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Uroczyste 
otwarcie 
zrewitalizowanych 
zabytków Gąbina

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia - 
niezwykły i radosny okres w roku, kiedy spotykamy się z najbliższymi, 

dzielimy miłością i cieszymy z Narodzenia Pana. 
Z tej okazji składamy wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin 

najserdeczniejsze życzenia. Niech ten zbliżający się okres świąt 
oraz Nowy Rok będą czasem spełnienia marzeń i duchowej odnowy.

Edward Wilgocki
Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak 
Burmistrz 

Miasta i Gminy Gąbin

28 listopada gąbińska starówka roz-
świetliła się setkami światełek, zwiastu-
jących nadchodzące święta Bożego Na-
rodzenia.

Uroczyste włączenie gąbińskich ilu-
minacji świetlnych odbyło się o godzinie 
17:00. Wzięli w nim udział mieszkańcy 
miasta, sponsorzy iluminacji, zaproszeni 

Włączenie  
gąbińskich iluminacji

goście, radni samorządowi oraz delegacja 
urzędników z Ukrainy  goszcząca w ostat-
nich dniach na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. Włączenia bożonarodzeniowych 
światełek dokonał burmistrz Krzysztof 
Jadczak.

Mury tych budynków, to niemi świad-
kowie ponad dwóch wieków Gąbina 
– mówił proboszcz Andrzej Świderski, 
podczas Mszy Świętej, będącej częścią 
uroczystego otwarcia zrewitalizowanych 
zabytków Gąbina. 14 października dwa 
odrestaurowane obiekty, oddane zostały 
do użytku mieszkańcom.

• Wybory Samorządowe 2018
• Nowa kadencja samorządu
• Oddanie do użytku zrewitalizowa-

nych zabytków Gąbina
• Rozbudowa ulicy Pięknej  

w Gąbinie
• Nowy sprzęt dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych
• 100 lat niepodległości  - obchody 

gminne
• Uroczystości Złotych Godów
• Bal Andrzejkowy w Gąbinie
• Nowy album gąbińskiego zespołu 

muzycznego
• Z życia gąbińskich stowarzyszeń
• Nowe tablice informacyjne  

w Małych Górach

Uroczystości przy dawnym sądzie  
grodzkim
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Szanowni Państwo,
bardzo serdecznie dziękuję za za-
ufanie, jakim obdarzyliście mnie 
w  wyborach samorządowych 21 
października 2018r. Praca dla 
miasta i gminy oraz wszystkich 
mieszkańców to dla mnie wielki 
zaszczyt i radość.

Drodzy Mieszkańcy,
wiele razem osiągnęliśmy.Trwa 
budowa obwodnicy, w mieście 
i gminie budowane są nowe żłobki, 
przedszkola, kolejne odcinki dróg, 
infrastruktura sanitarna, powstają 
nowe osiedla mieszkaniowe, rozbu-
dowywane są szkoły, rewitalizowa-
ne nasze najwspanialsze zabytki. 
Mamy coraz więcej mieszkańców 
oraz bardzo dobre perspektywy 
rozwojowe na kolejne lata. Tak 
duże wsparcie podczas wyborów, 
dodaje sił do pracy i umacnia 
w przekonaniu, że tylko wspólne 
działanie samorządu i mieszkańców 
prowadzi do skutecznego osiągania 
celów dla rozwoju naszego miasta 
i gminy. Za tę współpracę i ak-
tywne działania na rzecz naszej 
Małej Ojczyzny jeszcze raz bardzo 
serdecznie dziękuję.
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

Krzysztof Jadczak

Wybory samorządowe już za nami. 
21 października mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin poszli do urn i wybrali 
przedstawicieli, reprezentujących ich 
w radzie gminy, radzie powiatu oraz 
sejmiku województwa. Wyborcy de-
cydowali również, kto przez najbliższe 
lata będzie  burmistrzem.

W wyborach wzięło udział 4408 
mieszkańców, co stanowiło 55,79% 
wszystkich uprawnionych do głosowa-
nia. Wyborcy  mogli oddać swoje głosy 
w jedenastu lokalach wyborczych, zlo-
kalizowanych na terenie całej gminy.

Burmistrzem Miasta i Gminy Gą-
bin został ponownie Krzysztof Jadczak. 
Przez najbliższe pięć lat wraz z nowo 
wybraną Radą Miasta i Gminy Gąbin, 
pełnić będzie rolę gospodarza gminy, 
dbając o jej rozwój i funkcjonowa-
nie. Krzysztof Jadczak otrzymał 3 057 
głosów, co stanowiło 63.11% głosują-
cych. Na drugiego kandydata – Piotra 
Wąsika zagłosowało 1787 osób, czyli 
36.89 % wyborców. Wyniki w poszcze-
gólnych obwodach, przedstawiały się 
w następujący sposób:

Obwód Nazwisko i imiona liczba głosów

Nr 1 
SP Gąbin

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 427
WĄSIK Piotr 275

Nr 2 
Świetlica OSP (stary)

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 271
WĄSIK Piotr 192

Nr 3 
Świetlica OSP

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 422
WĄSIK Piotr 265

Nr 4 
Gim Dobrzyków

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 392
WĄSIK Piotr 93

Nr 5 
SP Dobrzyków

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 326
WĄSIK Piotr 190

Nr 6 
SP Borki

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 167
WĄSIK Piotr 141

Nr 7 
SP Nowe Grabie

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 263
WĄSIK Piotr 166

Nr 8 
SP Czermno

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 314
WĄSIK Piotr 172

Nr 9 
Topólno

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 113
WĄSIK Piotr 69

Nr 10 
SP Nowy Kamień

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 198
WĄSIK Piotr 115

Nr 11 
Koszelew

JADCZAK Krzysztof Mieczysław 164
WĄSIK Piotr 109
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Okręg Nazwisko i imiona liczba głosów

Nr 1

CHMIELECKA Ewa Emilia 79

ZARZYCKA Jadwiga Małgorzata 134

WILGOCKI Edward Ryszard 232

Nr 2

WALBURG Tadeusz 94

OLSZEWSKA Małgorzata 49

KAMIŃSKI Henryk Jan 47

SZEWCZYK Jolanta 72

Nr 3

KOPEĆ Stanisław 34

FORTUŃSKI Leszek Piotr 110

BERLIŃSKI Michał 81

Nr 4
SIKORSKA Alicja 142

PIĘTA Katarzyna Dagmara 93

Nr 5
ZIÓŁKOWSKI Jakub 182

GRONKIEWICZ Ewa 174

Nr 6
KĘDZIA Leszek Karol 185

DUBIELAK-KLUSKA Anna Aleksandra 139

Nr 7

NOWAK-BUJALSKA Agnieszka 99

SOSNOWSKA Agata 97

SZYMBORSKA Małgorzata 69

WĄSIK Marta 133

MICHALSKA Jadwiga Anna 120

Nr 8

JAKUBOWSKI Zbigniew 145

KRZEWIŃSKA Hanna 81

WILGOCKA Zofia Irena 67

GĘBICKI Rafał 113

Nr 9

SOŁTYSIAK Jakub 119

JASIŃSKA Marzena Agnieszka 121

SMOŻEWSKA Wanda Barbara 129

Nr 10
MACHAŁA Rafał 42

WIERZBICKI Jan Marek 140

Nr 11
WOJTALEWICZ Izabela 172

NOWACKI Tomasz 254

Nr 12

BEDYK Jan 79

KRÓL Tomasz 70

GÓRSKA Iwona Maria 32

Nr 13
SOBIECKI Czesław Tadeusz 172

PANEK Barbara Elżbieta 149

Nr 14
LEDZION Krzysztof 188

SKONIECZNY Dawid 123

Nr 15
DRABIK Iwona 133

OSTROWSKA Dominika 140

Krzysztof Jadczak, 55 lat - absolwent 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu – kierunek Geografia, specjalność 
– geomorfologia. Ukończył również stu-
dia podyplomowe w zakresie geografii 
i ochrony środowiska oraz prawa i admi-
nistracji. Po studiach nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie, od 1993 
roku również jej dyrektor. Doświad-
czenie samorządowe zdobył jako rad-
ny Rady Miasta i Gminy Gąbin drugiej 
kadencji oraz radny powiatu płockiego 
pierwszej i drugiej kadencji (członek 
Komisji Ochrony Środowiska oraz Ko-
misji Oświaty i Kultury). Od 3.11.1998 r. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin pracuje 
również społecznie w wielu stowarzy-
szeniach i podmiotach, działających na 
rzecz rozwoju naszego regionu. Od 20 
lat jest członkiem Zarządu Stowarzysze-
nia Gmin Turystycznych Pojezierza Go-
stynińskiego, Stowarzyszenia Aktywni 
Razem, w którym jest wiceprezesem, 
Fundacji Aktywni Razem oraz jako wice-
przewodniczący zarządu, reprezentuje 
Miasto i w Związku Gmin Regionu Płoc-
kiego. Wśród zainteresowań wymienia 
m.in. historię, regionalizm, aktywną 
turystykę i sport. 3.11.1998 r. wybrany 
przez Radę Miasta i Gminy Gąbin na 
stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin kadencji 1998-2002. W pierw-
szej turze wyborów samorządowych 
27.10.2002 uzyskał po raz drugi man-
dat Burmistrza zdobywając 2399 gło-
sów, które stanowiły 60,55%, spośród 
4 kandydatów. W pierwszej turze wy-
borów samorządowych 12.11.2006 r. 
uzyskał po raz trzeci mandat Burmistrza 
zdobywając 3116 głosów, które sta-
nowiły 78,83% całości, spośród 2 kan-
dydatów. W pierwszej turze wyborów 
samorządowych 21.11.2010 r. uzyskał 
po raz czwarty mandat Burmistrza zdo-
bywając 3774 głosów, które stanowiły 
84,24% całości, spośród 2 kandydatów. 
W pierwszej turze wyborów samorzą-
dowych 16.11.2014 r. uzyskał po raz 
piąty mandat Burmistrza zdobywając 
3169 głosów, które stanowiły 68,25% 
całości, spośród 3 kandydatów.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin 
wybierali również 15 radnych, bę-
dących przedstawicielami lokalnych 
społeczności w Radzie Miasta i Gminy 
Gąbin. Rada Gminy to organ uchwało-
dawczy i kontrolny, stanowiący o pra-
wie lokalnym. Wyniki wyborów w po-
szczególnych obwodach przedstawiają 
się w następujący sposób:

Swoje głosy, mieszkańcy ziemi gą-
bińskiej oddali również na radnych 
powiatowych. Miasto i Gmina Gąbin 
wraz z gminami: Łąck, Nowy Duni-
nów i Słubice, znalazło się w okręgu 6, 
z którego wybieranych było aż pięciu 
radnych do rady powiatu.
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VIII Kadencja Samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin

Na pierwszym posiedzeniu, ukon-
stytuowała się nowa Rada Miasta  
i Gminy Gąbin. Wręczone zostały za-
świadczenia o wyborze radnego. Na-
stąpiło również złożenie uroczystego 
ślubowania przez każdego z piętnastu 
przedstawicieli lokalnej społeczności, 
wybranych w wyborach samorządo-
wych 21 października 2018 roku.

Dokonano również wyboru Prze-
wodniczącego Rady Miasta i Gminy 
Gąbin. Został nim Edward Wilgocki. 
Na stanowisko wiceprzewodniczącego 
rady  powołano  Czesława Sobieckiego. 

Kolejnym punktem było objęcie 
funkcji burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin. Uroczyste ślubowanie złożył 
Krzysztof Jadczak. Odebrał on również 
zaświadczenie o wyborze na stanowi-
sko burmistrza. W ostatnich wyborach 
samorządowych Krzysztof Jadczak 
zdobył ponad 63,11% głosów. 

