Zielińska 
(skrzypce), Mateusz Zawadzki 
(akordeon), Karolina Baumgetner 
(gitara), Jakub Dymek (klarnet), 
Marcin Dymek (saksofon). Zapre-
zentował się również zespół wo-
kalny, przygotowany przez Joannę 
Domagała. Uczniom akompanio-
wała na fortepianie nauczycielka 
szkoły Katarzyna Czajkowska.

Podczas „Gali Noworocznej” 
gościnnie wystąpili znani artyści, 
soliści Teatru Wielkiego w Łodzi  
– Dorota Wójcik i Krzysztof Mar-
ciniak. Ich występ został owacyjnie 
przyjęty, artyści zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom artystycz-
ny. Zaproszonym artystom towa-
rzyszył na fortepianie Jarosław 
Domagała, który był również pre-
legentem całego koncertu.

Dorota Wójcik to znana polska 
śpiewaczka, ukończyła z wyróż-

w Gąbinienieniem Wydział Wokalno-Aktor-
ski Akademii Muzycznej w Łodzi. 
Jest laureatką wielu konkurów 
wokalnych, ukończyła m.in. mi-
strzowskie kursy wokalne prowa-
dzone przez prof. Teresę Żylis-Ga-
rę. Od początku swojej kariery ar-
tystycznej związana jest z Teatrem 
Wielkim w Łodzi. Tu stworzyła 
swoje największe kreacje wokalno-
aktorskie, wysoko ocenione przez 
krytykę i publiczność w operach:  
C. Gounoda, G. Pucciniego, W.A. 
Mozarta, G. Donizettiego, G. Ver-
diego, G. Gershwina, L. Bernsteina, 
P. Czajkowskiego i S. Moniuszki.  
W swoim repertuarze posiada po-
nad 20 partii operowych, jak rów-
nież partie musicalowe i operet-
kowe. Z powodzeniem wykonuje 
repertuar pieśniarski (nagrania 
radiowe) i oratoryjny na estradach 
filharmonii w całej Polsce. Współ-
pracuje z wieloma wybitnymi dy-
rygentami, występuje gościnnie w 
wielu teatrach operowych w Polsce, 
m.in. Operze Krakowskiej, Operze 
Wrocławskiej i Operze Narodowej. 
Odbyła szereg tournée zagranicz-
nych, śpiewając na scenach: Au-
strii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Niemiec i Portugalii. D. Wójcik jest 
pedagogiem na Wydziale Wokal-
no-Aktorskim Akademii Muzycz-
nej w Łodzi.

Krzysztof Marciniak to znany 
polski śpiewak, ukończył Wydział 
Wokalno-Aktorski Akademii Mu-
zycznej w Łodzi. Związany był  
z Operą i Operetką w Szczecinie, 
Teatrem Wielkim w Poznaniu oraz 
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Teatrem Muzycznym w Łodzi. 
Wykreował szereg wspaniałych 
kreacji artystycznych w znanych 
operetkach, m.in.: E. Kalmana,  
J. Straussa, F. Lehara, F. Raymonda 
i P. Abrahama. Od 1995 r. jest soli-
stą Teatru Wielkiego w Łodzi, tam 
stworzył swoje największe kreacje 
artystyczne. W repertuarze artysty 
są partie z oper, m.in.: W.A. Mo-
zarta, G. Verdiego, P. Czajkowskie-
go, W. Żeleńskiego, S. Moniuszki  
i L. Różyckiego. K. Marciniak 
uczestniczył we wszystkich naj-
ważniejszych tournée zagra-
nicznych z teatrami, z którymi 
współpracował. Występował na 
najważniejszych scenach muzycz-
nych Europy: Berlina, Frankfurtu, 
Stuttgartu, Monachium, Zurichu, 
Salzburga, Brukseli i Amsterdamu. 
Uczestniczył w wielu festiwalach 
muzycznych, między innymi w: 
Krynicy, Kudowie i Ciechocinku. 

