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Szanowni Mieszkańcy  Miasta i Gminy Gąbin
Z okazji świąt Bożego Narodzenia  

oraz nadchodzącego Nowego Roku, 
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia świąt 

pełnych rodzinnego ciepła i wielkiej radości.
 W  nowym roku 2020 życzę zdrowia, szczęścia  

oraz osobistej i zawodowej pomyślności.  
Życzę, aby nam wszystkim wspólnie udało się  

pomyślnie zrealizować wszelkie plany i zamierzenia, 
a w szczególności te, które w sposób istotny  

wpłyną na rozwój naszej gminy  
i poprawę naszego życia. 

Do życzeń przyłączają się radni samorządu  
z Przewodniczącym Edwardem Wilgockim, 

dyrektorzy, kierownicy i pracownicy podległych 
jednostek organizacyjnych 

oraz Urzędu Miasta Gminy Gąbin. 
Niech tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 

będą dla państwa czasem refleksji, odpoczynku,  
chwilą oddechu od codzienności  

i momentem radosnych spotkań z bliskimi.

Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy 

Gąbin 
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Gąbin świątecznie ustrojony 
oczekuje świąt Bożego Narodzenia
W bieżącym roku już 27 listopada gąbińska starówka została ustrojona i oświetlona setkami 
światełek, aby uprzyjemnić czas oczekiwania na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Uroczyste włączenie gąbińskich 
iluminacji świetlnych odbyło się o go-
dzinie 17:00. W parku miejskim zebrali 
się mieszkańcy miasta, sponsorzy ilu-
minacji, zaproszeni goście oraz radni 
samorządowi. Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak przywitał zgro-
madzonych, opowiedział o gąbińskiej 
iluminacji i jej nowych elementach oraz 
podziękował wszystkim sponsorom, 
dzięki którym po raz kolejny gąbińska 
starówka przybrała świąteczny wygląd.    
Następnie przy wyłączonych latarniach, 
wszyscy wspólnie oczekiwali uruchomie-
nia tegorocznej świątecznej iluminacji.

Dokładnie o godz. 17:00 starów-
ka – spowita w ciemnościach listopa-
dowego wieczoru, rozbłysła setkami 
LED-owych światełek. Tradycyjnie 
udekorowany został gąbiński ratusz, 
budynek remizy OSP, kamienice, latar-
nie parku miejskiego, choinka. Pięk-
nie prezentował się zamontowany  
w ubiegłym roku napis I love Gabin  
stanowiący wspaniałą wizytówkę mia-
sta. W jego sąsiedztwie pojawił się 
oświetlony białymi lampkami anioł, 
który w wyjątkowy sposób przykuł 
uwagę najmłodszych. Pojawienie się 
pięknego białego anioła sponsorowała 
firma ENERGA – Oświetlenie.

Dzięki uprzejmości firmy OPTIS 
Pana Piotra Kunikowskiego na czas 
włączenia gąbińskich iluminacji, do-
datkowo podświetlone zostały obiekty 
na gąbińskiej starówce: Ratusz Miejski, 
zrewitalizowana zabytkowa kamienica 
Stary Rynek 6 oraz budynek remizy OSP.

Gąbińskie iluminacje od lat cieszą 
serca i oczy, rozświetlają grudniowy 
mrok oraz przybliżają klimat Bożego Na-
rodzenia. Montaż oraz rozbudowa zesta-
wu oświetlenia nie byłaby możliwa bez 
wsparcia zewnętrznego. Wszystko dzięki 
licznym sponsorom, co roku wspierają-
cym naszą świąteczną inicjatywę.

Opracowanie i fot.: 
A. Świerzyński

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin
obowiązujące po 1 stycznia 2020 roku

Poniedziałek 7:30 – 15:30
Wtorek 7:30 – 15:30
Środa 9:00 – 17:00
Czwartek 7:30 – 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
Sobota NIECZYNNE
Niedziela NIECZYNNE



3

www.gabin.pl

Remigiusz Górzyński Gaz Mazowsze
Roman Buła Gospodarstwo Szkółkarskie
Tomasz Łydkowski Usługi Pożarnicze Tomasz Łydkowski Sp. z o. o.
Danuta Puternicka „DANKO”
Jacek Szymczak Autokaryplock
Jadwiga Garstka Bank Spółdzielczy w Gąbinie
Przemysław Chojnacki Usługi Geodezyjne Level
Jerzy Lodziński Handel - Pośrednictwo-Usługi -Transport
Wojciech Ziarkowski FOLK Pizza & Bistro
Franciszek Rytwiński Usługi Projektowe Drogowe
Janusz Budzyński Instal-Bud
Sylwester Stawicki Zakład Handlowo Usługowy
Grażyna Zwierzchowska Handel i Produkcja Nagrobków
Emil Cholewiński Auto Echo
Marek Rutkowski ZHUP „Marko”
Przemysław Żabka i Piotr Buła „Fructoplant” Sp. z o.o
Wojciech Gorgoń El-kli-gor - Systemy Elektryczne i Klimatyzacyjne
Mirosław Liberacki ORION Ochrona
Dawid Pestkowski Money-In
Ewa Bliźniak Sklep Papierniczy „Żak”
Milewska Jadwiga Sklep Spożywczo-Przemysłowy Millewska Jadwiga, Tomasz Bardyszewski
Jacek Wojtalewicz P.H.U. JAWIS
Jakub Ziółkowski Portal Teraz Gąbin
Danuta i Jerzy Paczkowscy Sklep spożywczo-przemysłowy „U-Dany”
Artur Olszewski „ART.-OL” Stacja obsługi
Jażdrzyk Piotr Sklep Chemiczno-Przemysłowy
Rafał Berliński Spectrum RBC
Wojciech Rojewski Usługi Geodezyjne 
Elżbieta Machała Usługi Geodezyjne
Aleksander Dutkowski Hurtownia rowerów
Teresa Kwiatkowska Z.U.H TECH BUD
Piotr Kunikowski OPTIS 
Zygmunt Puternicki „ZYG-POL”
Agata Gronkiewicz Restauracja Piano
Andrzej Żabka ZPHUT „Żawakol” Export Import
Daniel Panuś Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
Józef Panuś Zakład Usług Drogowych
Janusz Gołębiewski F.H.U. JANPOL
Jolanta i Krzysztof Baranowscy PPHU Rel-Remont
Marek Florkiewicz FLOTERM
Przemysław Stasiniewski France-Gost
Ilona Tomaszewska DES Sp. z o.o.
Aldona Barańska „OGRODY” Budowa - Projektowanie-Usługi Budowlane
Bronisław Gawrylczyk Zakład Remontowo-Budowlany „ELLA”
Mariusz Pawluk AQUAMAR
Paweł Szewczyk RSC Recycling Service
Łukasz Górski Kulturka Pizza & Bar
Katarzyna Stańczak - Głowacka Agencja Ubezpieczeniowa
Halina Kajak Zajazd Nad Wisłą s. c. 
Marian Gil Inter - Mar
Mariusz Szymański Osk Autokurs
Piotr Kość Usługi w Rolnictwie
Marcin Kunikowsi i Remigiusz Zalewski Global-Lan
Romuald Kołodziejczak Usługi Gastronomiczne
Sylwia Jażdrzyk Pizzeria Manhattan
Sławomir Zasiewski Be Interactive

ENERGA Oświetlenie

W tym roku wsparli nas:
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6 grudnia już po raz trzeci Mikołaj zawitał na gąbińską starówkę.
Wizyta Mikołaja w Gąbinie

Jego przybycie już wcześniej za-
powiedział Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztof Jadczak. Od godz. 
15:00 w parku zaczęły liczniej gro-
madzić się dzieci wraz ze swoimi ro-
dzicami i opiekunami. Towarzyszyli 
im elfy, śnieżynka oraz świątecznymi 
pomocnicy. Wspólne oczekiwanie na 
przybycie zacnego gościa uprzyjem-
niały świąteczne piosenki w wykona-
niu Amatorskiego Teatru Niewielkiego  
z Gąbina, Koła teatralnego Maska z Pa-
nią Agnieszką Wichrowską, przedsta-
wiciele Państwowej Szkoły Muzycznej  
I st. w Gąbinie im. Stanisława Mo-
niuszki z Panią Ewą Murzynowską. Nie 
zabrakło słodkości przygotowanych 
Szkołę Podstawową w Gąbinie oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich w Czermnie, 
ciepłej herbaty serwowanej przez pra-
cowników Przedszkola Samorządowe-
go w Gąbinie. 

Dokładnie o godzinie 15:30, na 
balkonie ratusza miejskiego pojawił 
się Burmistrz wraz z Mikołajem. Po 
krótkim powitaniu wspólnie udali się 
na spotkanie z najmłodszymi. Renife-
rowy zaprzęg był trochę zmęczony da-
leką podróżą z Laponii i musiał nieco 
nabrać sił przed dalszą drogą. Mikołaj 
skorzystał z pomocy jednego z naszych 
uczynnych przedsiębiorców by dotrzeć 
na gąbiński rynek.

Pan Andrzej Żabka, użyczył swo-
jego pięknego powozu i osobiście to-
warzyszył zacnemu gościowi w drodze 
na spotkanie z najmłodszymi. Bryczkę 
eskortowali strażacy z gąbińskiej OSP. 
Cały orszak stanowił nie lada niespo-
dziankę i jednocześnie atrakcję dla 
najmłodszych.

Burmistrz wraz ze zgromadzonymi 
pomógł wysiąść Mikołajowi z powozu 
i zająć przygotowane przez Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, 
miejsce przy naszym rozświetlonym 
napisie I Love Gąbin. Wszyscy witali 
przybysza, wspólnie śpiewając i re-
cytując wiersze przygotowane na tę 
okazję. Najbardziej podekscytowane 
były oczywiście dzieci, które próbowa-
ły przeciskać się jak najbliżej Mikołaja.

Gość tak pięknym przywitaniem, 
ku zdziwieniu zebranych, głęboko się 
wzruszył. W ciepłych słowach dziękując 
poprosił Elfy o pomoc w obdarowywa-
niu słodkościami wszystkich przybyłych. 
Uściskom, wspólnym zdjęciom i przytu-
laskom nie było końca, każde dziecko 
promieniało radością, wszystkim udzie-
lał się ciepły i wyjątkowy nastrój.

Opracowanie i fot:  
A. Świerzyński
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W przygotowanie spotkania za-
angażowało się wiele osób i insty-
tucji, za co organizatorzy, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury, serdecz-
nie dziękują.

 Sponsorzy:
• Marek Florkiewicz Floterm
• Andrzej Żabka Żawakol Trans-

port Spedycja
• Ryszard Rzepecki ZHP Agrotech 

Części do ciągników i maszyn 
rolniczych

• Agata Omelan
• Rafał Śluborski R-Kom Komis 

GSM
• GabiLand
• Piotr Kunikowski Optis

Przygotowanie wypieków:
• Koło Gospodyń Wiejskich w 

Czermnie,
• Szkoła Podstawowa w Gąbinie

Oprawa artystyczna:
• Przedszkole Samorządowe  

w Gąbinie
• Amatorski Teatr Niewielki  

z Gąbina wraz z prowadzącą 
Agnieszką Wichrowską

• Koło Teatralne Maska
• Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie 

wraz z opiekunem  
Ewą Murzynowską

Zaplecze logistyczne:
• Miejsko-Gminny  

Ośrodek Kultury w Gąbinie
• Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

Nagłośnienie:
• Krzysztof Jarota - Szkoła  

Muzyczna I st. w Gąbinie

Bezpieczeństwo:
• Druhowie strażacy z OSP  

w Gąbinie

Koordynacja:
• Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

Zarówno nasza gąbińska ilu-
minacja, jak i spotkanie z Miko-
łajem, a także zaplanowany na  
22 grudnia Koncert Bożonarodze-
niowy wprowadzają nas w niezwy-
kły okres Świąt Bożego Narodzenia 
i przyczyniają się do kultywowania 
tradycyjnych zwyczajów, obrzędów 
na które coraz mniej czasu i miej-
sca w zaganianym świecie. Pełni 
nadziei, że Mikołaj odwiedzi nas 
jeszcze podczas świąt, już teraz 
zapraszamy na kolejne spotkanie  
w przyszłym roku.
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Informacja o gospodarce odpadami 
komunalnymi w Mieście i Gminie Gąbin 
po 1 stycznia 2020 r.

Informacja przygotowana na pod-
stawie ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 
1629, z 2019 r. poz. 730.) oraz na pod-
stawie Regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin zatwierdzonego Uchwa-
łą nr 106/XVI/2019 Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin z dnia 08.11.2019 r. 

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 
2020 r. do gospodarki odpadami komu-
nalnymi przez znowelizowaną ustawę  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach:

I. Wszyscy właściciele nierucho-
mości zobowiązani są do segregowa-
nia odpadów.

Ustawa nie dopuszcza żadnych wy-
jątków, stąd nie będzie można zadekla-
rować wyższej opłaty za odbiór odpa-
dów niesegregowanych wyrzucanych 
do jednego pojemnika.

II. Segregacji podlegają następują-
ce odpady:

Odbierane przez firmę wywozową 
zgodnie z harmonogramem w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami :
• pozostałości po segregacji ww. od-

padów (zbierane do pojemnika)
• ulegających biodegradacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem bioodpa-
dów, z wyłączeniem odpadów po-
chodzenia zwierzęcego oraz tłusz-
czy (worek brązowy)

• tworzywa sztuczne (zbierane do 
worka żółtego)

• metale (zbierane do worka żółtego)
• szkło (zbierane do worka zielonego)
• papier (zbierany do worka niebie-

skiego) – nowa frakcja do segregacji.
Gromadzone na nieruchomo-

ści i odbierane w ramach opłaty, raz  
w roku, w ramach zbiórki mobilnej lub 
dostarczane samodzielnie do Punktów 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Gąbinie (PSZOK)
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• zużyte opony od samochodów oso-

bowych;
• przeterminowane leki i chemikalia;
• zużyte baterie i akumulatory;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• odpady budowlane i rozbiórkowe, 

stanowiące odpady komunalne.
III. Posiadanie na nieruchomości 

kompostownika, w którym będą gro-
madzone odpady ulegające biodegra-

dacji będzie uprawniało do zwolnie-
nia w części z opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi tych 
właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi, którzy będą kompo-
stować bioodpady w kompostowniku 
przydomowym.

Stwierdzenie braku posiadania 
kompostownika na nieruchomości  
pozbawia uprawnienia do zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W sytuacji 
zadeklarowania posiadania kompo-
stownika na nieruchomości odpady 
biodegradowalne nie będą odbierane 
z nieruchomości.