Skład nowej Rady Przedstawia się 
następująco:
• BEDYK JAN   
• FORTUŃSKI LESZEK PIOTR
• JAKUBOWSKI  ZBIGNIEW                   
• KĘDZIA LESZEK KAROL
• LEDZION  KRZYSZTOF       
• NOWACKI TOMASZ                                   
• OSTROWSKA DOMINIKA                     
• SIKORSKA ALICJA   
• SMOŻEWSKA WANDA  BARBARA  
• SOBIECKI  CZESŁAW  TADEUSZ     
• WALBURG  TADEUSZ  
• WĄSIK  MARTA                                   
• WIERZBICKI  JAN  MAREK                        
• WILGOCKI  EDWARD  RYSZARD                                                                         
• ZIÓŁKOWSKI  JAKUB  

WYKAZ KOMISJI RADY MIASTA I GMI-
NY kadencja 2018-2023
Komisja Rewizyjna 
1. Ledzion Krzysztof - Przewodniczący 

Komisji
2. Wąsik Marta
3. Jakubowski Zbigniew
4. Sikorska Alicja
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Ziółkowski Jakub – Przewodniczący 

Komisji
2. Nowacki Tomasz
3. Wierzbicki Jan Marek

Komisja ds. Budżetu
1. Jakubowski Zbigniew – Przewodni-

czący Komisji
2. Wilgocki Edaward Ryszard
3. Sikorska Alicja
 
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospo-
darczego, Promocji i Ochrony Środo-
wiska
1. Wierzbicki Jan Marek – Przewodni-

czący Komisji
2. Sobiecki Czesław Tadeusz
3. Walburg Tadeusz
4. Bedyk Jan
5. Smożewska Wanda Barbara
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej i Bezpie-
czeństwa Publicznego
1. Kędzia Leszek Karol – Przewodniczą-

ca Komisji
2. Fortuński Leszek Piotr
3. Ziółkowski Jakub
4. Ostrowska Dominika
 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa 
(powołana Zarządzeniem Nr 17/2011) 
1. EDWARD WILGOCKI – Przewodni-

czący Rady Miasta i Gminy Gąbin 
– Przewodniczący Komisji

2. LESZEK KĘDZIA  - Radny Miasta i 
Gminy Gąbin – Zastępca Przewod-
niczącego Komisji

3. PIOTR KWIATKOWSKI – Kierownik 
Referatu ds. Inwestycji, Gospodarki 
Komunalnej i Gospodarki Gruntami 
w Urzędzie Miasta i Gminy   
w Gąbinie – Sekretarz Komisji

4. JAKUB ZIÓŁKOWSKI – Radny Miasta i 
Gminy Gąbin – Członek Komisji

5. KONRAD NIEDZIELSKI – Pełniący 
obowiązki Kierownika Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gąbinie – Członek 
Komisji.

6. KAZIMIERZ ŻUCHOWICZ – Kierow-
nik Zakładu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej  
w Gąbinie – Członek Komisji

Skład ilości Komisji Rady Miasta  
i Gminy – uchwała Nr 3/II/2018 z dnia 
28.11.2018 r.
1. Komisja Rewizyjna – nie więcej niż 4 
2. Komisja do spraw Budżetu – nie 

więcej niż 3 osoby
3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 

nie więcej niż 3
4. Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospo-

darczego, Promocji i Ochrony Śro-
dowiska – nie więcej niż 5 osób

5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Pomocy Społecznej  
i Bezpieczeństwa Publicznego – nie 
więcej niż 4 osób

19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza – inauguracyjna sesja samorządu terytorialnego 
Miasta i Gminy Gąbin VIII kadencji. 
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Rozbudowa ulicy Pięknej w Gąbinie

Przekazanie sprzętu dla OSP

Prace prowadzono na odcinku  
182 mb. W  ramach inwestycji wypro-
filowano, zagęszczono i  przygotowano 
podłoże, wzmacniając je podbudową 
z kruszywa łamanego. Nawierzchnia 
drogi wykonana została z kostki bru-
kowej o gr. 8 cm  na podsypce cemen-
towo-piaskowej. Powstały nowe chod-
niki, system kanalizacji deszczowej, 
zjazdy, skrzyżowanie z ul. Słoneczną. 
Zamontowane zostało również oświe-
tlenie uliczne. 

Koszt inwestycji wyniósł 551 tys. zł.  
Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofi-
nansowanie w ramach „Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-2019”  
w wysokośi 428 tys. zł.

Inwestycja realizowana była przez 
trzy firmy: Zakład Usług Drogowych Jó-
zef Panuś z miejscowości Woźniki – od-
powiadający za część drogową; firma 
Bango – wykonująca prace sanitarne 
oraz Hydropol Sp. z o.o.  z Gostynina - 
odpowiedzialna za montaż oświetlenia.

Budowa drogi poprawia lokalną 
komunikację i bezpieczeństwo, łącząc 
ulicę Piękną z ulicą Słoneczną. Do tej 
pory ciąg komunikacyjny w regionie 
był znacznie utrudniony. Nieutwar-
dzony fragment ulicy Pięknej utrudniał 
swobodny przejazd pojazdów oraz do-
jazd do posesji prywatnych, zlokalizo-
wanych w pobliżu.

W ostatniej dekadzie października zakończono prace budowlane na ul. Pięknej w Gąbinie. 
Wybudowany odcinek znacząco poprawił komfort jazdy oraz bezpieczeństwo okolicznych 
mieszkańców.

Zadanie  współfinansowane z bu-
dżetu państwa w ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019”. 

Kwota dofinansowania: 428 747,00 zł, 
beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin, rok 
realizacji zadania: 2018.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

20 listopada w gąbińskim ratuszu odbyło się prze-
kazanie wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Miasta i Gminy Gąbin. 

Dzięki wsparciu, otrzymanemu z rządowego Fundu-
szu Sprawiedliwości, Miasto i Gmina Gąbin pozyskało  
24 205,50 zł. Stanowi to 99% kwoty, przeznaczonej 
na doposażenie lokalnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. W ramach zadania zakupiono: ze-
staw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji 
pojazdu, automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, 
agregat prądotwórczy 10 KVA 3 fazowy, dwie pilarki 
do drewna MS 260 C-M, latarki akumulatorowe LED 
oraz sprzęt do oznakowania terenu (flary, dyski sy-
gnalizacyjne).

Wyposażenie trafiło do jednostek OSP z Gąbina, 
Dobrzykowa, Troszyna Polskiego, Grabia Polskiego oraz  
Lipińskie. Wręczenia sprzętu dokonał burmistrz 
Krzysztof Jadczak. Zakupione elementy, stanowią 
niezbędne wyposażenie, potrzebne w sytuacjach kry-
zysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Nowy odcinek drogi na ul. Pięknej
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Uroczyste otwarcie 
zrewitalizowanych zabytków Gąbina

Uroczystości rozpoczęły się w ko-
ściele parafialnym w Gąbinie. Mszy 
Świętej przewodzili księża: dr Andrzej 
Świderski, prof. Andrzej Rojewski oraz 
Jerzy Drozdowski. Nabożeństwo od-
prawione było w intencji Ojczyzny oraz 
pracowników oświaty – mających tego 
dnia swoje święto.

Dwa odrestaurowane budynki –
perły lokalnej architektury, to niemi 
świadkowie bogatej historii Gąbina; 
świadkowie życia wielu pokoleń miesz-
kańców tej ziemi – mówił podczas ka-
zania proboszcz Świderski. Rewitaliza-
cja tych obiektów to nasz obowiązek 
– zachowanie lokalnego dziedzictwa 
i pamięci o przodkach, budujących 
naszą Ojczyznę – kontynuował pro-
boszcz. Podkreślił również istotną rolę 

samorządu oraz burmistrza, dzięki któ-
remu inwestycja ta mogła zostać zre-
alizowana.

Po nabożeństwie, w uroczystym 
orszaku, uczestnicy wydarzenia prze-
maszerowali na ulicę Kościuszki, gdzie 
odbyło się otwarcie dawnego sądu 
grodzkiego.

W uroczystościach wzięli udział 
mieszkańcy Gąbina oraz wielu zaproszo-
nych gości. Burmistrz Krzysztof Jadczak 
wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 
i Gminy Gąbin Edwardem Wilgockim, peł-
nił rolę gospodarza wydarzenia. Wśród 
gości obecni byli m.in: Marszałek Adam 
Struzik; Kierownik Delegatury Urzędu 
Wojewódzkiego Marlena Mazurska, Mi-
nister Wojciech Jasiński,  Wicestarosta 
Iwona Sierocka, Dyrektor Wojewódzkie-

go Zespolonego Szpitala w Płocku Stani-
sław Kwiatkowski; Radni Miasta i Gminy 
Gąbin, przedstawiciele kultury, sztuki 
oraz lokalnych stowarzyszeń. W otwarciu 
wziął także udział Marszałek Józef Piłsud-
ski – oczywiście wspaniale zagrany przez 
Dariusza Włodarczyka.

W trakcie otwarcia dawnego sądu 
grodzkiego Marszałek Adam Struzik 
oraz Minister Wojciech Jasiński, uho-
norowani zostali medalami VII weków 
Gąbina – najwyższymi odznaczeniami, 
przyznawanymi za zasługi na rzecz 
Miasta i Gminy Gąbin. Odznaczenia 
wręczył burmistrz Krzysztof Jadczak.

Zwiedzanie obiektu połączone było 
z krótkim koncertem pieśni patriotycz-
nych, zaprezentowanym przez Chór 
Miasta i Gminy Gąbin.

Poczty sztandarowe podczas uroczystości



7

www.gabin.pl

Przemarsz ulicą Płocką

Występy Amatorskiego Teatru  
Niewielkiego z Gąbina

Uroczystości na starówce

Około godziny 13:00 uczestnicy 
wydarzenia przenieśli się na gąbińską 
starówkę, gdzie nastąpiło otwarcie dru-
giego obiektu – kamienicy z 1809 roku, 
miejsca urodzin ostatniego premiera  
II RP Sławoja Felicjana Składkowskiego. 
Zwiedzanie połączone było z koncertem 
na fortepian, zagranym przez dyrektora 
szkoły muzycznej Jarosława Domagałę. 
W czasie otwarcia Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Gąbińskiej zaprezentowało 
wystawę okolicznościową, poświęconą 
premierowi Składkowskiemu.

Ostatnim punktem uroczystości 
był pokaz Amatorskiego Teatru Nie-
wielkiego z Gąbina, prezentujący 
sztukę Powróćmy  jak  za dawnych  lat, 
odwołującą się do okresu XX-lecia mię-
dzywojennego.

Oprawę niedzielnego wydarzenia 
uświetniła orkiestra dęta OSP Gąbin, 
prezentująca pieśni legionowe i pa-
triotyczne, m.in. My Pierwsza Bryga-
da czy Warszawiankę. W uroczystości 
wzięli także udział harcerze z 58. Dru-

żyny Harcerskiej z Gąbina. Trasę prze-
marszu zabezpieczali strażacy Ochotni-
czej Straży Pożarnej Gąbin.

Zrewitalizowane obiekty Gąbina, 
pełnić będą wiele ról społecznych. Po-
mieszczenia w dawnym sądzie grodz-
kim przeznaczone zostaną na potrzeby 
lokalnych grup artystycznych, m.in. 
zespołów muzycznych, kół teatralnych, 
zespołów tanecznych, chóru. Swoje 
siedziby i filie znajdą tam także orga-
nizacje pozarządowe i biblioteka. Od-
bywać się tam będą sympozja, szkole-
nia, wystawy, koncerty wernisaże oraz 
konkursy. Zabytkowa kamienica na sta-
rówce jest przeznaczona pod siedzibę 
Społecznego Muzeum Ziemi Gąbiń-
skiej, a także Towarzystwa Miłośniku 
Ziemi Gąbińskiej i Związku Piłsudczy-
ków Oddział Gąbin. W czterech salach 
znajdą się miejsce na działalność kul-
turalną i społeczną a także na organi-
zację konkursów, wystaw i spotkań.

opracowanie: W. Olszewski, 
fot: A. Świerzyński, W. Olszewski
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Wizyta delegacji  
ukraińskiej
W ostatnim tygodniu listopada Miasto i Gminę Gąbin od-
wiedziła delegacja ukraińskich urzędników - po raz drugi 
wizytujących nasz region w ramach współpracy samorządo-
wej między Polską a Ukrainą.

Wizyta ukraińskich samorządow-
ców przygotowana była w ramach pro-
gramu współpracy polsko-ukraińskiej, 
nadzorowanego przez Związek Miast 
Polskich oraz Związek Miast Ukrainy. 
Gąbin odwiedzili: Tetyana Kharchenko 
– Kierownik Wydziału Kultury, Turysty-
ki, Rodziny, Młodzieży i Sportu; Tety-
ana Shutenko – zajmująca się usługami 
mieszkaniowymi i komunalnymi oraz 
Bogdan Klimczuk – członek rady gmi-
ny, pracownik urzędu, zajmujący się 
sprawami gospodarczymi, współpracą 
z sektorem publicznym, prowadzeniem 
strony internetowej oraz wnioskami 
o dofinansowanie.  Spotkali się oni ze 
swoimi odpowiednikami w Urzędzie 
Miasta i Gminy, wymieniając doświad-
czenie, spostrzeżenia i uwagi na temat 
funkcjonowania samorządów: polskie-
go i ukraińskiego. Wizyta trwała pięć 
dni i była ważną lekcją – zarówno dla 
nas jak i przybyłych gości.