D. Wójcik i K. Marciniak za-
prezentowali w Gąbinie szereg 
znanych i lubianych arii operetko-
wych. K. Marciniak zaśpiewał: arię 
Adama z op. „Ptasznik z Tyrolu” 
 K. Zellera, arię Tassila z op. „Hra-

bina Marica” E. 
Kalmana oraz 
arię Barinkaya 
z op. „Baron 
Cygański” J. 
Straussa. D. 
Wójcik wyko-
nała również 

popularne arie operetkowe – arię 
Adeli z op. „Zemsta Nietoperza” 
J. Straussa oraz Czardasza Sylwii  
z op. „Księżniczka Czardasza” E. 
Kalmana. Zaproszeni artyści za-
śpiewali kilka przepięknych utwo-
rów wspólnie, m.in.: duet Edwina  
i Sylwii z op. „Księżniczka Czar-
dasza” E. Kalmana oraz inny duet  
z tej samej operetki  pt. Co się dzie-
je, a także Usta Milczą, dusza śpiewa 
z op. „Wesoła wdówka” F. Lehara 
oraz światowej sławy utwór „Time 
to say Goodbye”.

Ważnym wydarzeniem „Gali 
Noworocznej” był premierowy 
występ Chóru Miasta i Gminy Gą-
bin. Chór zaśpiewał trzy kolędy: 
Nuż my wszyscy, Obchodząc Jezusa 
dziś narodzenie, Przybieżeli do Betle-
jem oraz utwór gatunku negro spi-
rituals Go down Moses. Chórem dy-
rygował Sławomir Gałczyński, na 
fortepianie chórowi towarzyszyła 
Katarzyna Czajkowska. Prezenta-
cja chóru została entuzjastycznie 
przyjęta przez gąbińską publicz-
ność, zespół wykazał się bardzo 
dobrym przygotowaniem i dużą 
precyzją wokalną. Zespół rozpo-
czął działalność we wrześniu 2011 

r., funkcjonuje przy Szkole Mu-
zycznej I st. w Gąbinie. Chór liczy 
aktualnie około 45 osób, utwory 
wykonuje w klasycznym układzie 
wielogłosowym. Prowadzony jest 
przez Sławomira Gałczyńskiego  
i Katarzynę Czajkowską.

Podczas „Gali Noworocznej” 
zaprezentowali się również w kilku 
utworach nauczyciele Szkoły Mu-
zycznej I st. w Gąbinie – Filip Mar-
ciniak (skrzypce) i Katarzyna Czaj-
kowska (fortepian). Artyści wyko-
nali znane i lubiane utwory muzyki 
skrzypcowej – Obertasa H. Wieniaw-
skiego, Taniec węgierski J. Brahmsa 
oraz Czardasza V. Montiego. 

„Gala Noworoczna” przygoto-
wana została z dużą starannością 
dzięki współpracy kilku instytu-
cji. Szczególne słowa podzięko-
wania należy w tym miejscu zło-
żyć: dyrekcji Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie, dyrekcji Gimnazjum  
w Gąbinie, dyrekcji i pracownikom 
MGOK w Gąbinie za przygotowa-
nie dekoracji sceny i organizację 
nagłośnienia oraz nauczycielom 
Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie 
za przygotowanie uczniów. 

Pierwsza „Gala Noworoczna” 
stała się dużym wydarzeniem ar-
tystycznym, a wielkie zaintereso-
wanie jakim się cieszyła świadczy 
o społecznym zapotrzebowaniu na 
tego typu imprezę. Organizatorzy 
wyrażają nadzieję na kontynuację 
imprezy w następnych latach.

Jarosław Domagała
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Dużo dzieje się ostatnio w parafii Dobrzy-
ków. Wierni uczestniczący w nabożeń-
stwie mogą po modlitwie wysłuchać kon-
certu czy obejrzeć przedstawienie przygo-
towane przez okoliczną młodzież i dzieci.

8 stycznia wystąpił u nas Harcerski Ze-
spół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Wy-
stęp bardzo się podobał i został nagrodzo-
ny gromkimi brawami. 

Wzruszeni widzowie - parafianie i nie 
tylko nie żałowali również grosza. Całą 
sumę zebraną występujący przeznaczyli 
na remont naszego zabytkowego kościo-
ła. Hojność parafianie pokazali również 
w zbiórce pieniędzy w XX Finale Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwestu-
jąca młodzież z Gimnazjum w Dobrzy-
kowie zebrała łączną kwotę 3748,64 oraz 
złotą obrączkę.