IV. Właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych (sklepy, gastronomia, 
szkoły, biura, zakłady pracy, itd.) na któ-
rych wytwarzane są odpady komunalne 
mogą przystąpić do zorganizowanego 
przez gminę systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.

Przystąpienie jest dobrowolne i na-
stępuje na podstawie zgody właściciela 
nieruchomości wyrażonej w formie pi-
semnej – właściciel składa w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Gąbinie pismo o uję-
cie go w systemie odbioru odpadów 
z nieruchomości. Ustawa dopuszcza 
samodzielne zawarcie umowy cywilno-
-prawnej z firmą wywozową w przypad-
ku braku woli przystąpienia do systemu 
organizowanego przez gminę.

V. Za brak segregacji odpadów ko-
munalnych na nieruchomości, właści-
cielowi będzie naliczana opłata pod-
wyższona (w wysokości nie niższej niż 
dwukrotna wysokość i nie wyższej niż 
czterokrotna wysokość stawki opłaty 
ustalonej przez radę gminy).

Informacje dla właścicieli nieru-
chomości z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin w zakresie gospodarki odpada-
mi komunalnymi, wprowadzonej od 
stycznia 2020 r.

Właściciele nieruchomości samo-
dzielnie wyposażają się w pojemniki 
na odpady komunalne. Od 01 stycznia 
2020 r. pojemniki nie będą dzierżawio-
ne od firmy wywozowej.

Worki na odpady segregowane 
będą dostarczane na nieruchomość 
przez firmę wywozową, podczas odbio-
ru odpadów, w ilości ustalonej w „Regu-
laminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin”.

Od 1 stycznia 2020 r. Miasto i Gmina Gąbin będzie samodzielnie realizowało odbiór odpa-
dów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

W styczniu 2020 r. właściciele nie-
ruchomości – zależnie od rodzaju nie-
ruchomości zobowiązani będą do zło-
żenia nowych deklaracji:

Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dla nieruchomości na których za-
mieszkują mieszkańcy; na których nie 
zamieszkują mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne;

Deklarację o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywa-
nych na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku.

Wypełnioną deklarację będzie  
można złożyć w następujący sposób:
• za pośrednictwem elektronicz-

nej platformy usług administracji 
elektronicznej ePUAP, podpisanej 
profilem zaufanym lub podpisem 
kwalifikowanym. Adres skrytki od-
biorczej Urzędu Miasta i Gminy  
w Gąbinie: /umiggabin/skrytka

• pocztą tradycyjną na adres Urzędu 
Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Ry-
nek 16, 09-530 Gąbin,

• w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Gąbin, ul. Stary Rynek 16 w biurze 
podawczym, pok. nr 1,
Opłata za gospodarowanie odpa-

dami naliczana będzie na dotychcza-
sowych zasadach, na podstawie złożo-
nych deklaracji:
• od ilości osób zadeklarowanych, 

zamieszkujących na nieruchomo-
ściach zamieszkałych i mieszanych,

• od wielkości i ilości pojemników 
oraz stawki opłaty za pojemniki za-
deklarowane na nieruchomościach 
niezamieszkałych,

• ryczałtem na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letnisko-
we, lub innych nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe jedynie 
przez część roku jako iloczyn śred-
niej ilości odpadów powstających 
wyrażonej w liczbie pojemników/
worków oraz stawki opłaty za po-
jemnik/worek.
Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy 

Gąbin proszeni są o zapoznanie się z ak-
tami prawa miejscowego regulującymi 
gospodarkę odpadami komunalnymi 
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Spotkanie informacyjne w Nowym Grabiu

na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Doku-
menty są dostępne na stronie BIP Urzę-
du Miasta i Gminy w Gąbinie:  https://
bip.gabin.pl/uchwaly-rady-miasta-i-gm-
iny-gabin-z-dnia-08-11-2019-r-xvi-sesja-
rady-miasta-i-gminy-gabin, (transmisja 
obrad sesji: https://esesja.tv/transmi-
sja/1940/sesja-rady-w-dniu-piatek-8-li-
stopada-2019.htm) a mianowicie:

Uchwała nr 110/XVI/2019 Rady 
Miasta i Gminy Gąbin  z dnia 08.11.2019 
r. w sprawie: szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospoda-
rowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nierucho-
mości opłatę za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin.

Uchwała nr 109/XVI/2019 Rady 
Miasta i Gminy Gąbin  z dnia 08.11.2019 
r. w sprawie: postanowienia o odbie-
raniu odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne.

Uchwała nr 108/XVI/2019 Rady Mia-
sta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r. 
w sprawie: określenia terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Uchwała nr 107/XVI/2019 Rady 
Miasta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 

r. w sprawie: dokonania wyboru meto-
dy ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nierucho-
mości położonych na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin.

Uchwała nr 106/XVI/2019 Rady Mia-
sta i Gminy Gąbin z dnia 08.11.2019 r.  
w sprawie: przyjęcia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na te-
renie Miasta i Gminy Gąbin”.

Płatności za odbiór odpadów ko-
munalnych do właścicieli nierucho-
mości z terenu Miasta i Gminy Gąbin, 
dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, 

winny być zrealizowane najpóźniej do 
dnia 15 stycznia 2020 r. Przelewy za 
okres do grudnia 2019 r. prosimy kie-
rować na dotychczasowe konto ban-
kowe wskazane przez Związek Gmin 
Regionu Płockiego w Płocku.

W imieniu Związku Gmin Regionu 
Płockiego bardzo prosimy o terminowe 
uregulowanie płatności za rok 2019 i lata 
poprzednie, wskazując jednocześnie na 
konieczność uregulowania ww. opłat ze 
względu na przejęcie organizacji systemu 
odbioru odpadów komunalnych bezpo-
średnio przez Miasto i Gminę Gąbin.

Od 1 stycznia 2020 r.
Samorząd Gąbina samodzielnie realizuje odbiór 

odpadów komunalnych z nieruchomości położonych 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin

W środę, 18 grudnia odbyło się 
kolejne spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin, 
dotyczące następujących zagadnień:
• gospodarki odpadami (od 1. stycz-

nia zadanie realizować będzie nasz 
samorząd)

• możliwości uzyskania dofinansowa-
nia z rządowego programu CZYSTE 
POWIETRZE

• kolejnego etapu gazyfikacji Miasta 
i Gminy Gąbin, trwającej rozbudo-
wy sieci gazowniczej, oraz procedu-
ry przyłączeniowej
W trakcie prezentacji poszczegól-

nych tematów mieszkańcy zadawali 
liczne pytania. Interesująca dyskusja 
rozwija się także po zakończeniu pre-
zentacji każdego zagadnienia.

Zebranie odbyło się w nowo wy-
budowanej sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej w Nowym Grabiu. Spo-
tkanie poprowadził Krzysztof Jadczak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, któ-
ry wspólnie z pracownikami urzędu 
(Kierownikiem Referatu ds. Inwestycji, 
Gospodarki  Komunalnej i Gospodar-
ki Gruntami Piotrem Kwiatkowskim 
i Inspektor ds. Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Komunalnej Urszulą Le-
manowicz) przedstawił problematykę 
związaną ze zmianami w gospodarce 
odpadami, „bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce 
odpadami” (BDO), kolejnym etapem 
gazyfikacji oraz  trwającej rozbudowy 
sieci gazowniczej. 

Starszy Specjalista Zespołu Do-
radców Energetycznych Agnieszka 
Seżalska reprezentowała Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej (wydział zamiejscowy 
w Płocku).W swojej prezentacji przed-
stawiła zagadnienia związane ze skła-
daniem wniosków o wsparcie finan-

sowe w ramach rządowego programu 
Czyste Powietrze.

Spotkanie z mieszkańcami było 
kolejnym z zaplanowanych spotkań 
lokalnego samorządu, zmierzającym 
do poprawy jakości życia mieszkańców 
w zakresie przechodzenia na gospo-
darkę niskoemisyjną, oraz bezpośred-
nim sposobem przekazania informacji 
dotyczących gospodarki odpadami.

Organizatorem spotkania informa-
cyjnego był Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, który zapowiedział kolejne, 
planowane w przyszłym roku, w miej-
scowościach: Gąbin, Czermno, Nowy 
Kamień. 
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Ważniejsze Inwestycje realizowane w czwartym kwartale 2019r.
Budowa łącznika obwodnicy w ul. Rogatki 
Gostynińskie w Gąbinie

W dniu 29 listopada 2019 r. w delegaturze Urzędu Mar-
szałkowskiego w Płocku, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak wraz ze Skarbnikiem Gminy Aleksandrą 
Kłys podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego Adamem Struzikiem na dofinansowanie zadania 
pn. „Budowa drogi - łącznika obwodnicy Gąbina w przebie-
gu drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Gąbin” w wy-
sokości 420 000,00 zł.

Zakończenie zadania zaplanowano na koniec grudnia br. 
W obecnej chwili na ukończeniu są prace związane z ukła-
daniem warstw bitumicznych. Wykonawcą inwestycji jest 
firma DES sp. z.o.o. z Warszawy.

W ramach powyższego zadania Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin otrzymał także dofinansowanie w wysokości 70% kosz-
tów kwalfikowanych z Funduszu Dróg Samorządowych 2019.

Łącznik obwodnicy zwiększy atrakcyjność pobliskich tere-
nów inwestycyjnych, umożliwiając łatwiejszy do nich dojazd, 
w tym do Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. Skorzy-
stają również osoby z terenów pozamiejskich, gdzie dzięki 
udogodnieniom transportowym, zwiększy się zainteresowa-
nie inwestycyjne w zakresie budownictwa jednorodzinnego.

Wybudowany 246 m odcinek pozwoli połączyć część 
obecnej drogi wojewódzkiej nr 577 z obwodnicą. Odcinek 
znacząco ułatwi dojazd okolicznym mieszkańcom, popra-
wiając warunki komunikacyjne w regionie, ułatwiając do-
jazd do centrum miasta. Warto dodać, iż wspomniana dro-
ga, stanowić będzie kolejny element rozbudowy dróg, które 
łączą się w niedalekiej odległości od Gąbina z siecią dróg 
krajowych.

Rozkładanie nawierzchni bitumicznej łącznika do obwodnicy

Budowany przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin łącznik ul. Rogatki Gostynińskie z obwodnicą Gąbina
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Ważniejsze Inwestycje realizowane w czwartym kwartale 2019r.
Budowa dróg gminnych w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych 2019

W połowie grudnia 2019 Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin rozpoczął przebudowę dróg samorządowych w ul. Róża-
nej w Gąbinie i w ul. Modrzewiowej w Górkach. Na powyż-
sze zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych edycja 2019.

Przebudowę drogi gminnej w ul. Modrzewiowej w Gór-
kach będzie realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Budowalnych S.A. Gostynin na kwotę 267.772, 57 zł. + nad-
zór inwestorski 6.000,00 zł.

Przebudowę ulicy Różanej w Gąbinie, wykona firma FHU 
RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina za kwotę 621 360,32 zł. 
+ nadzór inwestorski 14.000,00 zł.

Budowa ul. Różanej w Gąbinie pozwoli na poprawę sta-
nu bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części miasta 
poprzez kontakt z ul. Kwiatową z drogą wojewódzką nr 577.

Ul. Modrzewiowa jest główną trasą komunikacyjną na 
największym osiedlu w miejscowości Górki. Ulica Modrze-
wiowa łączy się bezpośrednio z drogą powiatową nr 5206W. 
Dzięki poprawie stanu nawierzchni i funkcjonalności ulicy 
wyraźnie poprawi się stan bezpieczeństwa na osiedlu.

Budowa ul. Modrzewiowej w Górkach poprawi dostęp-
ność do terenów inwestycyjnych poprzez połączenie miej-
scowości z terenami przeznaczonymi na działalność gospo-
darczą i usługową na terenie Górek, Karolewa, Gór Małych 
i Płocka. Wybudowanie dróg gminnych w ul. Modrzewiowej 
w Górkach i w ul. Różanej w Gąbinie doprowadzi do pod-
niesienia standardów technicznych dróg gminnych, a także 
zachowania jednorodności dróg.
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Przebudowa drogi gminnej Kępina – Plebanka 

Azbest
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, że Samorząd 

zrealizował zadanie pn.: „Usuwania i unieszkodliwianie azbe-
stu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” dofinansowano przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 19 413,52 zł w ramach 
„Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie województwa mazowieckiego”.

Cel programu:
• wyeliminowanie z terenu Miasta i Gminy Gąbin wyrobów 

zawierających azbest zgodnie z Programem „Usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gąbin na 
lata 2008 – 2032”

• wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych od-
działywania azbestu na mieszkańców
Termin realizacji zadania: od 17.10.2019 r. do 15.11.2019r.
Zakres czynności obejmował:

• Odbiór pokryć dachowych (płyt falistych azbestowo – 
cementowych) zgłoszonych do programu „Usuwanie  
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin”,

• Transport zebranych odpadów zawierających azbest do 
miejsc ich unieszkodliwienia,

• Zdeponowanie na składowisku odpadów przetranspor-
towanych odpadów zawierających azbest.
Efekt ekologiczny: Ilość odpadów azbestowych odebra-

nych i unieszkodliwionych 58,936 Mg.
Koszt całkowity zadania: 19 413,52 zł.

Wsparcie dla jednostek pożarniczych  
z terenu Miasta i Gminy Gąbin w ramach 
programu OSP-2019

W ramach programu OSP-2019 są realizowane umowy 
o przyznaniu pomocy finansowej ze środków województwa 
mazowieckiego na zadania:

- dla OSP Dobrzyków – zakup sprzętu specjalistycznego 
(lanca gaśnicza, zestaw Holmatro HMC 8U), przyczepy pod 
agregat, kamery termowizyjnej, zestawu ratowniczych na-
rzędzi hydraulicznych, zestawu poduszek wysokociśnienio-
wych, łącznie kwota dofinansowania: 49 500,00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykowie założona zo-
stała w 1959 r. i od 2007 r. jest włączona do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka wyjeżdża do dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych ponad 110 razy rocznie.

- dla OSP Gąbin – zakup przyczepy do przewozu ratowni-
czo-gaśniczej ładowarki teleskopowej, kwota dofinansowa-
nia: 65 000,00 zł.

W 2018 r. OSP Gąbin wzbogaciło się o ładowarkę ra-
towniczo-gaśniczą, która ma wiele funkcji dzięki posiadaniu 
przez jednostkę kompletu przystawek umożliwiającym roż-
ne działania ratowniczo-gaśnicze.

Pojazd jest wolnobieżny, dlatego była konieczność zakupu 
przyczepy do jej przewozu, aby móc realizować wszystkie dzia-
łania niezależnie od miejsca zdarzenia.