Ukraińska delegacja przyleciała do 
Polski w poniedziałek 26 listopada. 
Pierwszym etapem podróży był spacer 
historyczny po starówce. W rolę prze-
wodnika wcieliła się Anna Ostrowska – 
Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej. Wieczorem goście wzięli 
udział w spotkaniu z Amatorskim Te-
atrem Niewielkim oraz podglądali pró-
bę teatru – przygotowującego właśnie 
nowy repertuar artystyczny. We wto-

rek ukraińscy samorządowcy zwiedzali 
lokalne placówki oświatowe. Celem wi-
zyty była m.in. Szkoła Podstawowa im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu. 
Goście mogli zobaczyć jak funkcjonują 
małe szkoły, zlokalizowane na tere-
nie wiejskim. Dla kontrastu, następ-
nym punktem wizyty było zwiedzanie 
kompleksu szkolnego w Gąbinie, które 
zajęło resztę dnia. Na koniec samorzą-
dowcy wzięli udział w koncercie, który 
odbył się w Szkole Muzycznej I Stopnia 
w Gąbinie. Środa upłynęła pod zna-
kiem spraw dotyczących pozyskiwania 
środków zewnętrznych oraz prezenta-
cji największych inwestycji gminnych. 
Zwiedzane były m.in. zrewitalizowane 
ostatnio obiekty – kamienica na Sta-
rym Rynku oraz budynek przy ul. Ko-
ściuszki. Wieczorem goście z Ukrainy 
uczestniczyli w uroczystym włączeniu 
gąbińskich iluminacji bożonarodzenio-
wych na starówce. W czwartek dele-
gacja zwiedziała gąbiński plac targowy 
oraz obiekty komunalne, m.in. Stacje 
Uzdatniania Wody. Wizytowała rów-
nież Miejsko-Gminny Ośrodek  Pomocy 
Społecznej, podglądając jak w gminie 
funkcjonuje pomoc socjalna. Ukraińscy 
samorządowcy opuścili Polskę w pią-
tek 30 listopada – zachwyceni naszą 
gościnnością oraz postępami jakie do-
konaliśmy od czasów zmiany ustroju 
i przystąpienia do Unii Europejskiej.

Opracowanie i fot: W. Olszewski

Wspólne zdjęcie z Amatorskim Teatrem Niewielkim z Gąbina
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Strażacy OSP z nowym sprzętem
Jesienią br. trzy lokalne jednostki 

OSP otrzymały nowy sprzęt ratowni-
czy oraz umundurowanie. Inwestycja 
zrealizowana została dzięki wsparciu 
finansowemu Miasta i Gminy Gąbin, 
funduszy rządowych oraz Powiatu 
Płockiego.

W projekcie uczestniczyły trzy jed-
nostki ochotniczej straży pożarnej: 
OSP Czermno, OSP Nowy Kamień oraz 
OSP Troszyn Polski.

Strażacy z Czermna oraz Troszy-
na Polskiego otrzymali motopompy 
pożarnicze TOHATSU M8/8 VC72AS. 
Te wydajne i nowoczesne urządzenia 
znacząco podnoszą możliwości bojo-
we jednostek OSP. Umożliwiają one 
szybkie pobieranie wody – w przy-
padku akcji gaśniczych, bądź wydajne 
jej wypompowywanie z zalanych po-

mieszczeń. Koszt zakupu motopomp 
wyniósł łącznie 76.752,00 zł. Zakup zo-
stał dofinansowany ze środków Miasta 
i Gminy Gąbin – które wsparło inwe-
stycje na łączna kwotę  26.401,00 zł. 
Starostwo Powiatowe dofinansowało 
projekt kwotą łączną 10.000,00 zł. Po-
zostałe środki pochodziły z funduszy 
rządowych.

OSP Nowy Kamień otrzymała cztery  
ubrania specjalne SX3 – zabezpieczające 
strażaków podczas akcji ratowniczo-ga-
śniczych. Zakup umundurowania koszto-
wał 5.977,80 zł. Inwestycja, tak jak dwie 
poprzednie, dofinansowana została ze 
środków Miasta i Gminy Gąbin (1.027,80 
zł) oraz Powiatu Płockiego (4.950,00 zł).

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: A. Świerzyński

Prace modernizacyjno-budowlane 
w centrum Dobrzykowa

Inwestycja, dofinansowana z Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw polegała na modernizacji ist-
niejącej infrastruktury drogowo-rekre-
acyjnej przy ul. Słonecznej. W ramach 
zadania pobudowano 40 m2 chodnika 
z kostki brukowej o grubości 8 cm, 
położono 72,5 m2 nawierzchni z płyt 
ażurowych oraz wybudowano łącznie 
98m2 ścieżki rowerowej z mieszanki 

optymalnej o nawierzchni mineral-
no-bitumicznej. Wykonane zostały 
również roboty dodatkowe w posta-
ci kanałowego odprowadzenia wód 
deszczowych na modernizowanym 
obszarze.

Prace remontowo-budowlane wy-
konała firma Hydro-Tech z Nowego 
Młodochowa. Wartość realizacji zada-
nia wyniosła 44 577,4 zł. Miasto i Gmi-

na Gąbin otrzymało dofinansowanie  
w ramach Mazowieckiego Instrumen-
tu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018 w  wysokości 10 000 zł. 

Inwestycja pozwoliła uporządkować 
ważny punkt Dobrzykowa, stanowiący 
centrum miejscowości, gdzie znajduje 
się przychodnia zdrowia, parking, sklep 
oraz Punkt Obsługi Bankowej. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

Jesienią br. zakończyły się prace budowlano-modernizacyjne przy zagospodarowaniu cen-
trum Dobrzykowa. 
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Nowy plac zabaw  
w Nowym Grabiu

W listopadzie br. kompleks szkol-
ny w Nowym Grabiu wzbogacił się  
o nowy plac zabaw dla dzieci ze żłobka 
samorządowego. 

Inwestycję zrealizowała firma Dr Spil 
Polska z Katowic. W ramach zadania za-
instalowano zestaw do zabaw dżungla,  
w skład którego wchodzą tunele, zjeż-
dżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz pane-
le zabawowe i edukacyjne. Dodatkowo 
na placu zabaw ustawiony został konik 
do bujania. Wszystkie elementy zain-
stalowano na bezpiecznej nawierzchni, 
chroniącej dzieci przed obrażeniami  

w razie upadku. Plac zabaw został również 
odpowiednio ogrodzony i zabezpieczony. 

Koszt inwestycji wyniósł 60 937 zł.  
Budowa placu zabaw dofinansowana 
została z rządowego programu Ma-
luch+. Inwestycja była częścią szer-
szego projektu, mającego na celu roz-
szerzenie oferty edukacyjnej żłobka 
samorządowego poprzez dostosowa-
nie pomieszczeń (instalacje sanitarne, 
elektryczne i kanalizacyjne moderni-
zacja istniejącej kotłowni) a przez to 
zwiększenie oferty opiekuńczo-wycho-
wawczej o dodatkowe 9 miejsc. 

Plac zabaw to kolejny element roz-
budowywanego kompleksu szkolnego 
w Nowym Grabiu. Obecnie funkcjo-
nuje tam żłobek samorządowy, punkt 
przedszkolny oraz szkoła podstawowa. 
Prace budowlane i modernizacyjne 
prowadzone sukcesywnie, mają na 
celu stworzenie dużego, bezpiecznego 
i komfortowego miejsca nauki i opieki 
dla lokalnej społeczności. Coraz więk-
sza liczba mieszkańców Nowego Gra-
bia to także coraz większe wyzwania. 
Miasto i Gmina Gąbin z powodzeniem 
korzysta ze środków programu Ma-
luch+, realizując inwestycje oświatowe 
i opiekuńczo-wychowawcze nie tylko 
na terenie wspomnianej miejscowo-
ści, ale całej gminy. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

W listopadzie br. zakończyły się 
prace przy zadaniu System informacji 
adresowej dla mieszkańców miejsco-
wości Góry Małe. 

Inwestycja polegała na ustawieniu 
tablic informacyjnych w tym: adreso-
wych, z nazwą miejscowości, kierun-
kowych z nazwą miejscowości, kie-
runkowych ze zbiorczą numeracją bu-
dynków, informacyjnych z mapą miej-
scowości oraz informacyjnych dot. so-
łectw. Oznakowanie zostało ustawione 
w najkorzystniejszych lokalizacjach na 
terenie miejscowości Góry Małe. 

Za wykonanie tablic odpo-
wiadała firma Graf Nova Reklamy  
z Gąbina. Koszt inwestycji wyniósł 
łącznie 20 000 zł. Miasto i Gmina 
Gąbin otrzymało dofinansowanie  
w ramach Mazowieckiego  Instrumen-
tu  Aktywizacji  Sołectw  MAZOWSZE 
2018. Kwota dofinansowania wyniosła 
10 000 zł. 

Nowe tablice informacyjne  
w Górach Małych

Instalacja oznakowania 
informacyjnego na obszarze 
Gór Małych znacząco ułatwiła 
poruszanie się po wspomnianym 
obszarze. Miejscowość - silnie rozbu-
dowana w wielu kierunkach, posia-
dająca gęstą sieć dróg i rozciągnięta 
na dużym obszarze, była miejscem, 
sprawiającym do tej pory wiele pro-
blemów logistycznych, zwłaszcza przy-
jezdnym gościom.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński
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Historia Krzyża w Przemysłowie
Spotykamy je bardzo często, 

zwłaszcza na rozstajach dróg. Ob-
sadzone drzewami, są niemymi 
świadkami wielu wydarzeń, ludzkich 
cierpień i radości. Budowano je za 
szczęśliwe przeżycie wojen, ochronę 
przed zarazą a najczęściej jako proś-
bę o błogosławieństwo. Chcemy opi-
sać krzyż drewniany znajdujący się w 
miejscowości Przemysłów przy pose-
sji Stanisława Perki. 

Krzyż został postawiony przez 
Macieja Szymańskiego około roku 
1863 a więc w latach powstania 
styczniowego. Intencją budowy 
krzyża było uproszenie  Łask Bożych 
o dochowanie się potomstwa, gdyż 
dzieci które przychodziły na świat 
Maciejowi, szybko umierały. Bóg 
wysłuchał modlitw oraz wotum w 
postaci krzyża i Maciej dochował się 
dzieci.  Syn Leonard miał córkę Annę, 
która wyszła za mąż za Antoniego 
Perkę i urodziła syna – Józefa Perkę. 
Obecny właściciel jest synem Józefa. 
Stanisław Perka opiekuje się krzyżem 
wraz z żoną i córkami: Olą i Ewą oraz 
innymi życzliwymi osobami. Według 
relacji przekazanych Stanisławo-
wi przez rodzinę  oraz Wawrzyńca 
Gontarka, drzewo na budowę krzyża 
zostało wykopane wraz z pniem w 
miejscowości Barcik Stary i obrobio-
ne bezpośrednio na miejscu.  Była 
to ogromna, stara sosna. Wysokość 
krzyża wynosi około 12m. Tak wy-
soki krzyż to wielka rzadkość. Stare 
lipy, rosnące wokół krzyża, świadczą 
o jego długiej historii. Stojący z dala 
od głównych dróg, przetrwał wojny 
i zawirowania historii, jakie miały 
miejsce na naszej ziemi. 

Czas robi swoje i górna cześć 
krzyża wraz z ramionami jest mocno 
zniszczona. Stanisław Perka nie za-
mierza go usuwać i budować nowe-
go. Jeżeli górna część się rozpadnie 
to krzyż ma być skrócony 
i dalej spoglądać na roz-
legły krajobraz z wido-
kiem na pradolinę Wisły, 
Płock i okolice.

Oprac: Cz. Sobiecki – 
według relacji 

Stanisława Perki
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100 lat niepodległości w Gąbinie
11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polacy ponownie stali się gospodarzami swej 
ziemi. Data ta, choć umowna, zapisała się w historii jako nowy rozdział  w dziejach Pań-
stwa Polskiego. Dzisiaj, po stu latach, ciesząc się wolnością i suwerennością z radością ob-
chodzimy pamiątkę tych ważnych wydarzeń.

Świętowanie Dnia Niepodległo-
ści rozpoczęło się w Mieście i Gminie 
Gąbin już na początku roku. W marcu, 
Amatorski Teatr Niewielki przygoto-
wał sztukę Powróćmy jak za dawnych 
lat, nawiązującą do okresu międzywo-
jennego i odnoszącą się do tematyki nie-
podległościowej. Organizowane były  
rajdy piesze, rowerowe (m.in. 100 ki-
lometrów na 100-lecie niepodległo-
ści), koncerty oraz inne wydarzenia 
okolicznościowe, przywołujące tema-
tykę 100-lecia niepodległości Polski. 
Swoje uroczystości miały również lo-
kalne placówki oświatowe. W szko-
łach Miasta i Gminy Gąbin, już w pią-
tek - 9 listopada odbyły się akademie, 
koncerty i występy okolicznościowe. 
Nie zabrakło Mazurka Dąbrowskiego, 
wspólnie śpiewanego o godzinie 11:11 
przez dzieci i młodzież we wszystkich 
szkołach na terenie gminy.