Wszystkim, którzy tego dnia ofiarowa-
li datki składamy serdeczne podziękowa-
nia.

Z kolei w Święto Objawienia Pańskie-
go 6 stycznia można było obejrzeć Jaseł-
ka Misyjne. Artystami byli gimnazjaliści  
z Dobrzykowa.

To wspaniałe, że parafia żyje, łączy lu-
dzi i daje świadectwo miłości bliźniego.

Świąteczny koncert w Dobrzykowie
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Wieczór Pamięci

Harcerze z 58 Gąbińskiej DH 
przygotowali wieczornicę z oka-
zji kolejnej rocznicy wyzwolenia 
Gąbina w 1945 r. z pod okupacji 
niemieckiej. Lata 1939-45 to smut-
ny i trudny czas w historii świata, 
a szczególnie naszej ojczyzny i 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin infor-
muje, że 
1) „Zakup agregatu pompowe-
go przewoźnego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dobrzykowie 
do usuwania skutków powodzi 
dofinansowano przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie  
44 950,00 zł”. 
2) „Rozbudowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami na terenach do-
tkniętych powodzią w 2010 roku w 
miejscowościach: Nowy Troszyn, 
Troszyn Polski, Borki, Stara Ko-
rzeniówka, Dobrzyków w Gmi-
nie Gąbin dofinansowana przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie dotacji,  
w kwocie 389 822,31 zł”. 
3) „Zakup lekkiego samochodu ra-
towniczo – gaśniczego dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Troszy-
nie Polskim dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie dotacji,  
w kwocie 50 000,00 zł”. 
4) „Przebudowa Stacji Uzdatniania 
Wody wraz z budową zbiorników 
retencyjnych i zestawu pompowe-
go w miejscowości Górki – etap 
I – budowa nowoprojektowanej 
studni i osadnika popłuczyn do-
finansowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie  
142 646,00 zł oraz w formie pożycz-
ki, w kwocie 85 587,06 zł”.
5) ”Przywrócenie wartości terenom 
zdegradowanym podczas powo-
dzi w 2010 roku – etap IV – zdjęcie 
i utylizacja eternitu” dofinanso-
wano przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w formie 
dotacji, w kwocie 15 231,06 zł. 
6) „Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków w Gąbinie” 
dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie pożyczki, w kwocie 
453 765,00 zł.
7) „Budowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami i przyłącza-
mi, przewodami tłocznymi oraz 
przepompowniami ścieków w ul. 
Sienkiewicza, Norwida, Konop-
nickiej, Mickiewicza, Nałkowskiej, 

Inwestycje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Reymonta, Rogatki Czermińskie  
i Jana Pawła II w Gąbinie – etap I” 
dofinansowana przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, w formie dotacji, w kwocie  
268 200,00 zł oraz w formie pożycz-
ki, w kwocie 81 800,00 zł.

naszego narodu. To bardzo waż-
ne pamiętać o tych dobrych ale i 
tych trudnych rocznicach/chwi-
lach naszej Ojczyzny. Pamiętaj-
my „Pamięć jest nie tylko naszym 
obowiązkiem ale i  naszym dziedzic-
twem narodowym”.  
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8 stycznia w większości polskich miast odbył się jubileuszowy XX finał wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Orkiestrowa „gorączka” nie ominęła także gminy Gąbin. Trady-
cyjnie zostały powołane dwa sztaby XX Finału WOŚP. Pierwszy w Gąbinie powołany przy 
gimnazjum im. Jana Pawła II, drugi przy gimnazjum w Dobrzykowie.

Zbiórka pieniędzy rozpoczęła się o godzinie 8:00. W wielu miejscach można było spo-
tkać uśmiechniętych wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami i serduszkami. W tym 
samym czasie w Sztabie, który mieścił się w świetlicy OSP grupa uczniów i nauczycieli 
zajmowała się na bieżąco liczeniem zebranych pieniędzy i dbała o wolontariuszy.