Strażacy z Gąbina w 2018 roku wyjeżdżali 305 razy do zda-
rzeń, co dało drugi wynik w województwie mazowieckim.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej łącząca miej-
scowości Kępina i Plebanka na długości 350 m realizowa-
na przez Miasto i Gminę Gąbin, której wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowalnych S.A. Gosty-
nin za kwotę 133.568,16 zł.+ nadzór inwestorski na kwotę 
3.280,00 zł.

Inwestycja swym zakresem obejmowała przebudowę 
jezdni o szerokości 3,5 m z obustronnymi poboczami po 
0,5 m szerokości. Położono 2 warstwy bitumiczne: wiążącą 
o grubości 4cm i ścieralną – 3 cm.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków budżetu 
województwa mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 60.000,00 
zł, umowa o udzieleniu dotacji ze środków budżetu wojewódz-
twa mazowieckiego została podpisana 20 maja 2019r. Zadanie 
realizowane było w połowie października 2019r.

Inwestycja stanowi dalszy etap szerszego projektu bu-
dowy drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Gąbin  
i Czermno.

Dzięki realizacji kolejnego fragmentu drogi, ważnej nie 
tylko dla rolników ale także mieszkańców dwóch dużych 
miejscowości w północnej części gminy, poprawi się zarówno 
dojazd do pól i posesji, jak i lokalna komunikacja drogowa.
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Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza 2019

Czystsze powietrze i więcej zieleni w Gąbinie dzięki re-
alizowanemu przez Samorząd na przełomie października 
i listopada 2019r. projektowi nowych nasadzeń w ramach 
MIWOP 2019.

Zadanie polegało na przywróceniu w centrum Gąbina, 
głownie przy drogach i w parkach, nasadzeń drzew i krze-
wów pochłaniających zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 
zmniejszających hałas miejski oraz poprawiających walory 
estetyczne miasta.

Z krzewów zostały uformowane żywopłoty odgraniczają-
ce tereny rekreacyjne parków miejskich od ruchliwych dróg 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych. W nasadzeniach 
zostały zastosowane krzewy posiadającą dużą zdolność ab-
sorpcji pyłów PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla.

Dodatkowo w pasach drogowych i terenach publicz-
nych, rekreacyjnych i usługowych zostały nasadzone drzewa 
i krzewy o podobnej charakterystyce – są to takie gatunki 
jak: jaśmin pachnący, lilak na pniu, jałowiec skalny, tawuła 
japońska, sosna górska, ligustr, trzmielina fortunei GOLD na 
pniu, robinia akacja, platan, jaśminowiec wonny, miłorząb 
japoński, miłorząb dwuklapowy, klon palmowy, katalpa.

Łącznie posadzono 3 760 nasadzeń w parku miejskim 
przy ul. Stary Rynek, w parku przy ul. Składkowskiego,  
w parku przy pomniku 10-ciu rozstrzelanych, przy dworcu 
autobusowym, w parku przy ul. Wojska Polskiego oraz za 
zabytkową kamienicą w ul. Tylnej w Gąbinie.

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej ze środków 
budżetu Województwa Mazowieckiego została podpisana 
19 lipca 2019r. Wykonawcą zadania była firma Ogrody – 
Budowa, Projektowanie z Gostynina, która zrealizowała 
zadanie za kwotę 79 821,00 zł. Dofinansowanie ze środ-
ków budżetu województwa mazowieckiego wyniosło 50% 
kosztów zadania. 
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Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw Mazowsze 2019 

Głównym celem programu jest zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez wojewódz-
two mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizu-
jącym zadania istotne dla społeczności lokalnej. Umowy  
o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego zostały podpisane  
w dniu 19.07.2019 r., na każde sołectwo otrzymano dofi-
nansowanie w wysokości 10 000,00 zł.

Realizacja wszystkich przedsięwzięć zakończyła się  
w październiku br.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w ramach MIAS 2019 
zrealizował następujące zadania:

- „Remont boiska sportowego w miejscowości Czerm-
no” – firma Instal Bud Janusz Budzyński z Rybia za kwotę 
62 000,00 zł. W ramach modernizacji boiska sportowego 
zakupiono i zamontowano nawodnienie płyty boiska, które 
pozwoli zachować właściwy stan techniczny murawy, głów-
nie związany z okresem suszy.

- „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemesz-
no”, w ramach której wchodziło: remont dachu, malowanie 
ścian, remont łazienek i naprawa sufitu za kwotę 20 000,00 zł.

- „Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy 
drodze gminnej w miejscowości Guzew”. Dostawy i montażu 
4 lamp energooszczędnych dokonała firma z Łodzi LOGISOFT 

Szymon Sawicki za kwotę 20 131,61 zł. Lampy zamontowane 
są przy drodze gminnej, gdzie wzmożony jest ruch pieszy ze 
względu na bezpośrednią lokalizację przystanku autobuso-
wego. Technologia lamp solarnych jest jedyną w chwili obec-
nej możliwością oświetlenia tejże drogi, ze względu na brak 
tradycyjnej infrastruktury energetycznej.

- „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topól-
nie”, w ramach którego utwardzono 400m2 placu przy świe-
tlicy środowiskowej, w technologii betonowej kostki bruko-
wej za kwotę 25 000,00 zł

- „Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie”, w ramach 
zadania wyremontowano dach w budynku remizy OSP Lipiń-
skie, w którym znajdują się garaże do przechowywania sprzę-
tu ratowniczo-gaśniczego oraz świetlica środowiskowa.

Ponadto Samorząd Gąbina otrzymał dofinansowanie ze 
środków budżetu Województwa Mazowieckiego z progra-
mu „Mazowieckie Strażnice 2019” dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Lipińskie na remont północnej części pokrycia da-
chowego strażnicy, w wysokości 12 400,00 zł. 

Łącznie remont dachu strażnicy w miejscowości Lipiń-
skie wyniósł ponad 90 000,00 zł.

Celem programu Mazowieckie Strażnice 2019 jest po-
prawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzie-
lenie pomocy finansowej na prace remontowe budynków 
strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
województwa mazowieckiego, co pozytywnie wpłynie na 
pracę strażaków-ochotników, poprzez podniesienie kom-
fortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej i poprawę 
ochrony przeciwpożarowej.

Remont remizy OSP Strzemeszno

Jedna z lamp solarnych 
w miejscowości Guzew

Remont dachu remiza OSP Strzemeszno Automatyczne nawadnianie boiska sportowego 
w miejscowości Czermno
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Niebawem rozpoczną się prace 
związane z utworzeniem placu zabaw 
dla żłobka samorządowego w Gąbinie. 
Zgodnie z umową o dofinansowaniu 
z Wojewodą Mazowieckim na powyż-
sze zadanie Samorząd Gąbina otrzy-
mał wsparcie finansowe w wysokości 
50 000,00 zł w ramach rządowego pro-
gramu Maluch+ 2019 moduł 1b.

Plac zabaw będzie się znajdował tuż 
przy placu zabaw „Radosna szkoła” znaj-
dującym się przy szkole podstawowej. 
Oba place będą wydzielone i ogrodzone. 
W ramach placu zabaw 
dla dzieci ze żłobka po-
wstaną zestawy zaba-
wowe składające się ze 
zjeżdżalni, daszki, ścian-
ki wspinaczkowe, pane-
le zabawowe i eduka-
cyjne, fotel obrotowy 
i tablica do rysowania. 
Zadanie zrealizuje do 
końca roku firma Dr Spil 
Polska z Katowic.

Aktywa tablica  
w Szkole Podstawowej w Borkach

Plac zabaw 
przy żłobku samorządowym w Gąbinie

25 czerwca 2019 r. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin podpisał umowę 
o dofinansowaniu z Wojewodą Ma-
zowieckim na realizację rządowego 
programu „Aktywna tablica” w Szkole 
Podstawowej w Borkach.

W ramach zadania zostały zakupio-
ne 2 monitory dotykowe 55” i 65”.

Projekt jest dofinansowany w wy-
sokości 14 000,00 zł, co stanowi 80% 
wartości zadania. 

Firma Xeroserwis z Płocka do-
starczyła sprzęt do szkoły za kwotę 
17 500,00 zł.

Program „Aktywna tablica” był re-
alizowany w latach 2017-2019 i jego 
zadaniem jest zapewnienie szkołom 
niezbędnej infrastruktury w zakresie 
TIK w postaci nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych (tablic interaktywnych, 
projektorów lub projektorów ultra 
krótkoogniskowych, głośników oraz in-

nych urządzeń pozwalających na prze-
kaz dźwięku, a także interaktywnych 
monitorów dotykowych).

Z programu „Aktywna tablica”  
w 2018 r. skorzystały: Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, Szkoła 
Podstawowa im. Marii Kownackiej w No-
wym Kamieniu, Szkoła Podstawowa im. 
Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie oraz Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Reymonta w Czermnie.
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W Szkole Podstawowej w Nowym 
Grabiu powstaje nowa 16-stanowi-
skowa pracownia informatyczno-ję-
zykowa. Z inicjatywy Dyrektor Szkoły 
Barbary Artiomow, Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin wystąpił z wnioskiem  
o wsparcie projektu do Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego.

Umowa o udzieleniu pomocy finan-
sowej z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych” została 
zawarta w dniu 11.10.2019 r. na kwotę 
dofinansowania 46.500,00 zł.

Projekt realizuje firma Xeroserwis 
Ireneusz Golatowski z Płocka na kwotę 
78.220,00 zł. Wykonanie prac instala-
cyjnych zgodnie z umową ma być zre-
alizowane do 24 grudnia 2019 r.

Celem „Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych” jest podnosze-
nie jakości i dostępności kształcenia 
poprzez wykorzystanie nowoczesnych 
technologii w oświacie oraz pomoc  
w rozwoju nowoczesnej infrastruktury 
teleinformatycznej jednostek oświa-
towych, poprzez poprawę warunków 
oraz zwiększeniu dostępności zarówno 
do nowych jak również już istniejących 
pracowni informatycznych i języko-
wych oraz zwiększeniu dostępu do 
nowoczesnego oprogramowania dla 
uczniów szkół podstawowych i ponad-
podstawowych.

Nowa pracownia językowo-
-informatyczna w Szkole 
Podstawowej w Nowym Grabiu

Oddanie drogi powiatowej

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
na wykonanie pracowni językowo-informatycznej

Pracownia informatyczna przed modernizacją

W dniu 23 grudnia  odbył się od-
biór drogi powiatowej nr 1421W Resz-
ki – Guzew położonej w gm. Szczawin 
Kościelny. W spotkaniu uczestniczyli:  
Starosta Powiatu Gostynińskiego Ar-
kadiusz Boruszewski, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
Wójt Gminy Szczawin Kościelny Bar-
bara Stępniak, Radny Rady Powiatu 

Gostynińskiego Roman Augustyniak, 
Przewodniczący Rady Gminy Roman 
Wojciechowski, Radny Gminy Szcza-
win Kościelny Mariusz Głogulski, Kie-
rownik Zarządu Dróg Powiatowych  
w Gostyninie Paweł Warabieda, Mar-
cin Głuchowski reprezentujący wyko-
nawcę (przedsiębiorstwo DROG-BED  
z Sochaczewa)

Wspomniana droga znajdowała 
się w bardzo złym stanie technicznym,  
w okresie zimowym oraz podczas 
intensywnych opadów była wręcz 
nieprzejezdna. W ubiegłym roku roz-
poczęła się jej modernizacja, wybu-
dowano pierwszy odcinek o długości 
1000mb.  Do połączenia z drogą wo-
jewódzką nr 574 zostało 540mb, które 
udało się właśnie teraz zrealizować. 
Koszt budowy wspomnianego odcinka 
wyniósł 154.881,60 zł. Zadanie zostało 
dofinansowane m.in. ze środków bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego, 
Samorządu Gminy Szczawin Kościel-
ny (kwota dofinansowania 60.000 zł) 
oraz Samorządu Miasta i Gminy Gąbin 
(kwota dofinansowania 30.000 zł).

Radni Miasta i Gminy Gąbin wyra-
zili wolę dofinansowania realizacji tej 
ważnej inwestycji, mając na uwadze 
fakt, że korzystać z niej będą również 
mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin. Wy-
budowana droga skraca połączenie  
z drogą wojewódzką nr 574  takich 
miejscowości jak Staw, Reszki, Anno-
pol czy Smolenta, a poprzez nowo wy-
budowaną obwodnicę Gąbina, umożli-
wia dogodne połączenie z drogą woje-
wódzką nr 577 w kierunku Warszawy 
czy Łącka.
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Wyjaśnienie Redakcji Echa Gąbina 
dotyczące artykułu pt.  80. rocznica Bitwy pod Dobrzykowem opublikowanego w Echu Gąbina 3/2019

We wspomnianym artykule wykorzystano cytat z czasopisma Niepodległość i Pamięć 23/2 (54), 153-178 (2016 r.),  
którego autorem jest Pani Bogumiła ZaIewska-Opasińska, ówcześnie będąca dyrektorem Szkoły Podstawowwj im. Obroń-
ców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie. 

Artykuł został opracowany do udostępnienia w internecie przez Muzeum Historii Polski w ramach prac podejmowanych 
na rzecz zapewnienia otwartego, powszechnego i trwałego dostępu do polskiego dorobku naukowego i kulturalnego. Ar-
tykuł jest umieszczony w kolekcji cyfrowej bazhum.muzhp.pl, gromadzącej zawartość polskich czasopism humanistycznych  
i społecznych. Tekst jest udostępniony do wykorzystania w ramach dozwolonego użytku.

Czasopismo humanistyczne „Niepodległość i Pamięć” ukazuje się na rynku wydawniczym od 1994 roku. „Niepodległość 
i Pamięć” poświęcone jest historii i sztuce Polski, ze szczególnym uwzględnieniem polskich ruchów niepodległościowych, 
społecznych, obywatelskich i kulturalnych XVIII-XX w.

Kolejne dofinansowanie dla OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin
Latem br. trzy lokalne jednostki OSP otrzy-

mały nowy sprzęt i umundurowanie, a także 
na modernizację strażnicy OSP. Inwestycja 
zrealizowana została dzięki wsparciu finanso-
wemu Miasta i Gminy Gąbin, z udziałem środ-
ków Powiatu Płockiego.

W projekcie uczestniczyły trzy lokalne jed-
nostki ochotniczej straży po-
żarnej: OSP Gąbin, OSP Grabie 
Polskie oraz OSP Dobrzyków. Wy-
mienione wyżej jednostki OSP, 
na podstawie zawartych umów, 

W sobotę, 14 września na cmentarzu para-
fialnym w Dobrzykowie odbyły się uroczystości  
z okazji 80. rocznicy obrony lewego brzegu Wisły 
pomiędzy Płockiem a Dobrzykowem.