Obchody 11 listopada stanowiły 
zwieńczenie całorocznych starań spo-
łeczności Miasta i Gminy Gąbin, by jak 
najlepiej uczcić rocznicę 100 lat od od-
zyskania przez Polskę niepodległości.

Tego dnia, przed głównymi uro-
czystościami niepodległościowymi -  
11 listopada o godzinie 11:11, Bur-
mistrz Krzyszof Jadczak wspólnie 
z członkami Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej, Związku Piłsudczy-
ków Oddział Gąbin oraz mieszkańcami 
miasta,  zapalił znicze pod pomnikiem 
dwóch mieszkańców Gąbina: Edwarda Złożenie kwiatów przy pomniku głazie Józefa Piłsudskiego

Centralne uroczystości niepodległościowe
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Wierzbickiego oraz Aleksandra Rojew-
skiego. Zginęli oni 11 listopada 1918 
roku, podczas rozbrajania Niemców 
i przywracania polskiej zwierzchności 
na obszarze ziemi gąbińskiej.

Podobnie jak w poprzednich la-
tach, obchody niepodległościowe roz-
poczęły się Mszą Świętą, odprawioną  
w intencji ojczyzny. Przewodniczył jej 
ks. kan. Jerzy Drozdowski. W nabo-
żeństwie wzięli udział przedstawiciele 
lokalnego samorządu, poczty sztanda-
rowe, strażacy z OSP Gąbin, delegacje 
szkół i lokalnych stowarzyszeń oraz 
licznie przybyli mieszkańcy ziemi gą-
bińskiej. Po Mszy Świętej uczestnicy 
obchodów przemaszerowali ulicami 
miasta pod Grób Nieznanego Żołnie-
rza przy ul. Płockiej – miejsce corocz-
nych obchodów niepodległościowych 
w mieście Gąbin. W trakcie przemar-
szu, pod pomnikiem-głazem Marszał-
ka Piłsudskiego, Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, Przewodniczący Edward 
Wilgocki, sekretarz Stanisław Guziak, 
przedstawiciele Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin i Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu,  złożyli kwiaty i od-
dali hołd architektowi polskiej niepod-
ległości.

Przemarsz ulicami Gąbina uboga-
ciła orkiestra dęta OSP Gąbin. Grająca 
pod kierunkiem kapelmistrza Pawła 
Baca, przez całą drogę odgrywała pol-
skie pieśni patriotyczne. Orkiestra za-
pewniła również oprawę Mszy Świętej 
w gąbińskiej świątyni.

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza 
odbyły się główne uroczystości nie-
podległościowe. Burmistrz Krzysztof 
Jadczak podziękował za pamięć i po-
święcenie, przywołując bohaterów 

ziemi gąbińskiej, walczących o wol-
ną i niepodległą Polskę. Podkreślając 
liczny udział mieszkańców ziemi gą-
bińskiej, zaznaczył, iż niepodległość, 
będąca w sercach i czynach lokalnej 
społeczności, jest tak samo silna dziś, 
jak silna była 100 lat temu. Ważne jest 
by nie zapominać o właściwych posta-
wach i kultywować pamięć historyczną 
tak, by skarb wolności jakim zostaliśmy 
obdarowani nie zaginął.   

Pod pomnikiem odbył się również 
apel poległych, prowadzony przez na-
uczyciela szkoły podstawowej z Nowe-
go Grabia – Łukasza Zawadzkiego. Uro-
czystościom przewodziła Elżbieta Ka-
mińska – prezes Związku Piłsudczyków 
Oddział Gąbin. Program artystyczny 
przygotowali uczniowie szkoły podsta-
wowej w Nowym Grabiu. Uroczystości 
wsparli swym udziałem gąbińscy har-
cerze z 58. Gąbińskiej Drużyny Harcer-
skiej „Gradiam”.

Przy pomniku głos zabrała Anna 
Ostrowska. Przywołując historię grobu 
nieznanego żołnierza – odbudowane-
go w 1988 roku, podziękowała lokal-
nemu samorządowi za troskę i opiekę 
nad postumentem oraz jego niedaw-
ną renowację, przeprowadzoną w ra-
mach obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Ostatnim elementem uroczystości 
było złożenie kwiatów przez delegacje 
stowarzyszeń, placówek samorządo-
wych oraz oświatowych z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Po części oficjalnej, na uczestników 
wydarzenia czekał ciepły posiłek oraz 
koncert pieśni patriotycznych, zagrany 
przez Orkiestrę Dętą OSP Gąbin.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: A. Świerzyński
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W sobotę 10 listopada w hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie odbył się Koncert Muzyki Pol-
skiej. Wydarzenie, jak co roku, stało na bardzo wysokim 
poziomie artystycznym i cieszyło się dużym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców i przyjezdnych gości.

Koncert Muzyki Polskiej

Koncert otworzył Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, któ-
ry odwołując się do historii i  literatury, 
podsumował 100 lat niepodległości, 
zarówno w aspekcie lokalnym jak i ogól-
nokrajowym. Podziękował mieszkańcom 
za codzienny patriotyzm oraz służbę dla 
dobra ziemi gąbińskiej i całego kraju. 
Na scenie pojawiła się również Celina 
Lewandowska. Poetka z Gąbina recyto-
wała wiersz, specjalnie napisany z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości.

Część artystyczna rozpoczęła się od 
występu Chóru Miasta i Gminy Gąbin. 
Chórzyści, śpiewający pod batutą Sła-
womira Gałczyńskiego, zaprezentowali 
najpopularniejsze pieśni patriotyczne, 
głównie z okresu XX-lecia międzywojen-
nego. Przed publicznością wystąpił rów-
nież Chór Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Stanisława Moniuszki  w Gąbinie oraz 
dwa zespoły szkolne: „Marikon” – ze 
szkoły podstawowej w Gąbinie, a także 
„Uranos” reprezentujący młodzież z gą-
bińskiego gimnazjum. Młodzi artyści 
zaśpiewali poruszające i emocjonalne 
utwory, odwołujące się do polskiej, trud-
nej historii XX wieku.

Piękny program artystyczny poka-
zał zespół „Kamieniaki” ze Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Kownackiej w No-
wym Kamieniu. Prowadzony przez Ninę 
Gościniak, wspaniale zaprezentował, 
taneczno-wokalną podróż po Polsce, 
przedstawiając widzom wielobarwność 
i różnorodność naszej kultury. Wielki 
podziw wzbudził także pokaz zespołu 
dziecięcego „Małe Czermno.” Przygoto-
wany przez Iwonę Zielińską, eksponu-
jący narodowe, biało-czerwone barwy, 
zachwycił pomysłowością i kunsztem 
wykonania.

W rolę konferansjerów wcieliła się 
w tym roku młodzież gimnazjalna: Julia 
Jasińska oraz Piotr Baryła.

Na wystawie podziwiać można było 
obraz mistrza Alojzego Balcerzaka pt. 
„Jutrzenka Wolności”. Artysta namalo-
wał go latem tego roku, podczas pleneru 
malarskiego w Lucieniu. Z okazji 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści, obraz został przekazany w darze dla 
Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. 

Centralnym punktem obrazu jest Mar-
szałek Piłsudski, stojący na tle wschodzą-
cego słońca – jutrzenki wolności, symbo-
lizującej odzyskaną przez Polskę niepod-
ległość. Mistrz, ze względu na chorobę 
nie mógł być obecny na koncercie.

Tego dnia w gąbińskiej hali sporto-
wej podziwiać można było prace pla-
styczne mieszkańców Gąbina, którzy 
zaprezentowali własną wizję artystycz-
ną miasta - w ramach projektu arty-
stycznego „Widoki z Gąbina.” Wystawa 
stanowiła ważny element  obchodów, 
doskonale uzupełniając muzyczną 
część wydarzenia.

Gąbińskie koncerty niepodległościo-
we już od 7 lat goszczą w kalendarzu lo-
kalnych wydarzeń kulturalnych. Co roku 
cieszą bogatym repertuarem artystycz-
nym oraz wspaniałą oprawą wizualną. 
Przekłada się to na duże zainteresowa-
nie oraz pozytywne recenzje ze strony 
słuchaczy i uczestników wydarzenia.

Koncert Muzyki Polskiej jest do-
skonałym uzupełnieniem obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości, 
które oprócz wymiaru historyczno-pa-
triotycznego oraz sportowego, ma na 
ziemi gąbińskiej również swoją odsłonę 
artystyczną.

Koncert połączony był z loterią cha-
rytatywną, zorganizowana dla chorej 
na białaczkę Leny. Loterię poprzedziła 
zbiórka zabawek, przygotowana przez 
dzieci z Przedszkola Samorządowego im. 
Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. 
Przedszkolaki przez cały miesiąc zbiera-
ły lalki, misie, samochody, tak by w dniu 
loterii można było uzyskać jak najwięcej 
pieniędzy – niezbędnych do dalszego 
leczenia małej Leny. Charytatywne wy-
darzenie wpisywało się w atmosferę 
święta. 100 lat temu, dzięki poświęceniu  
i  solidarności ludzkiej udało się wskrzesić 
wymazane z mapy państwo. Tego wie-
czoru, dzięki solidarności mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin, którzy jak zwykle 
nie zawiedli w swoich działaniach, udało 
się zebrać pieniądze na leczenie chorej 
dziewczynki. Bez wątpienia jest to jedna 
z oznak patriotyzmu, równie ważna jak 
walka za ojczyznę.

Opracowanie i fot: W.Olszewski

Występ zespołu „Małe Czermno”

Występuje zespół Kamieniaki

Chór Miasta i Gminy Gąbin
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Wystawa prac plastycznych
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Patriotycznie w Olsztynie  
i Waplewie

Ostatnią sobotę i niedzielę października br. Chór Miasta i Gminy Gąbin spędził na pięknej 
Warmii. Głównym punktem wyjazdu były dwa niedzielne koncerty – przed południem  
w świątyni ewangelicko-augsburskiej w Olsztynie, a po południu w kościele katolickim  
w Waplewie (gmina Olsztynek).

Ksiądz Łukasz Stachelek, Proboszcz 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ol- 
sztynie, i Pan Sławomir Gałczyński, Dy-
rygent Chóru Miasta i Gminy Gąbin, 
ustalili, że podczas koncertu zostaną 
zaprezentowane zarówno pieśni reli-
gijne jak i patriotyczne. W neogotyc-
kim kościele pod wezwaniem Chrystu-
sa Zbawiciela zabrzmiały takie pieśni 
jak „Alleluja. Chwalcie Pana”, „Głoś 
imię Pana”, „Laudate omnes gentes”, 
„Rota”, „Warszawianka 1831 roku”, 
„Bywaj dziewczę zdrowe”, „Hej strzel-
cy wraz”, „Wojenko, wojenko”, „Marsz, 
marsz Polonia”, „Pierwsza brygada”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, „Piękna 
nasza Polska cała” i  „Płynie Wisła, pły-
nie”. Pan Arkadiusz Wargocki (tenor) 
zaśpiewał zwrotki pieśni „Pierwsza 
brygada”. Pan Dariusz Petera akompa-
niował na fortepianie, ale część utwo-
rów została zaśpiewana również a ca-
pella. Nad całością czuwał Pan Sławo-
mir Gałczyński przy wsparciu Pani Elizy 
Łochowskiej (korepetytora).

Ksiądz Jerzy Mazur, Proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej pod we-
zwaniem św. Stanisława, Biskupa  
i Męczennika, w Waplewie przywitał 
bardzo serdecznie gości z Mazowsza 
i pokazał dziewiętnastowieczny ko-

ściół. Oprawą Mszy św. zajął się gą-
biński Chór przygotowany przez Pana 
Sławomira Gałczyńskiego i Panią Eli-
zę Łochowską. Pani Joanna Sapińska 
(sopran) zaśpiewała psalm. Koncert 
rozpoczął się około godziny siedem-
nastej. Zebrani w świątyni wysłuchali 
pieśni patriotycznych, a pan Dyrygent 
przybliżył ważne fakty związane z pre-
zentowanymi utworami. 

Po każdym występie dziękowano 
Chórowi Miasta i Gminy Gąbin za włą-
czanie się do obchodów 100-lecia od-
zyskania niepodległości. Pan Dyrygent 
składał podziękowania gospodarzom 
za zaproszenie i ciepłą atmosferę,  
a publiczności za udział i miłe przyjęcie 
Chóru. 

Dzięki wsparciu Pana Krzysztofa 
Jadczaka, Burmistrza Miasta i Gminy 
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Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…

Gąbin, członkowie Chóru mieli możli-
wość zobaczyć jesienny Olsztyn i Wa-
plewo. Pan Sławomir Gałczyński zajął 
się organizacją całego pobytu, gdzie 
poza próbami i występami znalazło się 
zwiedzanie Olsztyna.