Od godziny 17:00 na starówce w Gąbinie miał miejsce koncert. Miejscowi muzycy jak 
zwykle nie zawiedli. Tym razem wspierali nas artyści z MGOK oraz zespoły ERROR z Gąbina 
i Katalizator z Sannik a także Orkiestra Dęta OSP w Gąbinie. W przerwie pomiędzy wystę-
pami odbyła się aukcja orkiestrowych gadżetów.

Jest już tradycją, że mieszkańcy gminy i okolic z chęcią otwierają swoje serca i portfe-
le.  Pieniądze zasiliły już konto Orkiestry.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy. Liczymy na Waszą pomoc 
również w przyszłym roku.
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W tym roku podczas zbiórek i licytacji  

udało się zebrać 8.200,00 zł  
(w Gąbinie)

                   oraz 3.748,64 zł +  

złota obrączka 
(w Dobrzykowie).
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ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

W dniach 31 I – 4 II 2012 r.  
w Szkole Muzycznej I st. w Gąbi-
nie odbyły się Warsztaty Wokalne 
prowadzone przez prof. Grażynę 
Flicińską-Panfil. Organizatorami 
spotkania byli: Krzysztof Jadczak 
– Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Edward Wilgocki – Przewodniczą-
cy Rady Miasta i Gminy oraz Jaro-
sław Domagała – dyrektor Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie.

Warsztaty Wokalne poprowa-
dzone zostały przez wybitnego  
i utytułowanego pedagoga śpiewu. 
Prof. G. Flicińska-Panfil jest kie-
rownikiem Wydziału Wokalnego 
Akademii Muzycznej im. I.J. Pa-
derewskiego w Poznaniu. Współ-
pracuje z filharmoniami i zespo-
łami muzyki dawnej, brała udział 
w licznych międzynarodowych 
festiwalach wokalnych. Dokonała 
wielu nagrań radiowych, telewizyj-
nych i płytowych (m.in. „Mesjasz” 
G. F. Haendla, kantaty J. S. Bacha, 
muzyka sakralna S. Moniuszki). 
Studiowała pod kierunkiem prof. 
Stefana Stuligrosza, a następnie 
prof. Bożeny Karłowskiej. Dosko-
naliła swe umiejętności na wielu 
kursach interpretacyjnych i mi-
strzowskich w kraju i za granicą 
m.in. u Adeli Stolte.

W warsztatach udział wzięli 
studenci wyższych szkół muzycz-
nych: Agnieszka Grochala, Anna 
Daniluk, Marta Józefowicz, Magda 
Kulpińska i Małgorzata Pawłow-
ska. 

W dniu 2 II 2012 
r. w kościele pw. Ser-
ca Jezusowego odbył 
się koncert muzyki 
sakralnej z udziałem 
uczestników warsz-
tatów. Oprócz mło-
dych adeptów sztuki 
wokalnej gościnnie 
wystąpiła również 
prof. G. Flicińska-
Panfil. Zaprezento-
wano dzieła: G. Per-
golesiego, W.A. Mozarta, C. Gou-
noda, C. Saint-Saënsa, C. Francka, 
E. Pałłasza, A. Żylisa. W dniu 4 II 
2012 r. w sali kameralnej Szkoły 
Muzycznej I st. zorganizowano 
koncert muzyki wokalnej. Podczas 
koncertu zabrzmiały piękne arie 
operowe i operetkowe oraz pieśni 
romantyczne. Zaprezentowano 
utwory: G. Haendla, W.A. Mozarta, 
F. Schuberta, R. Schumanna, S. Mo-
niuszki, L. Różyckiego i J. Straussa. 
Wartościowy repertuar oraz dobre 
wykonanie zyskały uznanie gąbiń-
skiej publiczności. 

Prof. G. Flicińska-Panfil obecna 
była podczas próby Chóru Miasta 
i Gminy Gąbin funkcjonującego 
przy Szkole Muzycznej I st. w Gą-
binie. Poprowadziła wykład, a na-
stępnie ćwiczenia z zakresu emisji 
wokalnej. Z pewnością w przyszło-
ści widoczne będą istotne korzyści 
z tego spotkania dla dalszego roz-
woju chóru.

Akompaniatorem podczas kon-

certów i prób był dyrektor Szkoły 
Muzycznej – dr Jarosław Domagała.