Jedna z największych kwater, w której zo-
stali pochowani żołnierze Września 39 r., mieści 
się na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie. 
Jest to miejsce spoczynku 306 obrońców oj-
czyzny z Armii „Pomorze”, głównie z 19. Pułku 
Piechoty Odsieczy Lwowa oraz pułków wielko-
polskich: 59. i 61.

Bitwa pod Dobrzykowem miała ważne zna-
czenie strategiczne – uniemożliwienie przeprawy 
przez Wisłę od strony Płocka siłom niemieckiej  
3. Dywizji Piechoty gen. mjr. Waltera Lichela  
i uniknięcie okrążenia żołnierzy z Armii „Pomorze” 
i „Poznań”, walczących w największej operacji 
wojskowej polskiego Września – bitwie nad Bzurą.

Najkrwawsze walki miały miejsce w dniach 
12−15 września 1939 roku pomiędzy Radziwiem  
a Dobrzykowem. Siły wroga, atakując z wysokiego, 
płockiego brzegu Wisły, przygważdżały obrońców 
do ziemi. Pomimo determinacji polskich żołnierzy, 
nieprzyjaciel uchwycił brzeg rzeki w rejonie Tokar  
i rozpoczął forsowanie Wisły równocześnie w kilku 
punktach, w kierunku Dobrzykowa.

Na pomoc lwowskim piechurom pośpie-
szyli żołnierze 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej  
z Inowrocławia i 61. Pułku Piechoty z Bydgoszczy. 
W czasie trzydniowych walk poległo tu ponad 300 
żołnierzy, którzy „starali się wykonać niewykonalny 
w 1939 roku obowiązek − obronę Polski”.

Mogiłami żołnierskimi opiekują się uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa  
z 1939 r. w Dobrzykowie. Z interesującym zbiorem 
pamiątek po poległych: militariami, dokumen-
tami, fotografiami, listami można zapoznać się  
w utworzonej w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku szkolnej Izbie Pamięci Narodowej. 
Powstanie Izby Pamięci Narodowej było wynikiem 
pracy wieloletniego opiekuna drużyny harcerskiej, 
druha Henryka Jadczaka.

Wśród poległych, spoczywających na do-
brzykowskim cmentarzu, ustalono dotychczas 
tożsamość jedynie 102 obrońców. Ich nazwiska 
zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych 
przy głównym pomniku. Ponad 200 obrońców – to 
wciąż Żołnierze Nieznani.

W uroczystości pamięci poległych we wrze-
śniu 1939r. udział wzięli: przedstawiciele samorzą-
du lokalnego, szkół, przedszkoli, organizacji poza-
rządowych, strażacy, mieszkańcy i goście.

Odśpiewano hymn Szkoły Podstawowej im. 
Obrońców Dobrzykowa w Dobrzykowie pt. „O, śpij-
cie żołnierze” poświęcony pamięci pomordowanych 
żołnierzy.

Spotykamy się na dobrzykowskim cmentarzu, 
w ten piękny wrześniowy dzień. Spotykamy się  
w wolnej Polsce, którą zawdzięczamy  żołnierzom 
walczącym i ginącym na ziemi dobrzykowskiej we 
wrześniu 1939 roku – mówił Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, uczestnik sobotnich uroczystości. Ob-
chody na cmentarzu prowadziła Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie Danuta Jakubowska,  
z powodzeniem kontynuująca działalność histo-
ryczną swoich poprzedników – Henryka Jadczaka 
oraz Bogumiły Zalewskiej-Opasińskiej.

Modlitwę za poległych we Wrześniu 39 po-
prowadził Ksiądz Proboszcz Jarosław Ferenc. Cześć 
artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie. Delegacje 
złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Druga część uroczystości przeniosła się do 
sali OSP Dobrzyków, gdzie miała miejsce projekcja 
filmu poświęconego bitwie pod Dobrzykowem 
autorstwa ks. Grzegorza Mierzejewskiego pt.  
„O, śpijcie żołnierze”.

Opracowanie: M. Świerzyńska

80. rocznica Bitwy pod Dobrzykowem

Jedna z największych kwater, w której zostali 
pochowani żołnierze Września 39 r., mieści się na 
cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie. Jest to 
miejsce spoczynku 306 obrońców ojczyzny z Armii 
„Pomorze”, głównie z 19. Pułku Piechoty Odsieczy 
Lwowa oraz pułków wielkopolskich: 59. i 61.

Bitwa pod Dobrzykowem miała ważne zna-
czenie strategiczne – uniemożliwienie przeprawy 
przez Wisłę od strony Płocka siłom niemieckiej  
3. Dywizji Piechoty gen. mjr. Waltera Lichela i unik-
nięcie okrążenia żołnierzy z Armii „Pomorze” i „Po-
znań”, walczących w największej operacji wojsko-
wej polskiego Września – bitwie nad Bzurą.

Najkrwawsze walki miały miejsce w dniach 
12−15 września 1939 roku pomiędzy Radziwiem 
a Dobrzykowem. Siły wroga, atakując z wysokie-

go, płockiego brzegu Wisły, przygważdżały obroń-
ców do ziemi. Pomimo determinacji polskich żoł-
nierzy, nieprzyjaciel uchwycił brzeg rzeki w rejonie 
Tokar i rozpoczął forsowanie Wisły równocześnie 
w kilku punktach, w kierunku Dobrzykowa.

Na pomoc lwowskim piechurom pośpie-
szyli żołnierze 59. Pułku Piechoty Wielkopolskiej  
z Inowrocławia i 61. Pułku Piechoty z Bydgoszczy.  
W czasie trzydniowych walk poległo tu ponad 300 
żołnierzy, którzy „starali się wykonać niewykonalny 
w 1939 roku obowiązek − obronę Polski”.

Mogiłami żołnierskimi opiekują się uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa  
z 1939 r. w Dobrzykowie. Z interesującym zbiorem 
pamiątek po poległych: militariami, dokumen-
tami, fotografiami, listami można zapoznać się  

w utworzonej w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku szkolnej Izbie Pamięci Narodowej. 
Powstanie Izby Pamięci Narodowej było wynikiem 
pracy wieloletniego opiekuna drużyny harcerskiej, 
druha Henryka Jadczaka.

Wśród poległych, spoczywających na do-
brzykowskim cmentarzu, ustalono dotychczas 
tożsamość jedynie 102 obrońców. Ich nazwiska 
zostały umieszczone na tablicach pamiątkowych 
przy głównym pomniku. Ponad 200 obrońców – to 
wciąż Żołnierze Nieznani.

Bogumiła ZaIewska-Opasińska
SP im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r.  

w Dobrzykowie
Niepodległość i Pamięć  23/2 (54), 

153-178 (2016 r.)

Wykorzystany cytat

otrzymały dotację ze środków Powiatu Płockiego  
w łącznej kwocie 15.000,00 zł (5.000,00 zł na każdą 
z jednostek).

Strażacy z Dobrzykowa otrzymali nową radiosta-
cję HYTERA RTF VHF, której koszt wyniósł 6.240,00 zł, 
OSP w Grabiu Polskim zmodernizowała swoją straż-
nicę wydatkując na to nieco ponad 5.000,00 zł, nato-

miast strażacy z Gąbina zakupili kom-
plet ubrania specjalnego oraz miernik 
wielogazowy za łączną kwotę w wyso-
kości niespełna 5.100,00 zł.
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Święto Niepodległości - Gąbin 2019
11 listopada to jedno z naszych najważniejszych świąt państwowych. Ustanowione w 1937 
roku, przypomina o niezwykle ważnych wydarzeniach, które rozegrały się jesienią 1918 
roku i doprowadziły do odzyskania, utraconej 123 lata wcześniej niepodległości.

Gdy na froncie zachodnim, po 
czterech latach krwawych walk cichły 
działa a w małym wagonie kolejowym 
pod Compiegne pobici Niemcy pod-
pisywali zawieszenie broni; kilkaset 
kilometrów na wschód,  uciemiężony 
naród wznosił okrzyki wolności. Po 
ponad stu latach niewoli państwo Pol-
skie wracało na mapę Europy. Oczywi-
ście proces ten nie był jednodniowy. 
Przejmowanie władzy i tworzenie or-
ganizmu państwowego rozpoczęło się 
już w październiku 1918 roku. Data  
11 listopada jest symbolem, który ca-
łościowo ukazuje ten skomplikowany 
i długotrwały proces. Mniej więcej na 
obszarze dzisiejszej Polski, w każdej 
większej miejscowości powstawały 
komitety i bojówki narodowe, roz-
brajające okupujących kraj Niemców.  
W wielu miejscach toczono walki, gdyż 
mimo klęski Wojska Cesarskie niechęt-
nie poddawały się Polakom. Podobnie 
było w Gąbinie, gdzie podczas rozbra-
jania okupanta zginęło dwóch jego 
mieszkańców Aleksander Rojewski 
oraz Edward Wierzbicki.

Pamięć tych ważnych dla narodu 
wydarzeń kultywowana jest co roku, 
właśnie 11 listopada. Święto to, przy-
wrócone po 1989 roku, obchodzone 
jest w Gąbinie bardzo uroczyście.

Tradycyjnie już centralne miejsko-
-gminne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości rozpoczęła uroczy-
sta Msza Święta w intencji Ojczyzny.  
W nabożeństwie wzięli udział przed-
stawiciele samorządu, organizacje 
społeczne, poczty sztandarowe oraz 
lokalna społeczność i wielu przyjezd-
nych gości. Oprawę Mszy Świętej za-
pewniła Orkiestra Dęta OSP Gąbin.

Po Nabożeństwie uczestnicy wyda-
rzenia przemaszerowali ulicami mia-
sta pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, 
zlokalizowanym w miejskim parku 
przy ul. Płockiej w Gąbinie. Pomnik 
powstał przed II wojną światową. Było 
to miejsce upamiętniające mieszkań-
ców ziemi gąbińskiej oraz wszystkich 
Polaków walczących o naszą niepod-
ległość w latach 1918-1921. Po woj-
nie pomnik nie został odbudowany,  
w myśl  komunistycznej ideologii, ne-
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gującej wszelkie przejawy patriotyzmu 
– powiązane z okresem rządów przed-
wojennych. Pod koniec lat 80. powstał 
w Gąbinie Komitet Odbudowy Pomnika 
Nieznanego Żołnierza. Dzięki staraniom 
mieszkańców, Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej oraz proboszcza 
Jerzego Drozdowskiego, w 1987 roku 
udało się odsłonić zrekonstruowany 
monument. Był to jeden z pierwszych 
tego typu obiektów w PRL – odbudo-
wany i wyświęcony przez duchowne-
go. W Dziejach Gąbina i Okolic (Janusz 
Szczepański, Pułtusk 2013), zacytowany 
proboszcz Drozdowski mówił: Złączył 
nas pomnik, Mogiła – Grób Nieznanego 
Żołnierza. Bo groby zawsze jednoczą. 
Końcem życia człowieka jest Krzyż, dla 
niektórych Krzyż Zasługi, dla wielu Krzyż 
wiary – Krzyż Chrystusa.

Podczas przemarszu Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, Sekretarz Joanna 
Stańczak, Przewodniczący Edward 
Wilgocki oraz delegacje mieszkańców; 
złożyli kwiaty pod pomnikiem-głazem 
Marszałka Piłsudskiego, oddając hołd 
jednemu z architektów niepodległości.

Przy ul. Płockiej odbyły się dalsze 
uroczystości niepodległościowe. Pod 
pomnikiem honorową wartę pełni-
li harcerze z 58. Gąbińskiej Drużyny 
Harcerskiej Gradiam. Swoją obecność 
zaznaczyli również strażacy z orkiestry 
dętej OSP, którzy zapewnili oprawę 
uroczystości. Uroczystości prowadziła 
Prezes Związku Piłsudczyków Oddział 
Gąbin Elżbieta Kamińska. Apel pole-
głych odczytali z kolei uczniowie szkoły 
podstawowej z Dobrzykowa. Po po-
mnikiem przedstawiciele samorządu, 

organizacji społecznych oraz delega-
cje mieszkańców złożyły kwiaty oraz 
zapaliły znicze. Podsumowując uro-
czystości Burmistrz Krzysztof Jadczak 
dziękował za tak liczne uczestnictwo  
w obchodach oraz pamięć o tych waż-
nych dla narodu wydarzeniach sprzed 
101 lat.

Obchody pod Pomnikiem Niezna-
nego Żołnierza były zwieńczeniem 
trzydniowych uroczystości z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. 
W piątek mieszkańcy ziemi gąbińskiej 
wzięli udział w biegu niepodległości 
zaś w niedzielę celebrowali obchody 
niepodległościowe poprzez uczestnic-
two w Koncercie Muzyki Polskiej.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot.: A. Świerzyński

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Cezarego  
Nyckowskiego

wieloletniego pracownika i dyrektora Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gąbinie, Kolegi i Przyjaciela

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje  
i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Izabeli
Wojtalewicz

Radnej Miasta i Gminy Gąbin III, IV, V, VII kadencji (lata 1998-2018)
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta i Gminy Gąbin w latach 1998-2010

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w latach 2014-2018
Aktywnego członka Stowarzyszenia Współpracy Mieszkańców Miasta i Gminy 

Gąbin z mieszkańcami francuskiej gminy Saint Barthelemy D’anjou

Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje  
i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.

„Nie umiera ten,  
kto trwa  
w pamięci innych”

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gąbin
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Nagrodzona praca Agaty Dębczyńskiej
Uczennica Oddziału Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej im. M. Kow-
nackiej w Nowym Kamieniu odniosła sukces w Diecezjalnym Konkursie pt. ,,Błogosławie-
ni Męczennicy Płoccy”

Tematyka konkursu dotyczyła płoc-
kich Biskupów Męczenników, i chociaż 
nie była łatwa, bo dotykała cierpienia 
i śmierci, odznaczyła się dużym odze-
wem wśród nadesłanych prac dzieci  
i młodzieży.

W tym roku na konkurs wpłynęły  
83 prace z 16 miejscowości Diecezji 
Płockiej, w tym praca wykonana przez 
Agatę Dębczyńską - lat 6 z Oddzia-
łu Przedszkolnego działającego przy 
Szkole Podstawowej w Nowym Kamie-
niu. Młoda autorka wykazała się dużą 
wyobraźnią, a sama praca, chociaż 
po dziecięcemu bardzo prosta zasko-
czyła techniką wykonania i dbałością  
o szczegóły zajmując II miejsce. Konkurs 
organizowany był przez Akcję Katolic-
ką Diecezji Płockiej. Nagrody zostały 
wręczone w dniu 16 listopada podczas  
XII Sympozjum Naukowego AK DP pod 
hasłem: „Błogosławieni Męczennicy 
Płoccy” w Opactwie Pobenedyktyń-
skim w Płocku. Opiekunem uczennicy 
była Pani Agata Lendzion. Gratulujemy.