We wrześniu i październiku bieżą-
cego roku Chór Miasta i Gminy Gąbin 
wystąpił sześciokrotnie. Koncerty pie-
śni patriotycznych odbyły się także  
w Pacynie (30 września) i Gąbinie  
(14 października).

Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Kusocińskiego w Pacynie realizuje 
różne działania w ramach projektu 
„Godność, Wolność, Niepodległość” 
finansowanego ze środków Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Urzędu 
Gminy Pacyna. Koncertu pieśni patrio-
tycznych Chóru Miasta i Gminy Gąbin  
w kościele parafialnym stanowił jeden 
z elementów obchodów stulecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

W drugą niedzielę października 
odbyło się uroczyste otwarcie zrewi-

talizowanych zabytków w Gąbinie. 
Zwiedzanie budynku dawnego sądu 
grodzkiego zostało połączone z krót-
kim występem Chóru.  

Mamy nadzieję, że w przyszłości bę-
dziemy mogli zaprezentować się z cie-
kawym repertuarem w naszym regionie  
i nie tylko. Zapraszamy na kolejne koncerty. 

M. Sosińska

 Z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości, społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Marii Kownac-
kiej w Nowym Kamieniu przygotowała 
dwudniowe obchody okolicznościowe.

Dnia 8 listopada zespół „Kamienia-
ki” pod kierunkiem nauczycielki p. Niny 
Gościniak zaprezentował całej społecz-
ności szkolnej i rodzicom program spe-
cjalnie na tę okoliczność przygotowany  
pt. „Z biegiem polskiej rzeki Wisły”, 
przedstawiając widzom wielobarwność 
i różnorodność polskiej kultury.

W piątek 9 listopada odbyły się 
warsztaty plastyczne dla uczniów 
oraz rodziców. Wspólnymi siłami, wy-
konali oni biało-czerwone kotyliony 
oraz proporczyki. Społeczność szkolna 
wzięła także udział w śpiewaniu pieśni 
patriotycznych, prowadzonym przez 
dyrektor Ewę Chrząszczewską. Pięk-
nie brzmiały słowa Wojenko, Wojenko 
oraz innych z dumą i zaangażowaniem 
wyśpiewywane przez uczniów.

Również 9 listopada Szkoła z Nowe-
go Kamienia brała udział w ogólnopol-
skiej akcji „Rekord dla Niepodległej”. 
Inicjatorami projektu był Minister 
Edukacji Narodowej oraz Rada Dzie-
ci i Młodzieży przy MEN. W ramach 
świętowania 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, uczestni-
cy akcji o symbolicznej godzinie 11:11 
wspólnie odśpiewali cztery zwrotki 
„Mazurka Dąbrowskiego”.

Ostatnim etapem obchodów był 
„Korowód dla Niepodległej”. Ucznio-

wie wraz z wychowawcami, przyozdo-
bieni w biało-czerwone kotyliony,  
z flagami w dłoniach przemaszerowali 
do Starego Kamienia, śpiewając pie-
śni patriotyczne. Ten swoisty spacer 
niepodległości miał na celu zaakcen-
towanie postaw patriotycznych oraz 
uhonorowanie 100-lecia odzyskania 
niepodległości.

Szkoła z Nowego Kamienia od wie-
lu lat angażuje się w akcje społeczne  
i patriotyczne, tak dla dzieci i młodzie-
ży, jak i wszystkich mieszkańców Miasta  
i Gminy Gąbin. Organizowane w czerw-
cu marsze pamięci, cieszą się dużym 
zainteresowaniem i ogromnym rozma-
chem organizacyjnym, udowadniając 
iż nawet  małymi zasobami da się osią-
gnąć naprawdę wiele – wystarczą chęci, 
zaangażowanie i pasja, a tego wszyst-
kiego społeczności szkolnej z Nowego 
Kamienia z pewnością nie brakuje.

Opracowanie: W. Olszewski,  
E. Chrząszczewska,  

fot: W. Olszewski
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Marszem Mendelsona rozpoczęła 
się oficjalna część obchodów z okazji 
50-lecia pożycia małżeńskiego miesz-
kańców ziemi gąbińskiej. Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak wraz z Przewodniczącym Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edwardem Wil-
gockim, Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Wandą Żabką-Nowicką oraz 
z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Marzeną Szalińską, dokonał wrę-
czenia medali „za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Ordery przyznane zostały 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę. Jubilaci otrzymali 
również pamiątkowe dyplomy oraz 
monografię Dzieje Gąbina i Okolic.

Złote Gody świętowały w tym dniu 
następujące pary małżeńskie:
• Marianna i Czesław Boguszewscy
• Wiesława i Kazimierz Chrząszczewscy
• Helena i Eugeniusz Józef Kępa
• Anna Emilia i Andrzej Tadeusz Len-

dzion
• Janina i Mieczysław Leńscy
• Jadwiga i Stanisław Leonarcik
• Wiesława i Bożysław Kazimierz Macek
• Bronisława Kazimiera i Ireneusz 

Markowski
• Jadwiga i Stanisław Kazimierz  

Maryniak

17 października w Sali OSP w Gąbinie odbyła się uro-
czystość Złotych Godów. W wydarzeniu wzięło udział  
aż 21 par z Miasta i Gminy Gąbin.

Jubileusz „Złot ych Godów”  
21 par z  Miasta i  Gminy Gąbin

• Krystyna Teresa i Jan Innocenty 
Mierzejewscy

• Teresa i Tadeusz Molscy
• Danuta i Stanisław Kazimierz Olej-

niczak
• Krystyna i Czesław Kazimierz Ostrowscy
• Czesława Janina i Henryk Petrykowscy
• Zdzisława i Kazimierz Ronczka
• Halina i Henryk Marian Sosnowscy
• Krystyna i Jan Tarka
• Wanda i Józef Tomasik
• Jadwiga i Wojciech Eugeniusz  

Turowski
• Danuta Marianna i Stanisław Ujazda
• Krystyna Halina i Ryszard Kazimierz 

Zielińscy
Jubilaci  uczestniczyli także w kon-

cercie, przygotowanym przez uczniów 
oraz wykładowców Państwowej Szko-
ły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie. Zaprezentowane 
zostały utwory na akordeon, klarnet 
oraz solowe popisy śpiewu.

W czasie Złotych Godów nie za-
brakło toastu, tortu oraz wspólnych 
zdjęć. Jubilaci wraz z rodziną, wspólnie 
świętowali to ważne wydarzenie, śpie-
wając i ciesząc się podniosłą i radosną 
atmosferą, jaka panowała tego dnia na 
sali.

Oprac i fot: W. Olszewski
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Występy artystyczne uczniów gąbińskiej szkoły 
muzycznej
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W sobotę 1 grudnia w Sali OSP 
Gąbin odbył się bal Andrzejkowy dla 
seniorów z Miasta i Gminy Gąbin. 
Wydarzenie przygotowali członkowie 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
z Gąbina. 

W balu wzięło udział ponad 120 
osób – głównie seniorów z Miasta  
i Gminy Gąbin oraz mieszkańców 
Domu Pomocy Społecznej w Koszele-
wie. Czas umilił im zespół Mucha, pre-
zentujący tego wieczoru największe 
szlagiery włoskiej sceny muzycznej. 
Nie zabrakło również i polskich prze-
bojów – znanych i lubianych piosenek 
z dawnych lat. Były tańce, wspólne 
śpiewanie oraz rozmowy. Uroczystość 
zakończyła się o północy. 

Bale Andrzejkowe od wielu lat 
organizowane są przez Stowarzysze-
nie Rodzin Katolickich z Gąbina. Od-
bywające się na przełomie listopada 
i grudnia, mają na celu  aktywizację 
seniorów i włączanie ich w lokalne 
życie społeczne. Wydarzenie, mimo iż 
organizowane przez stowarzyszenie, 
co roku odbywa się pod patronatem 
i przy wsparciu Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Lewandowski

Bal Andrzejkowy  
dla Seniorów
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9 grudnia w hali sportowej przy 
gąbińskim gimnazjum odbyła się wi-
gilia dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin, zorganizowana przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Przybyłych na wydarzenie gości po-
witał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak. W ciepłych słowach 
wypowiedział się o społeczności ziemi gą-
bińskiej, solidarnej, niosącej pomoc po-
trzebującym i wzajemnie 
się wspierającej. Podkreślił 
także duże zaangażowa-
nie pracowników ośrodka 
pomocy społecznej w Gą-
binie oraz wolontariuszy 
z Grupy wolontariackiej 
„Klub Ośmiu.” Do idei 
spotkań przy świątecznym 
stole nawiązał z kolei pro-
boszcz Andrzej Świderski, 
który podkreślił sakralne 

Wigilia Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gąbinie

Wizyta Mikołaja

znaczenie wigilii oraz jej istotną rolę w 
życiu każdego chrześcijanina. Odmówił 
również modlitwę oraz przeczytał frag-
ment ewangelii o narodzeniu Pana. Sło-
wa podziękowania do przybyłych gości 
skierował także kierownik MGOPS  Kon-
rad Niedzielski, który jednocześnie za-
prosił wszystkich obecnych do obejrzenia 
występu artystycznego, przygotowanego 
przez dzieci z gąbińskiego przedszkola 

samorządowego. Na scenie mali artyści 
zaprezentowali utwory liryczne oraz za-
śpiewali kolędy i piosenki świąteczne. Po 
zakończeniu przedstawienia,  przedszko-
laki otrzymały z rąk burmistrza słodkie 
upominki.

Wigilia, organizowana przez Miej-
sko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej od wielu lat cieszy się dużym zain-
teresowaniem oraz na stałe wpisuje 
się w kalendarz lokalnych wydarzeń. 
W tym roku uroczyste spotkanie odby-
ło się w hali sportowej przy gąbińskim 
gimnazjum. Była to doskonała okazja 
do rozmów, wymiany poglądów oraz 
zwykłego spotkania z innymi, by razem 
cieszyć się z nadchodzących świąt Bo-
żego Narodzenia.

Organizację wydarzenia wsparli 
wolontariusze z Zespołu Szkół im. Sta-
nisława Staszica w Gąbinie. 

Oprac. i fot: W. Olszewski

6 grudnia gąbińska starówka była 
świadkiem niecodziennego wydarze-
nia. Pod miejską altankę przybył św. 
Mikołaj. Celem wizyty było spotkanie 
z  najmłodszymi mieszkańcami Miasta 
i Gminy Gąbin.

Licznie przybyłe grono dzieci czekało 
na świątecznego gościa już od godziny 
14:45. Towarzyszył im Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. Mikołaj wraz ze swoją świtą 
– elfami, śnieżynką i świątecznymi po-
mocnikami, zawitał do Gąbina punktu-
alnie o godzinie 15:00. Święty miał dla 
wszystkich słodkie upominki, życzenia 
świąteczne oraz nieprzebrane pokła-
dy dobroci. Czy Byłeś grzeczny? – pytał  
z zainteresowaniem przybyłe na starów-
kę dzieci. Oczywiście wszystkie dzieci 
są grzeczne, więc była to bardziej chęć 
nawiązania do tradycji niż sprawdzenie, 
który z naszych małych gości sprawował 
się przez ostatni rok należycie. 

Mikołaj uczestniczył również  
w świątecznym kolędowaniu, poga-
dankach i wspólnych zdjęciach. Nie 
zabrakło pytań o sanie i renifery oraz 
sprawdzania autentyczności mikoła-
jowej brody. Pośród bożonarodzenio-
wych dekoracji, przy dźwiękach kolęd, 
wszyscy poczuli magię i klimat zbliżają-
cych się Świąt Narodzenia Pańskiego. 
Było to niewątpliwie udane wydarze-
nie, tak dla odwiedzających gąbiń-
ską starówkę jak i samego Świętego.  
Do zobaczenia za rok, Mikołaju!

Tego dnia gąbińską starówkę od-
wiedzili  także członkowie klubu ro-
werowego MUKS Tandem Gąbin, któ-
rzy dla przybyłych gości przygotowali 
drobne upominki – słodkości oraz 
gry planszowe dla dzieci i młodzieży. 
Swoją akcję promocyjną prowadziła 
Biblioteka Miejska, organizując loterię 
charytatywną oraz zapewniając przy-
byłym na starówkę ciepłe napoje.  

Organizatorem wydarzenia byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin,  Amatorski 
Teatr Niewielki w Gąbinie oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie.