Poprzez organizację warszta-
tów Szkoła Muzyczna I st. w Gą-
binie wystąpiła z kolejną ciekawą 
propozycją kulturalną. Organiza-
torzy mają nadzieję na kontynuację 
tego typu spotkań w przyszłości.

Warsztaty wokalne prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil 
w Szkole Muzycznej I st. w Gąbinie
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W czwartek 16.02.2012 r. zorga-
nizowana została podwójna uro-
czystość: Dzień Babci i Dziadka 
oraz bal przebierańców pod ha-
słem „Bal u Króla Maciusia”. Szko-
łę opanowały wróżki, księżniczki, 
motyle, elfy, piraci; nie zabrakło 
także Batmanów, czarownic, du-
chów i innych barwnych postaci. 
Uroczystość rozpoczęła się od pre-
zentacji części artystycznej dla babć 
i dziadków w wykonaniu uczniów 
kl. 0 - III. Dziadkowie mogli podzi-
wiać swoje wnuki podczas recy-
tacji wierszy, śpiewania piosenek 
oraz tańców do muzyki klasycznej. 
Otrzymali także dyplomy dla Su-
per Babci i Super Dziadka. Dalszą 
część uroczystości poprowadzili 
uczniowie z Samorządu Uczniow-
skiego. Wybrano króla i królową 
balu. Wszyscy bawili się dosko-
nale w rytm znanych przebojów: 
dawnych i współczesnych. Nie 
zabrakło także słodkiego poczę-
stunku. Sądząc po minach dzieci  
i ich dziadków zabawa była udana,  
a wspomnienia na długi czas pozo-
staną w ich pamięci.

Organizatorami imprezy byli 
nauczyciele kl. 0 - III, Samorząd 
Uczniowski z opiekunem.

Ach, 
co to był za bal!
„W karnawale - same bale…” lecz nie wszystkie są takie wyjątko-
we, jak w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie.

W listopadzie 2010 r. Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin złożył wnio-
sek na projekt pn. „Rewitalizacja  
i odnowa przestrzeni publicznej 
w Gąbinie”. W dniu 20 grudnia 
decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego został zatwierdzo-
ny uchwałą w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w 
2010 r. złożył wniosek o dofinan-
sowanie za pośrednictwem Fun-
dacji Aktywni Razem z Łącka do 
Urzędu Marszałkowskiego w War-
szawie pn. „Urządzenie tras ro-
werowych w mieście i gminie Gą-
bin” w zakresie małych projektów  
w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objęte-
go PROW na lata 2007-2013, który 
uzyskał dofinansowanie  w kwocie 
23 000,00 zł.

Dofinansowanie na odnowę  
i rewitalizację miasta

Dofinansowanie na ścieżki 
rowerowe w mieście i 
gminie Gąbin

20 grudnia 2011 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
wraz ze Skarbnikiem Marią Ma-
chałą podpisali umowę o dofinan-
sowanie ze środków EFS w ramach 
POKL na realizację projektu pt. „In-
dywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III 
szkół z terenu Miasta i Gminy Gą-
bin” na kwotę 221 712,00 zł. Reali-
zacja projektu obejmuje wszystkie 
szkoły podstawowe na terenie mia-
sta i gminy Gąbin w klasach I-III  
i potrwa do końca 2012 roku.

Projekt oświatowy 
realizowany przez Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin

GĄBIN
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Ferie to nie czas na nudę
Fotofelieton
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W dniach 24-26 lutego harcerze z 58 Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej 
„Przyczłapy”,777 Wędrowniczej Drużyny „Dzikie Wenrze” i zuchy z 
Gromady „Asy” gościli 170 harcerzy z Hufca Mazowsze Płock. Spotka-
nie przebiegało bardzo ciekawie. W piątek 
była gra nocna ”Piła” dla harcerzy starszych 
i wędrowników. So- botę rozpoczęła „Gra 
miejska”, w której po- łączono dobrą zabawę 
z poznaniem elemen- tów bogatej historii 
naszego miasteczka. Zuchy, które nie brały 
udziału w grze miały zorganizowane zaję-
cia. Wszystkie druży- ny z dużym zaangażo-
waniem uczestniczy- ły w konkursie „Top 
Model”. Był też czas na śpiewy i pląsy. Wie-
czorem spotkaliśmy się „przy ogniu”. Dzień 
zakończył się zabawą „Kocham Cię Polsko” 
, w której uczestniczy- ła dh. hm. Ewa Gron-
kiewicz i dh. hm. Woj- ciech Gronkiewicz. 
W niedzielę po apelu i mszy w miejscowym 
kościele nastąpiło rozwiązanie biwaku. Słowa uznania należą się harce-
rzom z 777 WDH „Dzikie Wenrze” za przygotowanie sprawne przepro-
wadzenie ciekawych zajęć, gier i konkursów. 