Opracowanie: SP Nowy Kamień
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Tytuł: "Krzyżówka zimowa 4/2019"

Autor krzyżówki: Andrzej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Zniszczona razem z Gomorą

2. Najbardziej znany klub piłkarski z Madrytu

3. Uchybienie godności

4. Kwiat na talerzu

5. kraj, którym władała królowa Kleopatra

6. Widły z kulkami na zębach

7. Pływając w zupie nasłuchują, co w talerzu piszczy

8. Zastrzyk świeżej krwi

9. Nowa świąteczna ozdoba na gąbińskiej starówce

10. (kolega) focha

11. Torba ze środkami opatrunkowymi wożona w samochodzie

12. Nazwa firmy budującej gąbińską obwodnicę

13. 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem

14. Gra, jak umie, w filmowym tłumie

1. Zniszczona razem z Gomorą 
2. Najbardziej znany klub  

piłkarski z Madrytu
3. Uchybienie godności 
4. Kwiat na talerzu 
5. Kraj, którym władała królowa  

Kleopatra 
6. Widły z kulkami  

na zębach 
7. Pływając w zupie nasłuchują,  

co w talerzu piszczy 
8. Zastrzyk świeżej krwi 
9. Nowa świąteczna ozdoba na gąbińskiej  

starówce 
10. (Kolega) focha 
11. Torba ze środkami opatrunkowymi  

wożona w samochodzie 
12. Nazwa firmy budującej gąbińską  

obwodnicę 
13. 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem 
14. Gra, jak umie, w filmowym tłumie 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie 
wyróżniony nagrodą na VII Festiwalu 
Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu

13 grudnia 2019 r. na deskach Te-
atru Polskiego w Warszawie odbył się 
VII Festiwal Teatrów Młodzieżowych 
na Mazowszu pod hasłem „Kocham 

Cię jak Irlandię”. Organizatorami kon-
kursu był Samorząd Województwa 
Mazowieckiego i Teatr Polski im. Ar-
nolda Szyfmana w Warszawie.

W festiwalu wzięło udział ok. 80 ak-
torów amatorów. Pierwszym etapem 
konkursu było nadesłanie przedstawień 
w wersji do obejrzenia online. Z pośród 
nadesłanych prac jurorzy wybrali sześć 
przedstawień. Kolejnym etapem kon-
kursu było pokazanie się na żywo.

Taką możliwość zaprezentowania się 
na żywo miała grupa teatralna z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbi-
nie działająca pod kierunkiem Agnieszki 
Wichrowskiej i Anny Charłusz. 

Za spektakl pt. „Tańce z Ballybeg” 
na podstawie dramatu Briana Frie-
la, za rolę Rose (wyrazistość, prawdę 
sceniczną, żywiołowość) otrzymali 
nagrodę finansową w wysokości 1 tys. 
zł. Serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy.
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II Festiwal Pianistyczny „Dźwięki Mazowsza” 
w Sannikach
W dniach 14-15 listopada 2019 r. w Pałacu Chopinowskim w Sannikach odbył się II Festi-
wal Pianistyczny Dźwięki Mazowsza w Sannikach. Organizatorem Festiwalu było Euro-
pejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach oraz Szkoła Muzyczna 
I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Gąbinie.

Celem konkursu była popularyza-
cja literatury polskich kompozytorów, 
rozbudzanie zainteresowania muzyką 
polską wśród uczniów klas fortepianu 
szkół muzycznych I stopnia oraz wy-
miana doświadczeń pedagogicznych 
i repertuarowych. W konkursie udział 
wzięli uczniowie szkół muzycznych  
I stopnia. Każdy uczestnik wykonał 
dwa utwory kompozytorów polskich. 
Wszyscy uczestnicy oceniani byli  
w trzech grupach: Grupa I (ucznio-
wie klas I-II cyklu 6-letniego), Grupa II 
(uczniowie klas III-IV cyklu 6-letniego  
i klas I-II cyklu 4-letniego) oraz Grupa 
III (uczniowie klas V-VI cyklu 6-letniego 
i klas III-IV cyklu 4-letniego).

W skład jury weszli: prof. Andrzej 
Tatarski (przewodniczący) z Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu, prof. dr hab. 
Anna Wesołowska-Firlej z Akademii 
Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 
Bacewiczów w Łodzi, dr hab. Zbi-
gniew Faryniarz profesor Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we  
Wrocławiu.

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie szkół muzycznych z: Warszawy, 
Wrocławia, Poznania, Łodzi, Siedlec, 
Kutna, Białogardu, Radomia, Socha-
czewa, Łęczycy, Strzelina, Kętrzyna, 
Lubina, Gąbina.

W grupie I wystąpiło 8 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

I nagroda – Antoni Orliński (PSM  
I i II st. w Sochaczewie, naucz. Włodzi-
mierz Sieczkowski)

II nagroda – Lena Dziemieszkiewicz 
(OSM I i II st. we Wrocławiu, naucz. Iza-
bela Dulińska-Bolsewicz)

III nagroda – Gabriela Zielińska (SM I 
st. w Gąbinie, naucz. Katarzyna Domagała)

Wyróżnienie – Julia Brzezińska (SM I st. 
w Gąbinie, naucz. Katarzyna Domagała)

Wyróżnienie – Antoni Kunikowski (SM 
I st. w Gąbinie, naucz. Joanna Domagała)

W grupie II wystąpiło 13 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

I nagroda – Krzysztof Radomski 
(PSM I st. w ZSM w Poznaniu, naucz. 
Alina Stawicka)

II nagroda – Maciej Buczyński 
(SSMuzyczna I st. w Strzelinie, naucz. 
Izabela Dulińska-Bolsewicz)

III nagroda – Katarzyna Ruciń-
ska (ZSM w Siedlcach, naucz. Bożena 
Adamczyk)

Wyróżnienie – Aleksandra Kaczma-
rek (PSM I i II st. w Kutnie, naucz. Mi-
chał Chojnacki)

Wyróżnienie – Zuzanna Gierszyń-
ska (PSM I st. w Kętrzynie, naucz. Ewa 
Lachowicz)           

Wyróżnienie – Kalina Kowalska 
(SM I st. w Gąbinie, naucz. Katarzyna 
Domagała)

Wyróżnienie – Ignacy Słabiak (PSM 
I st. w Lubinie, naucz. Karolina Wró-
blewska-Borowska)

Wyróżnienie – Maria Barzon (PSM  
I st. nr 5 w Warszawie, naucz. Agniesz-
ka Wilczyńska

W grupie III wystąpiło 10 uczestni-
ków, przyznano następujące nagrody  
i wyróżnienia:

I nagroda – Aleksandra Ziora (OSM 
I i II st. we Wrocławiu, naucz. Izabela 
Dulińska-Bolsewicz)
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Warsztaty wokalne oraz wykład 
prof. dr hab. Anny Jeremus-Lewandowskiej

W dniu 21 listopada 2019 r. w Szko-
le Muzycznej I stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie odbyły się warsz-
taty wokalne dla uczniów klasy śpiewu 
solowego Ewy Murzynowskiej. Warsz-
taty prowadziła prof. dr hab. Anna 
Jeremus-Lewandowska z Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana Pade-
rewskiego w Poznaniu.

Prof. Anna Jeremus-Lewandow-
ska była solistką Teatru Wielkiego  
w Łodzi. Współpracowała m. in. z War-
szawską Operą Kameralną, Operetką 
Warszawską, Polską Operą Kameralną. 
W swoim repertuarze ma ponad trzy-
dzieści ról operowych, operetkowych 
oraz partie z repertuaru oratoryjnego. 
Prowadzi czynną działalność koncer-
tową w kraju i za granicą. Specjalizuje 
się w prowadzeniu głosów soprano-
wych, w szczególności sopranów ko-
loraturowych. Prowadzi klasę śpiewu 
solowego w Akademii Muzycznej im.  
I. J. Paderewskiego w Poznaniu. 

Podczas warsz-
tatów wokalnych  
w Gąbinie młodzież 
doskonaliła technikę 
wokalną. Zwracano 
szczególną uwagę na 
interpretację utworów oraz grę aktor-
ską.

Po warsztatach prof. dr hab.  
A. Jeremus-Lewandowska poprowa-
dziła wykład pt. „Śpiewać każdy może 
- Belcanto jako podstawowa metoda 

nauczania śpiewu klasycznego”. W wy-
kładzie uczestniczyli uczniowie klasy 
wokalnej Szkoły, uczestnicy zajęć wo-
kalnych w Studium Muzycznym oraz 
osoby zainteresowane tematyką.

II nagroda – Jakub Staniszewski 
(ZSM w Radomiu, naucz. Jolanta Pta-
sińska)

III nagroda – Kamila Lewkowicz 
(OSM I i II st. w Łodzi, naucz. Małgo-
rzata Stebel-Wódka)

Wyróżnienie – Olaf Ciba (PSM I st. 
w Białogardzie, naucz. Izabela Dziuba)

Wyróżnienie – Andros Bubiak 
(OSM I i II st. w Łodzi, naucz. Renata 
Płażewska-Kryachok)

Wyróżnienie – Natasza Maria Iljin 
(OSM I i II st. w Łodzi, naucz. Gabriela 
Wanke)

Wyróżnienie – Małgorzata Skow-
rońska (PSM I i II st. w Kutnie, naucz. 
Joanna Domagała)

Laureaci z najwyższymi punkta-
cjami otrzymali nagrodę specjalną  
w postaci występu podczas recitali 
„Wakacje na miarę Chopina”. Nagrodę 
specjalną otrzymali: Antoni Orliński, 
Krzysztof Radomski, Maciej Buczyński, 
Aleksandra Ziora, Jakub Staniszewski.

Podczas festiwalu zabrzmiały utwo-
ry, m.in.: F. Chopina, M. K. Ogińskiego, 
W. Lutosławskiego, F. Rybickiego, S. Mo-
niuszki, A. Różyckiego, R. Twardowskie-
go, M. Szymanowskiej, J. Garści, A. Cwoj-
dzińskiego, M. Magina, L. Druszkiewicza, 
S. Prószyńskiego, L. Miklaszewskiego,  
M. Moszkowskiego, B. K. Przybylskiego, 
A. Kurylewicza, A. Koszewskiego, G. Miś-
kiewicza, K. Szymanowskiego, T. Bairda.

Wszyscy laureaci otrzymali nagro-
dy i dyplomy. Każdy uczestnik konkur-
su otrzymał dyplom uczestnictwa oraz 
nagrodę uczestnictwa.

Po przesłuchaniach uczestników 
festiwalu odbył się koncert jurora – 
prof. Andrzeja Tatarskiego. Podczas 
koncertu zabrzmiały kompozycje  
I. J. Paderewskiego, F. Chopina,  
G. Gershwina. Prof. Andrzej Tatarski 
wykonał w duecie z Maciejem Do-
magałą – laureatem I Festiwalu Piani-
stycznego „Dźwięki Mazowsza” w San-
nikach utwór Stanisława Moniuszki.

W dniu 15 listopada 2019 r. uczest-
nicy Festiwalu brali udział w warszta-
tach pianistycznych prowadzonych 
przez prof. Andrzeja Tatarskiego oraz 
prof. dr hab. Annę Wesołowskę-Firlej  
i dr hab. Zbigniewa Faryniarza.

opracowanie i fot.  
Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie 
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VII edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych  
na Mazowszu
W poniedziałek 4 listopada w budynku dawnego sądu grodzkiego w Gąbinie odbyło się 
spotkanie teatralne, przygotowane przez lokalną grupę artystyczną „Theatrum”. Wśród 
publiczności znaleźli się goście z Teatru Polskiego w Warszawie.

Wydarzenie odbyło się w ramach 
VII. edycji Festiwalu Teatrów Młodzie-
żowych na Mazowszu „Kocham Cię jak 
Irlandię”. Grupa „Theatrum”, prowa-
dzona przez Agnieszkę Wichrowską 
oraz Annę Charłusz zaprezentowała 
sztukę inspirowaną dziełem Briana 
Friela  „Tańce w Ballybeg”. Młodzi ar-
tyści walczyli o jak najlepsze recenzje 
w ramach drugiego etapu festiwalu. 
Oglądali ich aktorzy z Teatru Polskiego 
w Warszawie - Eliza Borowska,  Antoni 
Ostrouch oraz koordynator festiwalu 
Anna Grzywacz.

Młodzi artyści zaprezentowali trud-
ną z technicznego punktu widzenia 
sztukę, opowiadającą o nostalgii i tę-
sknocie za czasami minionymi. Odgry-
wający role mieszkańców Irlandzkiej 
prowincji z połowy lat 30. XX wieku, 
musieli wczuć się nie tylko w specyficz-
ny klimat dawnej Irlandii ale także od-
powiednio grać emocjami by uzyskać 
zamierzony efekt. Porwanie się na tak 
trudną tematykę, spotkało się z dużym 
uznaniem festiwalowego jury.

Wydarzenie przygotowane było 
przez grupę  teatralną „Theatrum”, 
MGOK w Gąbinie oraz Amatorski Te-
atr Niewielki z Gąbina. Organizato-
rzy dziękują Marcinowi Jasińskiemu, 
który wsparł technicznie organizację  
spektaklu.

Sztuka spotkała się z dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. Występy 
młodych artystów oglądali ich bliscy, 
członkowie Amatorskiego Teatru Nie-
wielkiego oraz mieszkańcy miasta.

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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I Regionalny Konkurs Wiedzy o Życiu  
i Twórczości Stanisława Moniuszki

Nagrody w V Regionalnym Konkursie  
Interpretacji Muzycznej WIRTUOZ 2019 w Łęczycy

zycznej w Poznaniu, prof. dr hab. Anna 
Jeremus-Lewandowska z Akademii 
Muzycznej w Poznaniu oraz nauczycie-
le przedmiotów teoretycznych Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie – Hanna Wą-
sowska i Iwona Niemyjska.

W kategorii I pierwszą nagrodę uzy-
skała Alicja Wichrowska (fortepian). 
Drugą nagrodę zdobyła: Maja Robak 
(akordeon). Trzecią nagrodę przyznano: 
Dawidowi Ryfie (gitara) i Annie Gołę-
biewskiej (flet poprzeczny). Wyróżnie-
nie otrzymała Iga Zarecka (fortepian). 
W kategorii II pierwszą nagrodę uzyskał 
Maciej Domagała (fortepian). Drugą 
nagrodę otrzymała Zuzanna Kordalew-
ska (fortepian). Trzecią nagrodę zdobył 
uczeń klasy akordeonu Jan Zieliński. 
Wyróżnienia przyznano: Mateuszowi 
Zegadłowiczowi (fortepian), Kindze 
Chrząszczewskiej (akordeon), Norber-
towi Nowakowskiemu (klarnet), Natalii 
Bieńkowskiej (akordeon). Wszyscy lau-
reaci otrzymali nagrody i dyplomy. 