Spotkanie z Mikołajem wsparła fir-
ma Dariusz Krajewski Kodar z Gąbina 
– hurtownie i sklepy spożywcze.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński, W. Olszewski
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Spotkanie ,,Dwóch teatrów”
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie 

CZARNApantera

Wieczór 24 października br. upły-
nął pod znakiem teatralnych wrażeń, 
które zapewniła młodzieżowa grupa 
,,Theatrum” działająca od niedawna 
w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury. 
Wszyscy jej członkowie grali w ,,Ma-
sce” w Gimnazjum w Gąbinie  i osiągali 
duże sukcesy. To ogromna przyjemność 
z nimi pracować. Zdobyli  doświadcze-
nie i nauczyli się wiele w szkole, a te-
raz chcą kontynuować swoją przygodę  
z teatrem, prezentując przy tym  wyso-
ki poziom gry aktorskiej.

Zaproszonymi gośćmi byli rodzice 
uczniów oraz starsi aktorzy z Amator-
skiego Teatru Niewielkiego. Łączy nas 
wiele, przede wszystkim pasja, jaką jest 
teatr, radość z gry aktorskiej, wspólny 
instruktor i ta sama pani dyrektor. Do-
dać należy, że w młodzieżowej grupie 
są dzieci naszych koleżanek, co ozna-
cza, że teatr łączy pokolenia. 

Młodzież  zaprezentowała sztukę 
znakomitego kompozytora i muzykolo-
ga Bogusława Schaeffera ,,Kwartet dla 
czterech aktorów”. Była to forma zajęć 
otwartych, na których można było zo-
baczyć różne formy i metody teatralne. 

Spektakl chwilami ekscentrycz-
ny, z pewnością niekonwencjonalny,  
w niektórych momentach nawet lekko 
szokujący, daje możliwość ,,bawienia 
się  teatrem” w  szerokim tego sło-
wa znaczeniu. Prezentuje perypetie 
artystów - muzyków, którzy w poszu-
kiwaniu ideału sztuki i formy sięgają 

po wszystkie dostępne środki wyrazu 
scenicznego, badają rozmaite kon-
wencje teatralne, doskonale się przy 
tym bawiąc. Improwizacja, której jest 
tu wiele, dała  możliwości interpreta-
cji zadania aktorskiego i wykreowania 

postaci, które próbują porozumieć się 
ze sobą w sposób werbalny i niewer-
balny. Puenta  ,,Kwartetu…”to myśl, że  
w sztuce najważniejsza jest intencja 
bez względu na formy przekazu i treść.

A. Wichrowska

Sześciu pasjonatów muzyki, osiem lat działalności, jeden cel 
– granie dobrej, rockowej muzyki. Szanowni Państwo, zapra-
szamy na wywiad z Kubą Czajkowskim - frontmanem zespołu 
Czarna Pantera. Grupa wydała właśnie swój pierwszy album.

  Zespół powstał na wiosnę 2008 
roku, chociaż za początek istnienia 
uznaliśmy nasz pierwszy publiczny wy-
stęp, a było to Pożegnanie lata w Gąbi-
nie we wrześniu tego samego roku. Po-
mysł wziął się stąd, że usłyszałem gdzieś 
kiedyś zespół Pidżama Porno i strasznie 
spodobała mi się ich muzyka, teksty. 
Też chciałem coś takiego grać. W maju/
czerwcu wracając autobusem ze szkoły, 
spotkałem Grzegorza, z którym miałem 

wcześniej okazję kilka razy współpra-
cować w zespole H7. Wówczas zapyta-
łem, czy miałby ochotę stworzyć swój 
własny projekt, oczywiście przytaknął 
i tak się jakoś zaczęło. Ja grałem wtedy 
na gitarze, Grześ na perkusji, potrzebo-
waliśmy jeszcze gitary basowej, która 
szybko się znalazła w osobie Jakuba Za-
lewskiego. Po miesiącu dołączył jeszcze 
Michał Woźniak, który grał na drugiej 
gitarze, a po około pół roku miejsce trę-

bacza zajął Łukasz Górski. Oczywiście 
oprócz kilku swoich utworów graliśmy 
wtedy covery zespołów takich jak: Pi-
dżama Porno, Happysad, Akurat itp. 
Nazwę zespołu powstała w sumie przy-
padkowo. Nasz pierwszy koncert mieli-
śmy grać pod nazwą „Różowa Pantera”, 
a to ze względu na to, że często bawi-
liśmy się utworem tytułowym z filmu. 
Natomiast Kuba Zalewski zgłosił do wy-
drukowania plakatu inną nazwę, o któ-
rej dowiedzieliśmy się przed koncertem 
i tak już zostało do dziś. W 2010 roku 
dołączył do nas Dawid Budnicki grający 
na akordeonie, natomiast miejsce Kuby 
Zalewskiego zajął Arkadiusz Zieliński  
i w takim składzie funkcjonowaliśmy do 
2016 roku. W roku 2016 odszedł Mi-
chał, jego miejsce zajął Mariusz Sikora, 
z kolei Dawid pożegnał się z nami w tym 
roku nagrywając płytę „Życiowy bal”,  
a na akordeonie dzisiaj gra z nami Janek 
Sapiński.



23

www.gabin.pl

Obecnie zespół tworzą:
Grzegorz Biniewicz- perkusja 
Jakub Czajkowski- gitara, wokal 
Łukasz Górski- trąbka 
Jan Sapiński- akordeon 
Mariusz Sikora- gitara 
Arkadiusz Zieliński- gitara basowa.

Jak opisalibyście graną przez Was 
muzykę?

Często charakteryzujemy naszą mu-
zykę jako rock alternatywny albo pop 
rock, ale mam wrażenie, że są to bar-
dzo ogólne pojęcia muzyki. Poza tym 
zaczynaliśmy mam wrażenie trochę 
punkowo, trochę ska, później zdecy-
dowanie łagodniej, następnie wszystko 
pomieszaliśmy, dołączyliśmy elementy 
folkowe, trochę syntezatorów i mamy 
taki miks, który ciężko wrzucić do jakie-
goś worka z jednym gatunkiem muzyki. 

Tworzycie autorskie kompozycje, 
czy bazujecie na coverach?

Początkowo graliśmy głównie co-
very, obecnie właściwie coverów nie 
gramy. Wyparliśmy je własnym ma-
teriałem. Większość tekstów pisałem 
ja, ale kilka też jest Michała Woźniaka, 
niektóre pisaliśmy wspólnie. Muzyką 
głównie zajmowałem się ja, lecz aranże 
powstawały już wspólnie na próbach.

 Jaką muzyką inspirujecie się przy 
tworzeniu własnych kawałków?

Na początku inspirowaliśmy się 
j.w Happysad, Pidżama Porno, Aku-
rat, teraz raczej inspiracje biorą się  
z wydarzeń w życiu. Jak to się mawia: 
„Życie pisze najlepsze scenariusze”,  
w tym przypadku piosenki. Jeśli chodzi 
o aranże to tutaj każdy chyba wnosi 
od siebie to czym aktualnie jest jakoś 
zafascynowany, więc ciężko odpowie-
dzieć jednoznacznie na to pytanie.

Porozmawiajmy teraz o waszej 
pierwszej wydanej płycie. Czy posia-
da temat przewodni czy jest może 
zbiorem waszych dotychczas napisa-
nych utworów? 

W zasadzie nie jest to nasza pierw-
sza wydana płyta. Pierwszą wydaliśmy 
w roku 2010, ale była ona niestety 
słabo przygotowana przez nas pod 
względem graficznym, dlatego światło 

dzienne ujrzała znikoma ilość sztuk. 
Utwory z tamtej płyty można posłuchać 
na portalu Youtube. Tegoroczna płyta 
„Życiowy bal” jest zdecydowanie lepiej 
przygotowana, dlatego można śmiało 
mówić jako o pierwszym – pełnopraw-
nym albumie grupy. Pomysł powstał rok 
temu, uznaliśmy, że fajnie byłoby pod-
sumować te wszystkie lata działalności  
i z okazji 10 lat od założenia zespołu 
wydać taki jubileuszowy mini album. 
Na płycie zawarte są w zasadzie waż-
niejsze utwory w historii naszej grupy, 
takie trochę bocznice kolejowe, po 
których kształtował się charakter mu-
zyki. Najstarszym utworem jest pio-
senka „Moja Wizja”, która powstała 
w 2008-2009 roku. Na płycie prezen-
towana jest w odświeżonej odsłonie, 
natomiast najnowszym utworem jest 
tytułowy „Życiowy bal” z 2016/2017 
roku. Oczywiście mamy już w repertu-
arze nowsze utwory, lecz są one utrzy-
mane w kanonie „Życiowego balu”. 
Czekamy na kolejną bocznicę…

Jak wyglądał proces tworzenia Ży-
ciowego Balu?

Zaczęliśmy od znalezienia odpo-
wiedniego studia. Jednogłośnie stwier-
dziliśmy, że będzie to Studio Garaż. Jest 
to niewielkie, ale profesjonalnie działają-
ce studio z bardzo pomocną obsługą, do 
której należą Tomasz Sarniak i Mateusz 
Szulborski. Panowie znają się na tym co 
robią i rozumieją co zespół chce osią-
gnąć, pomagają radą i swoim doświad-
czeniem, także w tym miejscu chciał-
bym Im bardzo podziękować w imieniu 
zespołu. Znaleźliśmy studio, ustaliliśmy 
termin nagrań na przełom kwietnia  
i maja i od lutego zaczęliśmy wybierać 
i szlifować materiał. Było trochę ciężko, 
bo każdy z nas ma życie prywatne: stu-

diujemy, pracujemy, mamy rodziny, więc 
trochę wyrzeczeń nas to kosztowało, ale 
jakoś się udało. Na początku Grzegorz 
nagrał perkusję, a Arek bas, kolejne go-
dziny z Mariuszem nagrywaliśmy gitary, 
później przyjechał Łukasz i nagrał trąbkę, 
następnie nagrałem wokal, a na końcu 
Dawid akordeon i syntezatory. W sumie 
wyszło około 48 godzin nagrywania. Po-
wiedziałoby się: „to tylko dwie doby”, 
ale w międzyczasie każdy pracował, 
studiował, Grześ szykował swoje wese-
le, Łukasz przygotowywał swój lokal do 
otwarcia, każdy żył płytą, a jednocze-
śnie nie miał na nią czasu, ale ostatecz-
nie się udało nagrać materiał. Kolejnym 
etapem było miksowanie, mastering  
i przygotowanie materiału do tłoczenia. 
Ostatecznie materiał gotowy był w lipcu. 
Pomysł okładki to wspólna myśl Mariu-
sza i moja, natomiast wykonaniem gra-
ficznym zajął się mój brat - Michał Czaj-
kowski. Finalną płytę dostaliśmy z tłoczni 
na początku października.

Jesteście znanym i lubianym ze-
społem, tworzącym ciekawą autorską 
muzykę. Czy wydanie płyty wpłynie 
na Waszą dalszą działalność? Jakie są 
wasze dalsze plany?

Mamy nadzieję, że płyta to tylko ko-
lejny z wielu kroków, które jeszcze przed 
nami. Bardzo się cieszymy z powodu 
zainteresowania naszym albumem  
i to nam daje motywację do dalszego 
działania, dlatego też nie próżnujemy  
i nasz wolny czas poświęcamy tworze-
niu nowych kompozycji. Obecnie myśli-
my, żeby iść za ciosem i nakręcić klip do 
jednego z utworów znajdujących się na 
płycie i mamy nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości nam się to uda. Poza tym 
chyba grać, grać, grać i dalej czerpać  
z tego tyle przyjemności ile do tej pory, 
albo wiele więcej. Planujemy również 
koncerty, zaczynając od nowego roku. 
Także plany są, a ile uda się zrealizować 
czas pokaże. Oby jak najwięcej.

Bardzo dziękuję za czas poświę-
cony na ten wywiad. Życzę Wam sa-
mych sukcesów i kolejnych wydanych 
albumów.

Oprac. W. Olszewski
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Święto Niepodległości na sportowo
11 listopada dwunastu członków Gąbin Biega wystartowało w trzech różnych imprezach 
biegowych. Wszystko dla uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zawodnicy stanęli do zawodów  
w trzech różnych miastach:  Warsza-
wie, Sochaczewie i Płocku. Najlicz-
niej Gąbin reprezentowany był w tej 
ostatniej miejscowości. W I Płockim 
Biegu Niepodległości wzięło udział aż  
8 członków naszego lokalnego stowa-
rzyszenia, w tym prezes Darek Kiełba-
sa, który do samej mety zacięcie wal-
czył o pierwsze miejsce w swojej kate-
gorii z zawodnikiem z Żychlina.  