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ

Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego każdego roku jest 
świętem skautów z całego 
świata. To Dzień Myśli Brater-
skiej. Harcerze przesyłają so-
bie życzenia, pozdrawiają się, 
organizują spotkania.

Szczególne podziękowania na-
leżą się dyrektorowi Gimna-
zjum Jana Pawła II w Gąbinie 
panu Zdzisławowi Fortunie za 
udostępnienie szkoły. Dyrektor 
Gimnazjum od początku dzia-
łania drużyny wspiera harce-
rzy w ich działaniach.
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Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów 
klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin 

 
Samorząd Miasta i Gminy Gabin realizuje projekt pt: 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin” 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
  
Działania: 

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

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

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

4. W okresie od 20.12.2011 r. do 31.12.2012 r. realizacja projektu w szkołach. 
  
Projekt zrealizowany zostanie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, składał się będzie z 
dwóch działań: 

1. Działanie nr 1 - „Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych”. 
2. Działanie nr 2 - „Zajęcia dodatkowe dla uczniów w klasach I - III”. 

  
Cel projektu: 
Celem działań podejmowanych w w/w projekcie jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 
poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej. 
Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno-
wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. 
  
Dofinansowanie: 
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przyznane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego wynosi 221 712,00 zł. Projekt nie wymaga wkładu własnego Miasta i 
Gminy Gąbin. 
  
Koordynator projektu:  
Maria Aniela Machała – pełnomocnik ds. oświaty 
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267 41 53, fax. 24 277 12 56, e-mail: skarbnik@gabin.pl  
 
Biuro projektu: 
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, 
ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 
tel. 24 267 41 50,  fax. 24 277 12 56 e-mail: sekretariat@gabin.pl   
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Młodzi 
ornitolodzy

Ptaki – czy ktoś z nas potrafi so-
bie wyobrazić świat bez nich. Bez 
ich śpiewu, radosnego krzątania 
się, penetrowania lasów, pól i ogro-
dów. Odkąd zaczęto odnotowywać 
informacje o ptakach, zniknęło z 
naszego globu około 60 gatunków 
ptaków. Prawdopodobnie wszyst-
kie z powodów zawinionych przez 
człowieka. W Europie Środkowej 
nie wyniszczono żadnego gatunku, 
ale stan liczebny ptaków zmniejsza 
się. Niektóre ptaki opuściły Euro-
pę, a wiele gatunków jest zagrożo-
nych. Dlatego rolą wychowawców 
– w rodzinie, w szkole, w przed-
szkolu jest zainteresować dzieci 
tym tematem i wpoić pewne nawy-
ki związane z ochroną przyrody.

Jednym ze sposobów jest dokar-
mianie ptaków zimą. Dokarmianie 
ptaków nie uratuje zapewne żad-
nego z zagrożonych gatunków, 
ale zachęci dzieci do opieki nad 
ptakami i umożliwi ich obserwa-
cję. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego w Czermnie dokarmiają ptaki 
od siedmiu lat. W ubiegłym roku 
(2010/2011) po raz kolejny przystą-
piły do akcji „Zostań przyjacielem 
ptaków” organizowany przez Wo-

jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie i przez pięć redakcji z 
Porozumienia Tygodników Mazo-
wieckich, między  innymi  „Tygo-
dnik Płocki”. Każdy z uczestników 
otrzymał certyfikat: „Opiekuna 
ptaków”, a także przewodnik „Pta-
ki”. Autorzy prac wybijają-
cych się ponad przecięt-
ność otrzymali lornetki, 
a najlepsze opracowa-
nia zostały nagrodzone 
aparatami cyfrowymi. 
W gronie zdobywców 
aparatów znalazły się 
dzieci z oddziału przed-
szkolnego. 