Po części teoretycznej i słucho-
wej odbył się Koncert Moniuszkowski  
w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gąbinie. Podczas koncer-
tu wystąpili jurorzy konkursu: prof. dr 
hab. Anna Jeremus Lewandowska (so-
pran koloraturowy), prof. zw. dr hab. 
Marek Moździerz (baryton). Artystom 
akompaniował dr Zbigniew Merecki. 
Maciej Domagała wykonał utwory Sta-
nisława Moniuszki – Walc e-moll „Po-
hulanka” i Polonez Es-dur.

W dniu 3 grudnia 2019 r. w Szkole 
Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki 
w Gąbinie odbył się I Regionalny Konkurs 
Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława 
Moniuszki. Celem konkursu było spraw-
dzenie wiedzy z zakresu życia kompo-
zytora, propagowanie rodzimej kultury 
muzycznej oraz popularyzacja twórczo-
ści Stanisława Moniuszki, a także uczcze-
nie 200. rocznicy urodzin kompozytora. 

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. 
Konkurs odbywał się w dwóch eta-

pach. Pierwszy etap miał formę testu 
sprawdzającego wiedzę. Druga część 
konkursu polegała na rozpoznaniu 
przykładów muzycznych kompozycji 
Stanisława Moniuszki. Wszyscy uczest-
nicy oceniani byli w dwóch katego-
riach: Kategoria I (uczniowie klas III-IV 
cyklu 6-letniego i klas II cyklu 4-letnie-
go), Kategoria II (uczniowie klas V-VI 
cyklu 6-letniego i klas III-IV cyklu 4-let-
niego). Prace uczniów oceniała komi-
sja, w skład której weszli: prof. zw. dr 
hab. Marek Moździerz z Akademii Mu-

W dniu 7 grudnia 2019 r. w Domu 
Kultury w Łęczycy odbył się V Regio-
nalny Konkurs Interpretacji Muzycznej 
WIRTUOZ 2019. Organizatorem Kon-
kursu był Dom Kultury w Łęczycy oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta – Ogro-
du Sokolniki. Konkurs odbył się pod Pa-
tronatem Burmistrza Miasta Łęczyca. 

W Konkursie wzięli udział ucznio-
wie z: Łodzi, Zgierza, Kutna, Aleksan-
drowa Łódzkiego, Gąbina i Łęczycy. 
Uczestnicy zostali podzieleni na trzy 
kategorie wiekowe.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. Ryszard 
Jan Osmoliński – znany artysta, mu-
zyk, laureat międzynarodowych kon-
kursów muzycznych, dyrektor orkiestr  
i festiwali, Małgorzata Tejchman – Or-
lik – znawca muzyki klasycznej, anima-
torka kultury muzycznej Ziemi Łęczyc-

kiej, dr Jarosław Domagała – artysta 
muzyk, pianista, publicysta muzyczny.

Duży sukces w konkursie uzyskali 
uczniowie klasy fortepianu Katarzyny 
Domagała ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie. 
Franciszek Tyszka 
uzyskał II Nagrodę 
w Kategorii A. Uczeń 
wykonał na forte-
pianie Kontredans 
G-dur J. Kozłowskie-
go oraz utwór Lizak 
na patyku ze zbio-
ru Słodki kramik T. 
Z. Kasserna. Kalina 
Kowalska oraz Ga-
briela Zielińska zdo-
były Wyróżnienia  
w Kategorii A. Kalina 

Kowalska wykonała Marsz  
R. Schumanna i  Wesołą 
orkiestrę J. Garści. Gabrie-
la Zielińska zagrała Ma-
zurek A. Tansmana oraz 
Taniec wróbelka G. Miśkie-
wicza. 
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Koncert Muzyki Polskiej - Gąbin 2019
Niedzielny wieczór 10 listopada upły-

nął mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin  
w patriotyczno-artystycznej atmosferze.

W hali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Gąbinie odbył się Koncert Mu-
zyki Polskiej.

Punktualnie o godzinie 18:00 zgasły 
światła, pozostawiając oświetloną, przy-
ozdobioną w biało-czerwone barwy sce-
nę. Pojawił się na niej Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który witając licznie przybyłych 
gości, otworzył wydarzenie i podzięko-
wał za pamięć i patriotyczną podstawę, 
przejawiającą się m.in. poprzez aktywne 
uczestnictwo w lokalnych wydarzeniach 
kulturalnych i historycznych.

Pierwszy na scenie pojawił się Chór 
Miasta i Gminy Gąbin. Działający od 
ośmiu lat, wzbogaca swoimi występami 
lokalne wydarzenia kulturalne, prezentu-
jąc utwory wokalne na bardzo wysokim, 
artystycznym poziomie. Chórzyści wraz 
z dyrygentem Sławomirem Gałczyńskim, 
zaprezentowali najpiękniejsze polskie 
pieśni patriotyczne m.in. Warszawiankę, 
Przybyli ułani pod okienko czy Rotę.

Wśród występujących byli także mło-
dzi artyści z koła teatralnego Maska, ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Gąbinie. Aktorzy, przygotowani 
przez Agnieszkę Wichrowską zaprezento-
wali krótki program artystyczny, będący 
refleksją na temat współczesnego patrio-
tyzmu. Pokaz zakończył się piosenką Nie-
podległa-niepokorna, zaprezentowaną 

przez szkolny zespół Kantata (pod kierun-
kiem Renaty Nosarzewskiej).

Na scenie pojawili się także młodzi 
muzycy ze Szkoły Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gąbinie. Zaprezen-
towali oni krótkie utwory instrumental-
ne: Wesoła Orkiestra (Kalina Kowalska 
– fortepian), Taniec Bałkański (Arkadiusz 
Gajewski – akordeon), Mały Walc (Mar-
ta Majewska – saksofon), Bolero (Julia 
Symołon – fortepian) oraz Taniec Zakar-
packi (Jan Zieliński – akordeon). Swój po-
pis śpiewu solowego miała także Sylwia 
Kogucińska, która zaśpiewała Piosenkę 
Litewską Fryderyka Chopina. Młodym 
artystom akompaniował na fortepianie 
Włodzimierz Sieczkowski.

Kolejnym punktem programu był wy-
stęp młodych artystów z koła teatralnego 
MASKA oraz grupy Theatrum (prowa-
dzonej przez Agnieszkę Wichrowską oraz 
Annę Charłusz). Aktorzy zaprezentowali 
autorski program artystyczny, w symbo-
liczny sposób przedstawiający losy Naro-
du Polskiego – od czasu zaborów, aż do 
odzyskania niepodległości w 1918 roku. 
Młodzież w wymowny sposób ukazała 
rozdarcie Polski przez trzech zaborców, 
zniewolenie i zakucie w kajdany; zaś na 
końcu wyzwolenie. Program podpar-
ty był występami wokalnymi młodzieży 
szkolnej z grupy Kantata. Zwieńczeniem 
pokazu była prezentacja piosenki Tango 
na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos. 
Utwór zaśpiewała Weronika Smoczyńska.

Niedzielne widowisko patriotyczne 
było częścią szerszych obchodów niepod-
ległościowych, które rozpoczęły się już  
w piątek. Koncert, stanowiący artystycz-
ną formę celebrowania Narodowego 
Święta Niepodległości był bez wątpie-
nia udanym wydarzeniem, umacniają-
cym wewnętrzny patriotyzm naszych 
mieszkańców oraz przypominających 
wydarzenia sprzed 101 lat. Wspominali 
o tym Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
Dyrektor Benedykta Wachowicz, którzy 
podczas podsumowania wydarzenia, od-
wołując się do historii mówili o wspólnej 
pracy ponad podziałami oraz działania 
dla dobra Polski.

Organizatorem wydarzenia był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, 
Szkoła Muzyczna im. Stanisława Mo-
niuszki w Gąbinie, Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Nagło-
śnienie oraz oświetlenie zapewniła firma 
OPTIS z Gąbina. W role konferansjerów 
wcielili się Mikołaj Gralewski oraz Wero-
nika Lendzion.

Podczas koncertu zaprezentowana 
została wystawa uczestników zajęć ma-
larstwa i rysunku dla dorosłych. Prace, 
przygotowane pod kierunkiem Iwony 
Motylewskiej-Białek, przedstawiały naj-
bardziej znane miejsca Gąbina, zarówno 
współczesne jak i historyczne.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński, W. Olszewski
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
MGOK W GĄBINIE W 2019 ROKU

Zbliżający się 2020 r. jest inspiracją 
do podsumowania naszej szeroko po-
jętej działalności na rzecz społeczności 
Miasta i Gminy Gąbin.

Rok 2019 rozpoczęliśmy od udziału 
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Po-
mocy aby móc się włączyć do pomocy 
zakupu sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Podczas 28 Finału 
WOŚP gościnnie wystąpiły dziecięce 
grupy taneczne: „No Name”, „Bajlan-
da”, „Szalone Stópki”.

Następnie poprzez zorganizowa-
nie ciekawych i inspirujących zajęć dla 
najmłodszych, które były idealną for-
mą na spędzenie aktywnie ferii zimo-
wych i wakacji. Dzieci podczas zajęć 
miały możliwość nauczenia się wielu 
nowych ciekawych rzeczy, rozwoju 
zdolności manualnych czy ruchowych. 
Odwiedziły siedzibę Urzędu Miasta  
i Gminy Gąbin mogły zobaczyć jak 
wyglądają codzienne obowiązki pra-
cowników urzędu oraz zobaczyły ga-
binet Burmistrza Krzysztofa Jadczaka.  
W wakacje wystąpił u nas gościnnie te-
atr z Krakowa KRAK-ART ze sztuką „Pan 
Twardowski”. Dzieci fantastycznie spę-
dziły wspólnie zimowy i letni czas.

Został zorganizowany:
- wyjazd do Teatru Dramatycznego 

w Płocku dla członków Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku na Sztukę „Nic Nie 
gra” w reżyserii Stefana Friedmana.

- w lutym odbył się Wieczór Po-
etycki, spotkanie z twórczością p. Ce-
liny Lewandowskiej oraz p. Andrzeja 
Wichrowskiego, naszych miejscowych 
poetów,

- 8 Marca odbyła się insceniza-
cja komedii A. Dembończyka „ Biuro 
Matrymonialne” w wykonaniu gru-
py teatralnej „Theatrum” działającej 
przy MGOK prowadzonej przez A. Wi-
chrowską oraz A. Charłusz. Przedsta-
wienie zgromadziło szeroką publicz-
ność na widowni.

- w czerwcu odbył się plener ma-
larski „Widoki z Gąbina”, poprowadzo-
ny przez Iwonę Motylewską-Białek. 
Wystawa poplenerowa miała miejsce 
podczas uroczystości poświęconej 80 
rocznicy wybuchu II wojny światowej 
gdzie z Towarzystwem Miłośników Zie-
mi Gąbińskiej byliśmy współorganiza-
torami.

- Współorganizowaliśmy Mikołajki 
Pod Ratuszem. Dzieci wspólnie z ro-
dzicami i Burmistrzem Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztofem Jadczakiem ocze-
kiwały przyjazdu Świętego Mikołaja. 
Mikołaj przyjechał na gąbińską sta-
rówkę bryczką, sponsorowaną przez 
firmę Żawakol –Żabka. Na uczestnikó  
czekały słodkie upominki oraz ciepła 
herbata.

Braliśmy również udział w impre-
zach na zaproszenie zewnętrznych jed-
nostek takich jak: Dożynki w Czermnie, 
Dzień Ziemniaka w Nowym Grabiu, 
promocji książki Uparciuszek p. C Le-
wandowskiej – MGOK objął to wyda-
rzenie patronatem czy 12 września Mi-
strzostwa Świata Federacji Tanecznych 
(WADF) Orlen Arena. Dzieciaki z Naj-
starszej Grupy Tanecznej „No Name” 
miały okazję zobaczyć jak odbywają 
się profesjonalne Mistrzostwa Świata 
w Tańcu.

Dużym wyzwaniem jak co roku była 
organizacja imprez na szeroką skalę, tj. 
Dni Gąbina - jest to 3-dniowa impreza 
wpisana już w tradycje miasta Gąbin, 
a MGOK wraz z Burmistrzem są jego 
organizatorami.

Imprezie towarzyszyły takie wy-
darzenia jak Biegi o Puchar Burmi-
strza, wystawa sztuki współczesnej  
i prac UTW, występy dzieci i młodzieży 
ze szkół i przedszkoli z terenu miasta  
i gminy oraz grupy taneczne MGOK. 
Mogliśmy podziwiać artystów takich 
jak: kabaret OTTO, zespół disco polo 
Cliver. Gwiazdą wieczoru na scenie był 

zespół KOMBI. Podczas imprezy od-
był się konkurs na wybór imienia dla 
gąbińskiego smoka przygotowanego 
przez grupę młodych uzdolnionych 
plastyków. Wygrało imię Gąbuś, pomy-
słodawcy zostali nagrodzeni.

14 Września 2019 roku odbyło się 
oficjalne zakończenie lata. Jak każdego 
roku w związku z tym wydarzeniem na 
odwiedzających czekał szereg atrakcji 
takich jak występ gwiazdy wieczoru 
zespołu MEJK, karuzele, stoiska han-
dlowe, wesołe miasteczko. Ponadto na 
scenie zaprezentowali się lokalni arty-
ści. Narodowe Święto Niepodległości 
11 listopada w Gąbinie obchodzone 
było przez 3 dni. 8 listopada odbył się 
Bieg Niepodległości, którego byliśmy 
współorganizatorem. 10 listopada  
w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Gąbinie odbył się Koncert Muzyki 
Polskiej. Podczas koncertu zaprezen-
tował się Chór Miasta i Gminy Gąbin, 
Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława 
Moniuszki oraz grupa teatralna „Ma-
ska” z SP Gąbin i „Theatrum” z MGOK.

Byliśmy współorganizatorem raj-
dów rowerowych: II edycji Gąbińska 
Setka.

- Jak co roku organizujemy Koncert 
Bożonarodzeniowy, który odbędzie 
się 22.12.2019 r., na który już dziś ser-
decznie zapraszamy.

Działalność Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gąbinie to nie tylko 
występy na scenach.

MGOK tworzy również codzienne 
życie mieszkańców Gąbina i okolic.