Bieganie staje się coraz popular-
niejszą formą wypoczynku i rekreacji.  
Widać to zarówno w większych mia-
stach jak i mniejszych miejscowościach. 
Przykładem niech będzie Gąbin – który 
od roku z coraz większymi sukcesami 
reprezentuje wspomniane już stowa-
rzyszenie „Gąbin Biega”, uczestnicząc 
nie tylko w lokalnych imprezach biego-
wych ale i wydarzeniach o charakterze 
ogólnopolskim i międzynarodowym.

Oprac: W. Olszewski
Fot: Materiały stow. Gąbin Biega
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Jak co roku, pasjonaci biegania 
zgromadzili się na miejskiej starów-
ce, gdzie miała miejsce zbiórka oraz 
rejestracja uczestników. Nie zabrakło 
wspólnego zdjęcia. I love Gąbin – krzy-
czeli biegacze, krzyczał też podświe-
tlany napis – nowa dekoracja świetl-
na, ustawiona z początkiem miesiąca  
w miejskim parku.

W wydarzeniu wzięli udział miesz-
kańcy ziemi gąbińskiej, młodzież szkol-
na z placówek oświatowych Miasta  
i Gminy Gąbin oraz członkowie Stowa-
rzyszenia Gąbin Biega.

Pod biało-czerwonymi flagami, 
przemierzając ulice miasta, stu osiem-
dziesięciu sześciu uczestników biegu 
dotarło  pod Grób Nieznanego Żołnie-
rza,  gdzie oddali hołd poległym w wal-
ce o niepodległość.  

Bieg tradycyjnie rozpoczął się na 
ul. Płockiej, tuż przy skrzyżowaniu z ul. 

14 listopada, punktualnie o godzinie 11:00, mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin wzięli udział 
w biegu niepodległości. Wspólne celebrowanie 100-lecia odzyskania niepodległości miało 
swój finał na stadionie miejskim w Gąbinie.

BIEG
Szopena. Poprzedziła go rozgrzewka, po-
prowadzona przez burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka oraz członków Stowarzyszenia 
Gąbin Biega. Półtorakilometrowa, le-
śna trasa z podbiegiem, kończyła się na 
stadionie miejskim. Wydarzenie mia-
ło charakter rekreacyjny – każdy mógł 
wystartować, nie liczyła się wygrana, 
ważna była dobra zabawa i wspólne ce-
lebrowanie wielkiego święta – 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na stadionie miejskim, na uczest-
ników wydarzenia czekał ciepły posiłek 
oraz losowanie upominków. Biegacze 
zostali również udekorowani pamiąt-
kowymi medalami, wręczonymi przez 
burmistrza Krzysztofa Jadczaka. 

Bieg Niepodległości był ostatnim 
punktem tegorocznych, wyjątkowych 
obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości.

Oprac i fot: W. Olszewski

Przemarsz ulicami Gąbina

Biegacze w akcji

Wspólne zdjęcie na starówce
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Gąbin Biega na Litwie
Pojechali w dziewiątkę: Dominik, Darek, Kamil, Krzysiek Kamiński i Krzysiek Chodo-
rowski, Kamil, Kasia,  Łukasz, Tomek i Czarek. Kierunek – litewskie miasto Kłajpeda, 
gdzie 20 października wystartowali w zawodach biegowych Trail Kuršių Nerija 2018.

Wystartowali w dwóch katego-
riach. Na dystansie 9 kilometrów: 
Krzysztof Chodorowski, Kamil Bara-
nowski, Katarzyna Jaworska, Łukasz 
Grzelak, Tomasz Kamiński i Cezary Ko-
bierecki. Dłuższy, bo aż 44 kilometro-
wy odcinek wybrali: Darek Kiełbasa, 
Krzysztof Kamiński i Dominik Milewski.

Gąbin Biega od dawna przyzwycza-
ja nas do wielkich sukcesów. Pięknym 
wyczynem było zajęcie II oraz III miej-
sca na dystansie 44 km. Srebro przypa-
dło Dominikowi Milewskiemu zaś brąz 
Krzyśkowi Kamińskiemu. V miejsce 
w biegu na 9 km zajął Krzysiek Chodo-
rowski.

Gąbin Biega od początku  swojego 
istnienia, czynnie angażuje się w po-
pularyzację szeroko pojętych sportów 
biegowych. Razem z prezesem Dar-
kiem Kiełbasą, aktywnie działa i an-
gażuje lokalną społeczność, tworząc 
coraz większą grupę biegaczy na ziemi 
gąbińskiej. Od dnia powstania, Gąbin 
Biega brał udział w dziesiątkach im-
prez biegowych, zarówno w kraju jak 
i za granicą, oczywiście osiągając duże 
sukcesy i promując nasze małe mia-
steczko w całej Europie.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: materiały dostarczone 

przez Gąbin Biega

Bieg odbył się po Mierzei Kuroń-
skiej - pięknemu zakątkowi Litwy, który 
dzięki swoim walorom przyrodniczym, 
wpisany jest na Listę Światowego Dzie-
dzictwa UNESCO. Mierzeja ma długość 
98 km. Znajduje się tam  park narodo-
wy oraz szerokie piaszczyste plaże, tyl-
ko gdzieniegdzie osłonięte od wiatru 
wydmami i lasami. Mroźna, bałtycka 
bryza jest więc stałym elementem, 
towarzyszącym tym urokliwym te-
renom. Piękna i zarazem trudna tra-
sa, prowadzącą przez plaże. Z jednej 
strony widoczny port w Kłajpedzie, 
z drugiej otwarte Morze Bałtyckie. 
Droga prowadziła po leśnych ścież-
kach, piaszczystych plażach, najwyż-
szych wydmach w Europie, ścieżkach 
rowerowych, promenadą nadmorską 
i terenem leśnym bez ścieżek. Łatwo 
można było pomylić oznaczenia trasy, 
co skutkowało zboczeniem ze szlaku, 
zgubieniem się i stratą cennych minut 
i sekund. – Aby dostać się na mierze-
ję  z  Kłajpedy  musieliśmy  popłynąć 
promem  –  było  to  jedyne  połączenie 
komunikacyjne.  Teren  bardzo  trud-
ny,  z  dużą  ilością  podbiegów  – mówi 
Darek Kiełbasa – prezes Gąbin Biega. 
Nasi dzielni biegacze nie takim trudno-
ściom stawiali jednak czoło.
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Sukces młodych piłkarzy Unii Czermno

Udane zakończenie sezonu

Młodzi zawodnicy Unii Czermno 
wygrali swoją grupę w rundzie wio-
sennej i zapewnili sobie awans do Ligi 
Wojewódzkiej. W rundzie jesiennej 
nasz zespół grał głównie z zespołami 
z Warszawy i okolic. Jedyną drużyną  
z naszego terenu w tej grupie była Wi-
sła Płock. Chociaż młodzież nie zdo-
łała utrzymać w Lidze Wojewódzkiej 
to zdobyła nowe doświadczenie. Po-

równano warunki, w jakich odbywa-
ją się zawody w Czermnie a w jakich  
w Warszawie. Niestety dzieli nas 
ogromna różnica. Kilkoma zawodnika-
mi byli zainteresowani inni działacze. 
Prowadzona przez Łukasza Woźniaka  
drużyna juniorów, spisała się bardzo 
dobrze, co świadczy o klasie trenera  
i znakomitym podejściu do dzieci. 

Oprac. i fot: Cz. Sobiecki

Zakończenie sezonu piłkarskie-
go przypadło na wigilię Święta Od-
zyskania Niepodległości. Na stadio-
nie w Czermnie nie zapomniano  
o tej ważnej rocznicy. Przed roz-
poczęciem zawodów wspomniano  
o bohaterach, którzy tę wolność odzy-
skali oraz o tych, którzy o nią walczyli 
i oddali za nią życie. Później, wspólnie 
ze sportowcami i kibicami odśpie-
wano Mazurka Dąbrowskiego. Same 
zawody okazały się dość trudne, bo  
i przeciwnik był wymagający. Amator 
Maszewo to dobry klub, grający nie-
gdyś w IV lidze, a obecnie sytuujący 
się w czołówce tabeli ligi okręgowej. 
Unia Czermno spisała się doskonale  
i wygrała spotkanie 3:1. 

Podsumowując rok 2018, należy 
uznać go za dość udany dla naszego 
klubu. Runda wiosenna i cały sezon 

2017/2018 zakończyliśmy na wyso-
kim 6. miejscu. Nowy sezon piłkarski 
rozpoczęliśmy z nowym trenerem 
– Waldemarem Figurskim, gdyż Bar-
tosz Chyra ze względów osobistych   
i organizacyjnych zrezygnował z pro-
wadzenia I zespołu. Początek sezonu 

był dość pechowy, bo mimo dobrej gry 
nie udawało nam się odnosić sukcesów. 
Końcówka była za to znakomita. Osta-
tecznie Unia zakończyła rundę na 8. 
miejscu z niewielką stratą do liderów. 

Oprac: Cz. Sobiecki
Fot: W. Olszewski
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Przedstawiamy MUKS Tandem Gąbin -  
klub rowerowy z Gąbina

1 marca 2017 roku w Gąbinie po-
wstał nowy klub rowerowy MUKS Tan-
dem Gąbin, który działa na podstawie 
Ustawy Prawo o stowarzyszeniach. 
Celami statutowymi klubu, jest popu-
laryzacja wśród mieszkańców miasta 
i gminy Gąbin sportu rowerowego, 
kolarstwa oraz zdrowego trybu ży-
cia. Innymi celemi statutowym klubu 
jest poznawanie walorów turystycz-
nych gminy Gąbin, powiatu płockiego, 
powiatów ościennych, a także całego 
kraju oraz integracja poprzez uczest-
nictwo w rajdach rowerowych lokalnej 
społeczności.

Klub w głównej mierze finansowa-
ny jest z budżetu Miasta i Gminy Gą-
bin. W tym miejscu pragnę podzięko-
wać panu burmistrzowi Gąbina Krzysz-
tofowi Jadczakowi i radzie miasta, że 
wspierają nasz klub finansowo i men-
talnie, przyczyniając się do jego profe-
sjonalnego funkcjonowania. 

O rajdach rowerowych w których 
bierzemy udział pisały już wielokrot-
nie lokalne portale internetowe i teraz 
nie chciałbym już tego powielać. Po-
wiem tylko, że najważniejszymi rajda-
mi w których zawsze bierzemy udział, 
to takie rajdy jak: Rajd Sąsiadów, rajd 
połączony ze spływem kajakowym po 
rzece Skrwie, Rajd Pamięci Agniesz-
ki Sobańskiej czy rajd organizowany 
przez OSP Czyżew. Dziś chciałbym po-
wiedzieć więcej o członkach naszego 
klubu i celach statutowych. Obecnie 
klub liczy 40 członków. Są to osoby, 
które przede wszystkim lubią jeździć 
na rowerze, ale oprócz tego lubią po-
znawać walory turystyczne naszego 

kraju oraz jego historię. Nie chciałbym 
w tym miejscu nikogo wyróżniać, bo 
nasz klub to integralna całość, każdy z 
klubowiczów coś do tego klubu wnosi, 
ale kilka nazwisk należy wymienić. Bez 
tych osób klub nie funkcjonowałby tak 
profesjonalnie jak ma to miejsce obec-
nie. Bardzo zaangażowany w działal-
ność klubu jest jego główny założyciel 
i jednocześnie prezes Wiesław Rybicki, 
który praktycznie bierze udział w każ-
dym rajdzie. Jest też odpowiedzialny 
za sprawy techniczne, sportowe, orga-
nizację rajdów i innych imprez miesz-
czących się w ramach statutowych 
klubu. Inną ważną postacią naszego 
klubu jest Sławomir Pakulski, który 
podjął się trudnego zadania w tym 
roku, czyli organizacji Rajdu Szlakiem 
Wielkich Jezior Mazurskich – Green 
Velo’2018. Zresztą jest to człowiek, 
który bierze udział w bardzo poważ-
nych, długodystansowych rajdach na 
terenie całego kraju. Bardzo aktywny-
mi członkami klubu są także: Walde-
mar Kochanek, Lucyna Jóźwiak, Kamil 
Rybicki, Iwona Kicińska, Joanna Bosek, 
Krzysztof Garstka, Andrzej Kiciński, 
Tomasz Rogalski, Robert Jabłoński. 
Oprócz tego, że aktywnie uczestniczą 
w rajdach rowerowych, to niektórzy  
z nich włączają się w działalność klubu 
w inny sposób. Panie Lucyna Jóźwiak  
i Iwona Kicińska to znakomite kuchar-
ki naszego klubu, odpowiedzialne za 
przygotowanie pysznych potraw na 
imprezy integracyjne organizowane 
przez nasz klub. Joanna Bosek zajmuje 
się sprawami księgowymi, podobnie 
jak Halina Miklaszewska, która pełni 

funkcję skarbnika klubu. Chciałbym 
także jeszcze wyróżnić Mariana Mi-
klaszewskiego, najstarszego członka 
naszego klubu za aktywną obecność 
na wielu rajdach i setki przejecha-
nych kilometrów. Tak trzymać panie  
Marianie!