W tym roku dzieci tak-
że dokarmiają ptaki. Przez 
całą jesień gromadziły pokarm, 
poznawały  wygląd i zwyczaje pta-
ków. Dowiedziały się także, jaki 
pokarm preferują różne gatunki 
ptaków. Obserwowały ptaki pod-
czas spacerów i wycieczek, słucha-
ły ich głosów podczas zabaw i za-
jęć. Chociaż zima na początku była 
łagodna, to ptaki same dopominały 
sie o jedzenie zaglądając do okien 
sali przedszkolnej i wchodząc do 
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karmników. Dzieci na początku grudnia przygo-
towały mieszanki ziaren dla ptaków, „pta-

sie makagigi” czyli mieszankę tłuszczu 
i nasion i umieściły je w karmnikach. 
Wielka była radość, kiedy pojawiły 
się pierwsze ptaki. Możemy je ob-
serwować cały czas: podczas zabaw 
i zajęć, bo karmniki umieszczone są 
na parapecie okna sali przedszkolnej. 

Przedszkolacy regularnie dokarmiają 
ptaki, czyszczą karmniki z odchodów 

i starego pokarmu, by bakterie i pasoży-
ty nie znalazły dobrej pożywki. Wykonując 

prace związane z dokarmianiem ptaków dzieci  uczą 
się miłości do przyrody, dbania o istoty słabsze od nas 
ludzi, które tak samo jak my czują głód, tęsknotę, ból 
i strach. Bo już św. Tomasz z Akwinu mówił o „małej 
duszyczce zwierząt”, a św. Franciszek z Asyżu nazwał 
zwierzęta naszymi braćmi.

Miliony ludzi na całym świecie poświęcają wolny 
czas obserwowaniu ptaków. Piękno tego hobby pole-
ga na tym, że można je uprawiać zawsze 
i wszędzie, właściwie bez żadnych 
przyborów. Im więcej wiemy o 
ptakach, tym bardziej rozumiemy 
ciążącą na nas odpowiedzialność 
za skrzydlatych mieszkańców 
Ziemi. Wszak już Mały Książę 
powiedział, że jesteśmy na za-
wsze odpowiedzialni za to, co 
stało się nam bliskie. Pomóżmy 
ptakom przetrwać zimę!

Rzepecka T.
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Przedszkole Samorządowe im. 
Króla Maciusia Pierwszego w Gą-
binie realizuje projekt systemowy 
„OTWARTE PRZEDSZKOLE”. 
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013, Priorytet IX: Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w 
regionach. Działanie 9.1. Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty, Poddziałanie 
9.1.1. Zmniejszanie nierówności w 
stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. 

Okres realizacji projektu: 
01.09.2011 r. - 01.12.2013 r.

W związku z realizacją projektu 
„Otwarte przedszkole” w Przed-
szkolu Samorządowym w Gąbinie 
odbywać się będą zajęcia dodatko-
we dla dzieci od 3 do 6 lat.

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja” 
życzy 

Katarzyna Stańczak

AGENACJA UBEZPIECZENIOWA
KATARZYNA STAŃCZYK
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Kalendarz  

najwazniejszych wydarzen w Miescie i Gminie Gabin w 2012 r.
,. , ,

2. 05. 2012
DZIEŃ FLAGI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. 05. 2012 ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
18.05.2012 POLSKA BIEGA – GĄBIN BIEGA

25. 05. 2012
DNI GĄBINA – WIECZÓR 
KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

26. 05. 2012
DNI GĄBINA 2012

27. 05. 2012

01. 06. 2012 RAJD PIESZY
24.06.2012 RAJD ROWEROWY 

15. 08. 2012
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO  
– CUD NAD WISŁĄ

26. 08. 2012 WAKACYJNY RAJD ROWEROWY

1. 09. 2012
POŻEGNANIE LATA 
W RYTMACH ŚWIATA

16. 10. 2012 DZIEŃ PAPIESKI

11. 11. 2012
NARODOWE ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI

23. 12. 2012
KONCERT 
BOŻONARODZENIOWY