Społeczność bardzo chętnie i ak-
tywnie korzysta z szerokiej oferty zajęć 
jakie proponuje Ośrodek Kultury. Są to 
zajęcia dla najmłodszych, młodzieży, 
dorosłych oraz seniorów. Prowadzone 
są różne sekcje dla dzieci: plastyczne 
teatralne, taneczne, papieroplastyka, 
młodzieży: teatralne „Theatrum” – 
Grupa prowadzona przez A. Wichrow-
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ską oraz A. Charłusz zaprezentowała 
sztukę inspirowaną dziełem Briana 
Friela „Tańce w Ballybeg”. Młodzi ar-
tyści wywalczyli udział w finale, który 
odbędzie się 13.12.2019r.  Oglądali ich 
aktorzy z Teatru Polskiego w Warsza-
wie. Wydarzenie odbyło się w ramach 
VII edycji Festiwalu Teatrów Młodzie-
żowych na Mazowszu „Kocham Cię jak 
Irlandię”.

Dorośli mogą skorzystać z takich 
zajęć jak: Akademia Rysunku i Malar-
stwa, Stretching, Trening Cardio, Ta-
niec Towarzyski, Ladies Latino, zajęcia 
teatralne. Członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku aktywnie biorą udział 
w zajęciach z informatyki, gimnasty-
ki, języka angielskiego oraz stretchin-
gu. Wszystkie zajęcia organizowane  
w MGOK w Gąbinie są idealną for-
mą oderwania się od codziennych 
obowiązków oraz aktywnego spę-
dzenia czasu w miłym towarzystwie. 
Lukratywne oferty różnorodnych za-
jęć sprzyjają do udziału szerokiego 
przekroju wiekowego uczestników. 
Naszym wielkim atutem jest wysoce 
wykwalifikowana kadra, która prowa-
dzi atrakcyjne, ciekawe, inspirujące, 
rozwijające zajęcia. MGOK swoją dzia-
łalność opiera na współpracy z całą 
społecznością Miasta i Gminy Gąbin: 
Burmistrzem MiG, szkołami, przed-
szkolami, Biblioteką w Gąbinie, Stowa-
rzyszeniami, Strażą Pożarną i innymi 
instytucjami.

Wielkim znaczeniem ma sala kon-
ferencyjna w nowej siedzibie przy ul. 
Płockiej 7, gdzie odbywają się róż-
ne imprezy kulturalne i występy np. 
Chóru MiG połączony z gościnnym 
występem Kameralnego Zespołu Wo-
kalnego z Płockiego Ośrodka Kultury 
i Sztuki, Szkoły Muzycznej - odbył się 
koncert połączony z wystawą prac pla-
stycznych Pani Iwony Motylewskiej-
-Białek. Wydarzenie odbyło się w ra-
mach „Wieczorów Muzycznych” oraz  
13 czerwca odbyła się debata poświę-
cona, zagadnieniom bezpieczeństwa 
na ziemi gąbińskiej. Wydarzenie, zor-
ganizowane przez Komendę Miejską 
Policji w Płocku i Komisariat Policji  

w Gąbinie. Dnia 25 kwietnia 2019 roku 
odbyły się szóste rejonowe eliminacje 
konkursu recytatorskiego dla dzieci  
i młodzieży im. Janusza Korczaka 
„Pięknie być człowiekiem”, którego XLI 
edycję zorganizowała Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gąbinie.

17 maja odbyły się uroczystości 
upamiętniające 84. rocznicę śmierci 
Marszałka Piłsudskiego i inne.

W ramach Małej Akademii Ry-
sunku i Malarstwa dzieci brały udział 
w konkursach „Wyspa sztuki. Wy-
spiański pastelowy” organizowanym 
przez Płocką Galerię Sztuki, odnieśli 
sukcesy: II miejsce w kategorii 10-14 
lat zdobyła Katarzyna Milczarek, wy-
różnienia przypadły Aleksandrze Gra-
lewskiej i Aleksandrze Paczkowskiej. 
Ponadto na wystawę pokonkursową 
zakwalifikowały się prace: Magda-
leny Grzelak, Anny Żuchowicz, Alek-
sandry Kowalskiej, Martyny Tarki, 
Wiktorii Wieczorek i Rafała Szaliń-
skiego. Do konkursu przygotowała 
uczniów Iwona Motylewska - Białek. 
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 
17 grudnia o godzinie 12.00 w Płoc-
kiej Galerii Sztuki. Wystawa potrwa do 
końca grudnia.

W ostatnim roku pracy powstała 
oficjalna strona facebookowa Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie. 
Na facebookowym profilu MGOK od-
wiedzający mogą na bieżąco podglą-
dać prace Ośrodka Kultury. Umiesz-
czane są zdjęcia z zajęć prowadzonych 
w placówce, informacje o organizo-
wanych wydarzeniach. Cieszy fakt, że 
społeczność w sieci tak aktywnie od-
wiedza profil MGOK. Posty dodawane 
na stronę, wyświetlane są przez użyt-
kowników w setkach odsłon.

Jak przystało na Ośrodek Kultury, 
naszym zdaniem, stanowimy Centrum 
Kultury w Gąbinie. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie dziękuje Państwu za zaufa-
nie. W nowym nadchodzącym roku 
2020. P. Dyrektor wraz z Pracownikami 
życzy Państwu i sobie wielu ciekawych 
wspólnie przeżytych i niezapomnia-
nych chwil.
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KONCERT  
BOŻONARODZENIOWY
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KONCERT  
BOŻONARODZENIOWY

22 grudnia hala sportowa przy 
Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Gąbinie tradycyjnie wy-
brzmiewała świątecznymi utworami 
podczas corocznego Koncertu Bożona-
rodzeniowego. 

Przy rekordowo dużej frekwencji, 
publiczności zaprezentowało się około 
piętnastu zespołów. Śpiewając pasto-
rałki, piosenki świąteczne oraz tańcząc 
przybliżały klimat świąt.

Koncert, o godzinie 18:00, oficjal-
nie otworzył Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak. Wydarzenie 
odbyło się w nastrojowej atmosferze 
którą dopełniała dekoracja świątecz-
na, przygotowana przez MGOK w Gą-
binie oraz efekty sceniczne z pięknym 
oświetleniem, które zapewniła firma 
OPTIS.

Scena gościła w tym roku następu-
jących wykonawców:
• Zespół Brzdąc, Kantata, chór Marikon 

ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie
• Zespół Makuszaki ze Szkoły Podsta-

wowej w Borkach
• Kalinę Rogójska oraz Wiktorię Obidowską 

ze Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie
• Zespół Kamieniaki ze Szkoły Podsta-

wowej w Nowym Kamieniu
• Zespół Grabie Dance ze Szkoły Pod-

stawowej z Nowego Grabia
• Dzieci z grupy teatralnej Maska z Przed-

szkola Samorządowego w Gąbinie
• Grupa No Name z Miejsko-Gminne-

go Ośrodka Kultury w Gąbinie 
• Zespoły Mini Buba, Huba Buba, Ho-

kus Pokus
• Szkoła języka angielskiego Busy Bees
• Schola Parafialna Promyczki

Podczas koncertu bożonarodzenio-
wego, można było zaopatrzyć się w drob-
ne upominki na stoiskach świątecznych 
m.in. Przedszkola Samorządowego im. 
Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie 
oraz Pana Wojciecha Symołona. Swoje 
prace plastyczne prezentowali studenci 
Uniwersytetu III Wieku oraz Dużej Aka-
demii Rysunku i Malarstwa działającej 
przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gąbinie, których opiekunem jest Iwo-
na Motylewska-Bialek.

Podsumowując koncert Dyrektor 
MGOK w Gąbinie Benedykta Wacho-
wicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak wspólnie po-
dziękowali wszystkim występującym 
artystom, osobom zaangażowanym 
w przygotowanie wydarzenia, oraz 
wspaniałej publiczności, życząc spo-
kojnych i radosnych świąt, wszystkim 
mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin.

Koncert bożonarodzeniowy, rów-
nież w tym roku cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem. Występy artystycz-
ne obejrzało kilkaset osób, wypełnia-
jąc gąbińską halę sportową.
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Organizatorami byli: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin oraz Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie, 
współorganizatorem Szkoła Podstawo-

wa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.
Za obsługę techniczną koncertu bo-

żonarodzeniowego odpowiadała firma 
OPTIS Pana Piotra Kunikowskiego, która 

jak co roku, zapewniała oświetlenie, na-
głośnienie i ogólną obsługę multimedial-
ną wydarzenia na najwyższym poziomie.

Opracowanie i fot.: A. Świerzyński
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„Szkołę tworzą ludzie”... Program „Szkoła z Klasą 2.0” 
Szkoła z Klasą to jedna z najwięk-

szych i najbardziej rozpoznawalnych 
ogólnopolskich akcji społecznych, 
prowadzona nieprzerwanie od 2002 
roku. A więc już 18 lat, czyli jest to peł-
noletni program. W tym roku przystąpi-
ła do tego programu Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopnickiej w Gąbine.

Program „Szkoła z Klasą 2.0” anga-
żuje i integruje całą społeczność szkol-
ną w zaplanowaniu i wprowadzaniu 
zmian, które usprawniają funkcjono-
wanie szkoły. 

Każda edycja Szkoły z Klasą 2.0 ma 
swoje hasło. W zeszłym roku posta-
wiono na hasło: Weź szkołę w swo-
je ręce. Tegoroczna edycja to hasło: 
Weź szkołę w swoje ręce. Na nowo! 
To uniwersalny przekaz kierowany do 
każdego, kto tworzy szkołę. Uczestni-
cy programu przechodzą przez nieła-
twy proces wprowadzania zmian – od 

budowania interdyscyplinarnego ze-
społu, przez badanie potrzeb szkolnej 
społeczności, po tworzenie nowych 
rozwiązań i ich udoskonalanie.

W programie to nie efekt końcowy 

Szkoła Podstawowa w Gąbinie
Od 1 października 2019 r. działa 

nowa całodobowa, bezpłatna, ogólno-
polska infolinia dla dzieci, młodzieży 
i ich opiekunów. Pod numerem tele-
fonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale 
także rodzice, nauczyciele i pedagodzy 
będą mogli uzyskać profesjonalną po-
moc doświadczonych psychologów, 
pedagogów i prawników.

Pod bezpłatny numer telefonu 
będzie mogła zadzwonić każda mło-
da osoba mająca problemy w domu, 
w szkole czy też w relacjach rówieśni-
czych. Jak pokazują statystyki młodzi 
ludzie coraz częściej zapadają na de-
presje i nerwice. Wielu z nich pada 
ofiarą przemocy i agresji – słownej 
i fizycznej ze strony rówieśników i do-
rosłych, są coraz bardziej samotni, 
często nie mają z kim porozmawiać 
o swoich problemach. Dzięki nowej 
infolinii będą mogli skontaktować się 

Infolinia ITAKA Ogólnopolska kampania 
„BohaterON”ze specjalistami z Fundacji 24 godziny 

na dobę i otrzymać fachowe wsparcie 
w najtrudniejszych sytuacjach.

Konsultanci ITAKI są gotowi do 
świadczenia pomocy nawet w najtrud-
niejszych sytuacjach. Każda osoba po-
trzebująca pomocy będzie mogła zgło-
sić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracow-
nicy Fundacji świadczą również wspar-
cie osobom dorosłym, opiekunom 
i nauczycielom, którzy mają problemy 
z dorastającymi dziećmi. 

Wszystkie działania są realizowane 
bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści 
Fundacji ITAKA (Centrum Poszukiwań 
Ludzi Zaginionych) to doświadczeni 
psychologowie, pedagodzy i prawnicy, 
którzy udzielają porad zarówno przez 
telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz 
dyżurów można znaleźć na oficjalnej 
stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Szkoła Podstawowa im. M. Konop-
nickiej w Gabinie wzięła udział w Ogól-
nopolskiej Kampanii „BohaterOn – włącz 
historię!” mająca na celu upamiętnienie 
i uhonorowanie uczestników Powstania 
Warszawskiego, a także promocję patrio-
tycznych postaw i historii Polski XX wieku. 

W ramach akcji uczniowie szkoły 
wysłali 380 własnoręcznie wykona-
nych kartek z życzeniami i podzięko-
waniami do pani Katarzyny Rabińskiej 
- Nowakowskiej pseudonim „Kasia”, 
pani Hanny Stadnik, pseudonim „Han-
ka” i pana Włodzimierza Dusiewicza, 
pseudonim „Dusza”. Koordynatorem 
projektu była pani Monika Kamińska. 
Wszystkim zaangażowanym w ten pięk-
ny projekt DZIĘKUJEMY!

całorocznej pracy jest najważniejszy, 
ale każdy element procesu, który pla-
cówce udało się przeprowadzić kre-
atywnie, mądrze i świadomie.

Zwieńczeniem projektu będzie 
otrzymanie przez szkołę certyfikatu 
Szkoły z Klasą. Trzymajcie kciuki!
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IX Festiwal Pieśni Patriotycznej 
Festiwal Pieśni Patriotycznej  

„Z pieśnią przez dzieje Polski” po raz 
dziewiąty zagościł w murach gąbiń-
skiej podstawówki. Uczniowie szkół 
z terenu gminy Gąbin  zaśpiewali pięk-
ne pieśni patriotyczne, poprzedzone 
programem artystycznym przygotowa-
nym przez panią Agnieszkę Wichrow-
ską.  Ci najmłodsi z klas I-IV i Ci nieco 
starsi klas z V-VIII, pokazali, że patrio-
tyzm nie jest dla nich sprawą obojętną.

Na pamiątkę  udziału w festiwalu 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody książkowe. 

Centrum chemii w Toruniu
pozwala na nowoczesne, całościowe, 
przejrzyste, przyjazne i aktywizujące 
podejście do doświadczalnej strony 
nauczania przedmiotów przyrodni-
czych uczniów.

Eksperymenty niejednokrotnie wy-
konywane są z wykorzystaniem przed-
miotów używanych w gospodarstwie 
domowym. Technika SSC, stosowana 
do celów dydaktycznych na różnych 
poziomach kształcenia, ma ułatwiać 
efektywne nauczanie poprzez samo-
dzielne wykonywanie przez uczniów 
doświadczeń ukazujących istotę prze-
mian chemicznych. Innym celem tej 
techniki jest ukierunkowanie naucza-
jących na bardziej empiryczne metody 
poznawania chemii.

Uczniowie eksperymentowali w ma- 
łej skali w prosty, bardzo bezpieczny 
i ekonomiczny sposób.  Prowadzili do-
świadczenia chemiczne, które dostar-
czyły im informacji potrzebnych do 
właściwej interpretacji przemianyi wy-
ciągnięcia stosownych wniosków.

22 listopada klasy VII i VIII odwiedzi-
ły Toruń, a właściwie Centrum Chemii 
w Małej Skali (a inaczej Centrum techni-
ki eksperymentu w małej skali). Jest to 
zespół naukowo-dydaktyczny związany 
z uczelnią wyższą zajmujący się popula-
ryzacją chemii i dydaktyki chemii.