Klub Tandem Gąbin to także ludzie, 
którzy kochają turystykę i pasjonują się 
historią naszego kraju. Każdy rajd to 
poznawanie historii danego regionu,  
o którym uczestnicy nie dowiedzą się  
z książek historycznych. To często wie-
dza, którą posiadają tylko ludzie zwią-
zani z danym terenem, ksiądz, wójt, 
lokalny miłośnik historii, którzy taką 
wiedzę posiadają i chcą przekazać in-
nym mieszkańcom naszego kraju. Tan-
dem Gąbin duży nacisk kładzie także 
na turystykę. Ubiegłoroczny rajd do 
wsi Grunwald, to połączenie historii  
z pięknymi terenami turystycznymi po-
wiatu ostródzkiego. Rajd wokół Wło-
cławka upamiętniający zmarłą, wielo-
letnią dyrektor Włocławskiej Informa-
cji Turystycznej Agnieszkę Sobańską, 
to poznawanie walorów turystycznych 
pogranicza Kujaw i Mazowsza. Rzeka 
Wisła, lasy i okoliczne jeziora to, to 
co wytrawny turysta lubi najbardziej. 
Wreszcie Rajd Szlakiem Wielkich Jezior 
Mazurskich – Green Velo, w którym 
uczestniczyliśmy na przełomie maja 
i czerwca tego roku, to także wielka 
gratka dla koneserów turystki. Takie 
perełki Warmii i Mazur jak miasteczka 
Korsze, Święta Lipka, Lidzbark War-
miński czy Braniewo każdy kto może 
powinien odwiedzić. Mazowiecka 
Szwajcaria jak określana jest gmina 
Brudzeń, to też tereny godne polece-
nia, a spływ kajakowy po rzece Skrwie 
to kwintesencja całej wyprawy.

Nie byłoby tego klubu bez ludzi 
zaangażowanych w pracę na jego 
rzecz, a także władz miasta i gminy 
Gąbin na czele z burmistrzem Panem 
Krzysztofem Jadczakiem. To miasto  
w głównej mierze wspiera nas finan-
sowo i pozwala realizować nasze pa-
sje, my natomiast w ramach rewanżu 
promujemy miasto i gminę Gąbin na 
terenie całego kraju. Dzięki klubowi 
Tandem usłyszano o mieście Gąbin  
w różnych zakątkach naszego kraju. 
Udało mi się ostatnio nawiązać kon-
takt z panią Ivica Grbinović z Chor-
wackiej Organizacji Turystycznej, pod-
ległej Chorwackiemu Ministerstwu 
Turystyki, która zaprasza nasz klub na 
rajd wokół miasta Zadar położonego 
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nad Adriatykiem. Niewątpliwie to by-
łaby wielka wyprawa naszego klubu 
pod względem sportowym, turystycz-
nym, logistycznym, ale przede wszyst-
kim finansowym, a z finansami, jak to  
z finansami może być trudno. Mimo 
wszystko promować miasto i gminę 
Gąbin w dalekiej Chorwacji to zadanie, 
którego warto się podjąć i zrobić kolej-
ny duży krok w działalności klubu. 

Sport, zdrowy tryb życia, historia, 
turystyka to jednak nie wszystko. Liczy 

się przede wszystkim dobra atmosfera 
w klubie, a tej jak na razie nie brakuje. 
Integracja lokalnej społeczności to też 
przecież główny cel statutowy naszego 
klubu. Uważam, że wszyscy członko-
wie potwierdzą, że atmosfera w klubie 
jest bardzo dobra, co świadczy cho-
ciażby o tym, że na początku klub zrze-
szał tylko 12 osób, a teraz jest nas 40.  
W tym miejscu chciałbym także za-
prosić wszystkich miłośników jazdy na 
rowerze, żeby wstępowali w szeregi 

naszego klubu. Być może są ludzie, 
którzy chcieliby coś wspólnego z nami 
stworzyć, mają ciekawe pomysły, któ-
re warto wcielić w życie naszego klubu 
dla dobra miasta i całej lokalnej spo-
łeczności. Zapraszamy do współpracy.

WICEPREZES ZARZĄDU MUKS 
TANDEM GĄBIN

    Krzysztof Murawski

W listopadzie gąbińscy szachiści 
wzięli udział w Mistrzostwach Pol-
ski Ministrantów i Służby Liturgicznej  
w szachach szybkich. Zawody odbyły 
się w Starachowicach. Drużyna PUKS 
Mikołaj Gąbin osiągnęła duży sukces 
zajmując w klasyfikacji generalnej  
III miejsce.

Sukcesy  
gąbińskich szachistów

W turnieju wystartowało 131 za-
wodników z całego kraju. Gąbin repre-
zentowali: Piotr Szczypawka, Michał 
Paczkowski i Aleksandra Szczypawka. 
Młodzi zawodnicy szybko uporali się 
z przeciwnikami, uzyskując bardzo do-
bre rezultaty i ustępując jedynie druży-
nom z Krakowa i Rząsawy.

W ramach zawodów rozegrano  
9 rund, każda w tempie 15 minutowym.

Gąbińscy szachiści z PUKS Mikołaj 
Gąbin zwyciężali również w lokalnych 
turniejach i zawodach. W Płocku – bio-
rąc udział w VIII Memoriale Szachowym 
im. St. Tusznickiego Ola Szczypawka zaję-
ła pierwsze miejsce, zaś na trzeciej pozy-
cji zakończył turniej Michał Paczkowski.  
W Przasnyszu gąbińskim zawodnikom 
udało się zdobyć miejsce II (Ola Szczy-
pawka) oraz III (Piotr Szczypawka).

Sukcesy naszych młodych szachi-
stów to nie tylko efekt ciężkiej pracy, 
ale także intensywnej działalności klu-
bu PUKS Mikołaj, propagującego grę 
w szachy oraz ukazującego dzieciom  
i młodzieży prawdziwe oblicze tego 
pasjonującego, królewskiego sportu.

Oprac: W. Olszewski
Fot: PUKS Mikołaj Gąbin
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Pływacy z Jordanowa znowu wygrywają
Tymek oraz Marcel Jóźwiak – pływa-

cy z Jordanowa, wystartowali w listopa-
dzie w Międzynarodowych Zawodach 
Pływackich w Berlinie. Nasi lokalni spor-
towcy zdobyli łącznie 13 złotych medali.

Zawody pływackie miały charakter 
międzynarodowy. Startowali w nim 
młodzi sportowcy z całej Europy. Po-
ziom był niezwykle wysoki, jednak nie 
przeszkodziło to pływakom z Miasta  
i Gminy Gąbin osiągnąć spektakularne 
sukcesy. Tymek zwyciężył w siedmiu 
konkurencjach oraz został najlepszym 
zawodnikiem rocznika 2008. Jego brat 
– Marcel, sukces osiągnął w sześciu 
konkurencjach i również został wybra-
ny na najlepszego zawodnika, w tym 
wypadku rocznika 2010. 

Zawody w Berlinie to jedna z  naj-
ważniejszych imprez pływackich w se-
zonie. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: Grzegorz Jóźwiak

W sobotę 29 września, Tymek i Marcel 
rozpoczęli nowy sezon pływacki na zawodach  
„O Puchar Książąt Mazowieckich” w Ciecha-
nowie. To pierwsze zawody pływackie w tym 
sezonie i od razu ukończone z bardzo dobrymi 
wynikami. Tymek zdobył cztery złote medale, 
poprawiając swoje rekordy życiowe. Został 
Najlepszym zawodnikiem rocznika 2008 zdo-
bywając puchar Książąt Mazowieckich oraz 
zajął pierwsze miejsce w rankingu multimeda-
listów. Marcel zdobył 3 medale: złoty, srebrny  
i brązowy i również ustanowił „życiówki”. Wy-
niki osiągnięte przez Chłopaków na zawodach 
to bardzo dobry prognostyk na nowy sezon. 

Grzegorz Jóźwiak
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OGŁOSZENIA

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia  
życzymy wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin  
zdrowych, bezpiecznych i spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt. 
Niech ten nadchodzący czas będzie okresem wolnym od trosk  
i problemów oraz pełnym ciepła i duchowej odnowy. 

Agencja Ubezpieczeniowa
Anna Frankowska, Krystyna Stańczak

AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 KATARZYNA STAŃCZAK-GŁOWACKA 

życzy zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego, pełnego sukcesów - 2019 roku. 

Zapraszamy do naszego punktu:
Ul. Warszawska 1, 09-530 Gąbin

Tel: 600-034-746

Oferujemy 
ubezpieczenia komunikacyjne 

OC, AC, NW,  
majątkowe, na życie oraz rolne

Agencja Ubezpieczeniowa PZU    Anna Frankowska, Krystyna Stańczak
Tel: 604-664-359, 600-123-961    Kępina 9, 09-530 Gąbin

Ubezpieczenia: 
• majątkowe – budynki, mieszkania
• komunikacyjne  OC, AC, NW

Zapraszamy do punktów:
Gąbin
Ul. Warszawska
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00

Starostwo Powiatowe Płock, 
ul. Bielska 59
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00

Hala Sportowa w Łącku
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00
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Starówka – tonąca w mrokach 
listopadowego wieczoru, w mgnie-
niu oka rozbłysła setkami LED-owych 
światełek, zamontowanych na gąbiń-
skim ratuszu, kamienicach, latarniach 
oraz parku miejskim. W tym roku do 
wspomnianych iluminacji dołączył na-
pis I love Gabin. Mieniący się białymi 
i czerwonymi kolorami, mocno oświe-
tlony – stanowi wspaniałą wizytówkę 
miasta. Zlokalizowany w parku miej-
skim, mający w  tle zrewitalizowaną 
niedawno kamienicę – od razu stał się 
lokalną atrakcją turystyczną.

Na czas włączenia gąbińskich ilu-
minacji, podświetlone zostały obiek-
ty na gąbińskiej starówce: zabytkowa 
kamienica Stary Rynek 6 oraz budynek 
OSP. Aranżacje świetlne przygotowała 
firma OPTIS, która od lat wspiera lokal-
ne uroczystości i wydarzenia gminne.

Gąbińskie iluminacje od lat cieszą 
oko, rozświetlają grudniowy mrok oraz 
przybliżając klimat Bożego Narodze-
nia. Montaż oraz rozbudowa zestawu 
oświetlenia nie byłaby możliwa bez 
wsparcia zewnętrznego. Wszystko 
dzięki licznym sponsorom, co roku 
wspierającym naszą świąteczną inicja-
tywę. W tym roku wsparli nas:

• Energa Oświetlenie S.A.
• Paweł Szewczyk RSC Recycling Service 

Center
• Zygmunt Puternicki ZYG-POL
• Bronisław Gawrylczyk, ELLA Zakład  

Remontowo-Budowlany Sochaczew
• Katarzyna i Roman  Buła
• Jacek Szymczak Autokary Płock
• Piotr Kunikowski OPTIS
• Franciszek Rytwiński Usługi Projektowe 

Drogowe
• Wojciech Ziarkowski - Pizzeria FOLK
• Ewa Bliźniak Sklep Papierniczy ŻAK
• Barbara i Witold Szablińscy Gąbin
• Jadwiga Milewska  Tomasz Bardyszewski 

Sklep Spożywczo-Przemysłowy
• Andrzej Szewczyk P.H.U. Rusztowania
• Emil  Cholewiński Sklep motoryzacyjny 

AUTOECHO
• Jerzy Paczkowski Sklep Spożywczo-Prze-

mysłowy „Udany”
• Sylwia Jażdrzyk Pizzeria Manhattan

• Piotr Jażdrzyk Sklep Chemiczno-Przemysłowy
• Aleksander Dutkowski Hurtownia Rowe-

rów
• Waldemar Puternicki Wald-Put
• Krystyna Stańczak Agent Ubezpieczenio-

wy PZU S.A.
• Mariusz  Frątczak Producent Iluminacji 

Świątecznych - MULTI-LIGHT ILUMINATION
• Andrzej Żabka ZPHUT EXPORT-IMPORT 

ŻAWAKOL
• Dariusz Krajewski Sklepy Spożywcze  

KODAR
• Józef Panuś Zakład Usług Drogowych -  

Radzanowo
• Danuta Puternicka Zakład Masarski Danko
• Remigiusz Zalewski Marcin Kunikowski 

GLOBAL-LAN
• Dariusz Szewczyk Zakład Wulkanizacyjny 

DAREN
• Dawid Pestkowski Money-In
• Mirosław Liberacki - ORION OCHRONA

Opracowanie W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Włączenie gąbińskich iluminacji

SPONSORZY ILUMINACJI