Chemia w małej skali (small-scale 
chemistry – SSC, często określana jako 
mikrochemia) jest techniką wspoma-
gającą doświadczalne nauczanie che-
mii w szkołach i na uczelniach wyż-
szych. Polega na pracy z niewielkimi 
ilościami substancji, co zwiększa bez-
pieczeństwo eksperymentu, zmniejsza 
czas jego przeprowadzenia i umożliwia 
dokładniejsze omówienie. Innowa-
cyjna technika Small-Scale Chemistry 
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Dni Chorągwi Mazowieckiej

Harcerze z Gąbina przekazują Betlejemskie Światełko Pokoju

Z życia harcerzy
W weekend 20 - 22 września wę-

drownicy i harcerze starsi uczestniczy-
li w Dniach Chorągwi Mazowieckiej  
w Przasnyszu. Święto mazowieckich 
harcerzy, które odbywało się już po raz 
28, zgromadziło ponad 900 uczestni-
ków. Zajęcia, gry terenowe, spotkania, 
koncerty, rozmowy, ogniobranie - to 
wszystko integrowało drużyny i gro-
mady oraz wywoływało uśmiech „od 
zuchów aż do szarż”.

Dzięki 58. Gąbińskiej Drużyny Har-
cerskiej tradycją stało się przekazywa-
nie Betlejemskiego Światełka Pokoju 
przedstawicielom Samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin.

W dniu 18 grudnia w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Gąbinie w obecności Radnych Rady 
Miasta i Gminy Gąbin zgromadzonych 
na posiedzeniu komisji, na ręce Bur-

mistrza Krzysztofa Jadczaka oraz 
Przewodniczącego Rady Edwarda 
Wilgockiego harcerze przekazali 

lampion z Betlejemskim Światełkiem 
Pokoju.

Burmistrz podziękował drużynie 
harcerskiej za działania jakie wykonują 
na rzecz mieszkańców i osób potrze-
bujących oraz w imieniu Rady i wszyst-
kich zgromadzonych złożył życzenia 
bożonarodzeniowe.

fo
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„Kulturowo po harcersku”

Pod harcerską opieką…

Tak właśnie spędzili sobotę,  
21 września, harcerze z zastępu „Mło-
de Wilczki”. Dzieciaki zwiedziły Mu-
zeum Wojska Polskiego, które zasko-
czyło wszystkich ogromną ilością eks-
ponatów. Na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach złożyły hołd poległym 
podczas II wojny światowej, a przy 
mogiłach harcerzy „Szarych Szeregów” 
zapalony został znicz. Największe 
emocje wzbudziło wśród wszystkich 
Muzeum Powstania Warszawskiego: 
bijące serce, atmosfera powstańczej 
Warszawy, militarne dzieje 63 dni walk 
i codzienne życie ludności cywilnej, 
przejście kanałami… Czytelna, wierna  
i wiarygodna opowieść trafiła do jede-
nasto- i dwunastoletnich odbiorców, 
wzruszyła, wywołała chwilę zamyśle-
nia i refleksję.

Status prawny wszystkich cmenta-
rzy wojennych jest klarowny: Polska 
jest sygnatariuszem traktatów między-
narodowych, w myśl których zobowią-
zała się po wsze czasy otaczać opieką 
groby poległych, bez względu na naro-
dowość.

Harcerze i zuchy 
wraz z przyjaciółmi przy-
pominają o poszano-
waniu tych praw. W so-
botę, 26.10., cmentarz  
I wojny został posprzą-
tany, a 1 listopada zapło-
nęły światełka pamięci.
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Bohater Hufca i Sztandar

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ojczyźnianej

Najważniejsze wydarzenie w hi-
storii Hufca „Mazowsze” Płock mia-
ło miejsce w przepiękny, słoneczny 
weekend, 19 – 20 października, w Si-
korzu. Aby otrzymać zaszczytne imię 
Szarych Szeregów oraz sztandar wszy-
scy pracowali cały rok: od ogłoszenia 
Kampanii Bohater we wrześniu 2018 
do jej zakończenia we wrześniu 2019. 
Podjęte działania zbiegły się z ważny-
mi wydarzeniami historycznymi: 100. 
rocznicą Odzyskania Niepodległości, 
80. rocznicą powołania Szarych Sze-
regów, 80. rocznicą wybuchu II Wojny 
Światowej oraz 75. rocznicą wybuchu 
Powstania Warszawskiego. Wszystkie 
społeczność hufca świętowała w szcze-
gólny sposób.

W Sikorzu stawiło się 304 zuchów, 
harcerzy i instruktorów, w tym 55  
z Gąbina. W sobotę gra terenowa, 
wieczorem uroczyste świeczkowisko 
i koncert „Piosenki dla Niepodległej” 
przygotowany przez niezawodnych 
harcerzy Adę, Natalię, Weronikę i We-
ronikę oraz Michała i Szymona. Część 
współczesną koncertu poprowadziły 
harcerki z 33 WDH „Dżungla”, a chór 

„Sikorek” fantastycznie podkreślił po-
nadczasowość utworów. Nocne śpie-
wanie, rozmowy – czyli dobrze pojęta 
integracja – trwały niemalże do rana. 
W niedzielę, w kościele św. Barbary, 
kapelan Chorągwi Mazowieckiej ZHP 
ks. Jarosław Cichocki poświęcił nowy 
sztandar, a następnie na uroczystym 
apelu odczytano Akt Nadania Imienia 
„Szarych Szeregów” Hufcowi ZHP „Ma-
zowsze” Płock, zostały wbite gwoździe 
honorowe i sztandar został przekazany 
na ręce Pocztu – wzruszająca chwila, 

która na zawsze pozostanie w pamię-
ci. Uczestnicy złazu dostali nowiutkie, 
jeszcze pachnące naszywki hufcowe. 
Fundatorzy i darczyńcy otrzymali po-
dziękowania za wsparcie inicjatywy 
ufundowania sztandaru. 

58 GDH „Gradiam” oraz 85 GZ 
„Bratki” kierują serdeczne słowa 
wdzięczności do Pana Krzysztofa Jad-
czaka, Burmistrza Miasta i Gminy Gą-
bin, a także do Rodziców, Dziadków, 
Cioć, Wujków, Przyjaciół i Sympatyków 
– za ogromne serce i pomoc. Czuwaj!

Podczas gdy harcerze i zuchy pełnili 
służbę w trakcie lokalnych obchodów 
Święta Niepodległości, Ada oraz dwie 

Weroniki, z nieocenio-
nym wsparciem Oliwii, 
wzięły udział w IX Ogól-
nopolskim Festiwalu 
Piosenki Ojczyźnianej 
we Włocławku. Konkurs 
zgromadził 44 wyko-
nawców z całej Polski 

(Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Kraków...). 
Poziom był bardzo wysoki, wykonania 
piękne. Dziewczyny zaśpiewały utwór 
„Przyjaciółki” z albumu Panny wyklęte: 
Wygnane vol. 1 (Lilu, Fala i Maleo Reg-
gae Rockers) - był to ich pierwszy wy-
stęp na konkursie tego formatu.:)
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W piątek 8 listopada rozpoczęły 
się obchody związane z Narodowym 
Świętem Niepodległości. 

Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin, 
na sportowo uczcili tę ważną dla Po-
laków rocznicę, biorąc udział w Biegu 
Niepodległości.

Wydarzenie rozpoczęło się na 
miejskiej starówce. Zapisy do biegu 
oraz rozgrzewkę poprowadziło Sto-
warzyszenie Gąbin Biega – główny 
organizator zawodów. Dobra pogoda 
oraz duże zainteresowanie ze strony 
mieszkańców, zwłaszcza młodszych, 
podgrzewały atmosferę i zachęcały do 
wspólnej, zdrowej rywalizacji. W za-
wodach uczestniczył Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, który objął nad wydarze-
niem patronat honorowy.

W biegu wzięło udział ponad 190 
osób. Wśród biegaczy byli zarówno 
mieszkańcy gminy jak i przyjezdni go-
ście, m.in. z gmin ościennych. Dużą 
część zawodników stanowili uczniowie 
lokalnych szkół podstawowych oraz ze-
społu szkół z Gąbina. Młodzież szkolna 
przybyła na starówkę z biało-czerwo-
nymi flagami, podkreślając znaczenie 
zbliżającego się Dnia Niepodległości.

Po wspólnym zdjęciu uczestnicy za-
wodów wyruszyli ul. Płocką w stronę 
parku miejskiego, gdzie znajduje się 
Grób Nieznanego Żołnierza. Tam bie-
gacze oddali hołd poległym w walce 
o niepodległość. Następnie pomasze-
rowali pod leśniczówkę, zlokalizowaną 
w pobliżu lasu komunalnego, gdzie 
bieg niepodległości miał swój począ-
tek. Na zawodników czekała 1,5-ki-
lometrowa trasa, biegnąca duktem 

leśnym i kończąca się na stadionie 
miejskim w Gąbinie. Bieg tradycyjnie 
miał charakter rekreacyjny. Nie liczyło 
się kto pierwszy przybiegnie na metę 
– najważniejsza była dobra zabawa  
i wspólne celebrowanie zbliżającego się 
Narodowego Święta Niepodległości.

Każdy z zawodników, podczas re-
jestracji otrzymywał numerek, upo-
ważniający go do wzięcia udziału  
w losowaniu upominków. Odbyło się 
ono po zakończeniu biegu. Wśród lo-
sowanych upominków były m.in. hu-
lajnogi, sprzęt rowerowy i turystyczny  
i sportowy. Wydarzenie dofinansowa-
ne było ze środków budżetu Miasta  
i Gminy Gąbin w ramach upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu.

Rekreacyjny charakter biegu nie 
przesądzał jednak wysiłku jaki poszcze-
gólni zawodnicy włożyli, w jak najszyb-
sze dotarcie do mety. Na wszystkich 
uczestników wydarzenia czekał ciepły 
posiłek regeneracyjny – staropolski 
barszcz,  który z pewnością pozwolił 
odzyskać uszczuplone podczas zawo-
dów siły i rozgrzał biegaczy.

Bieg niepodległości zakończył się 
około południa. Jak co roku, wydarze-
nie to – stanowiące niejako preludium 
do dalszej części obchodów Dnia Nie-
podległości, było niezwykle udanym 
i barwnym pokazem wspólnego ce-
lebrowania Dnia Wolności. Pokaza-
ło ono, że można celebrować święta 
narodowe w inny, bardziej sportowy 
sposób, nie tracąc przy tym ich podsta-
wowego znaczenia – pamięci i zaciera-
nia różnic – w imię wyższych ideałów 
wspólnoty i solidarności narodowej.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot:. A. Świerzyński

Bieg Niepodległości - Gąbin 2019



Bieg Niepodległości - Gąbin 2019
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Vodafone Istambul Marathon to 
jedno z ważniejszych wydarzeń bie-
gowych na świecie. Maraton odbywa 
się w jednym z najpiękniejszych miast 
Europy – dawnym Konstantynopo-
lu – stolicy Wschodniego Cesarstwa 
Rzymskiego; po podboju tureckim 
przemianowanego na Stambuł. Miasto 
położone jest na dwóch kontynentach. 
Przecięte przez cieśninę bosforską, 
otoczone starożytnymi murami i pełne 
zabytkowych obiektów, pamiętających 
jeszcze czasy Konstantyna Wielkiego 
jest bez wątpienia jednym z najbar-
dziej urokliwych miejsc w tej części 
świata. Stambuł,  znajdując się na sty-
ku Azji i Europy to także  symboliczny 
łącznik kultury wschodniej i europej-
skiej. Odbywający się tu rok do roku 
maraton – swą symboliką nawiązujący 
do wspomnianej wyżej historii i wie-
lokulturowości miał w tym roku swo-
ją 41. odsłonę. Wystartowało w nim 
3760 zawodników.

Gąbin Biega od dłuższego cza-
su przygotowywało się do wzięcia 
udziału w tym niezwykle ciekawym 
wydarzeniu. Przebiegnięcie ponad  
42 kilometrów, postawienie stopy  
w Azji i powrót do Europy to z pew-
nością wspaniałe doświadczenie, do-
starczające dużej ilości wrażeń. Dzięki 
dotacji Miasta i Gminy Gąbin, które 
wspiera działalność lokalnych stowa-
rzyszeń sportowych a także uzbiera-
nych środków własnych, biegacze z Gą-
bin Biega zrealizowali swoje marzenie  
i wzięli udział w Stambulskim marato-
nie. Nad Bosfor udało się 7 naszych za-
wodników: Dominik Milewski, Dariusz 
Kiełbasa, Tomasz Wypysiński, Tomasz 
Kamiński, Krzysztof Chodorowski,  
Kamil Baranowski, Ewa Galewicz.

Czterech biegaczy w Stambule mia-
ło swój maratoński debiut. Był wśród 
nich Dominik Milewski, który mimo to, 
dokonał wielkiego wyczynu, dobiega-
jąc na metę w czasie 2:46:56 i zajmu-
jąc 43. miejsce w klasyfikacji general-
nej oraz  4. miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Dominik był również naj-
szybszym Polakiem, biorącym udział  
w z zawodach.

Turecka wyprawa była kolejnym 
wielkim sukcesem naszych lokalnych 
zawodników. Udowodniła także, iż na-
wet mały klub z niedużej miejscowości 
może osiągać wielkie, międzynarodo-
we sukcesy i mierzyć się z najlepszymi 
biegaczami świata. Czekamy na kolej-
ne sukcesy naszych biegaczy.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot: Gąbin Biega

3 listopada w egzotycznym Stambule nasi lokalni sportow-
cy udowodnili że w bieganiu stanowią ścisłą ekstraklasę.

Gąbin Biega z sukcesami na Vodafone Istambul Marathon
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Nasi sportowcy na mecie zameldowali się z następującymi wynikami:
Dominik Milewski - 2:46:56 – miejsce 43
Dariusz Kiełbasa - 3:14:07 – miejsce 171
Tomasz Wypysiński - 3:54:43 – miejsce 788
Tomasz Kamiński - 3:56:43 – miejsce 848
Krzysztof Chodorowski - 4:02:51 – miejsce 1027
Kamil Baranowski - 4:51:32 – miejsce 2106
Ewa Galewicz (dystans 15km) - 1:32:54

Gąbin Biega z sukcesami na Vodafone Istambul Marathon



Świąteczne iluminacje na gąbińskiej starówce
fot. OSP Topólno

Mikołajki w Gąbinie - powitanie św. Mikołaja

Ostatnie prace budowlane 
na łączniku obwodnicy

w Gąbinie


