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Inwestycje gminne
Uroczystości w Angers
Wakacyjny Rajd Rowerowy
Pożegnanie lata 2009
Przemarsz chorągwi rycerskiej 
na Grunwald
89. Rocznica Bitwy Warszaw-
skiej
70. rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej
Uroczystość upamiętniająca 70-
tą rocznicę bitwy pod Dobrzyko-
wem 1939 r.
Ogólnopolski Turniej Szachowy
Bieg Niepodległości
Dożynki Parafialne w Czermnie
Radośni w Panu - wywiad  
z członkami zespołu
Jubileusz 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego

–
–
–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–

Kolejne inwestycje  
w Gąbinie

Pięć miesięcy temu świętowa-
liśmy oddanie do użytku nowe-
go Komisariatu Policji. Obecnie 
trwają zaawansowane prace bu-
dowlane przy kolejnej inwestycji 
służącej bezpieczeństwu mieszkań-
ców Gminy Gąbin oraz gmin są-
siednich. Jest nią budowa siedziby 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitar-
nego w Płocku – Podstacja Gąbin. 
Dotychczas, ratownicy korzystają  
z pomieszczeń gminnych wspólnie 
z  NZOZ „Remedium” w Gąbinie.  

Radosnych spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

spędzonych w gronie najbliższych, 
w atmosferze pokoju, miłości i zrozumienia

Życzą

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin 

wraz z pracownikami Urzędu

W zakres prac wchodzi budowa 
boiska do piłki nożnej, budowa bo-
iska wielofunkcyjnego do koszyków-
ki i piłki siatkowej, wykonanie pod-
budowy pod nawierzchnię, (trawa 
syntetyczna, nawierzchnia poliureta-
nowa), wykonanie ogrodzenia boisk 
oraz całego kompleksu, oświetlenia, 
zaplecza sanitarno–szatniowego, 

Orlik 2012 
W Gąbinie realizowany 

jest projekt w ramach przed-
sięwzięcia „Moje Boisko Or-
lik – 2012”. Wniosek Miasta 
i Gminy Gąbin o dofinan-
sowanie, złożony w marcu, 
dotyczący kompleksu spor-
towego „MOJE BOISKO  
– ORLIK 2012” zlokalizo-
wanego w Gąbinie,  przy ul. 
Aleja Jana Pawła II 12, za-
kwalifikował się do realiza-
cji w ramach wspomnianego 
programu. 

przyłączy infrastruktury technicznej. 
W ramach dodatkowych prac zosta-
nie przebudowana droga umożliwia-
jąca bezpośredni dojazd do obiektu 
oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej. 
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Kolejne inwestycje w Gąbinie
Warunki pracy są uciążli-

we, pomieszczenia były bardzo 
ciasne i wymagające remontu. 
Brak garażu dla karetki był 
szczególnie uciążliwy zimą.  
W związku z powyższymi 
trudnościami wybudowano 
nową siedzibę podstacji po-
gotowia ratunkowego w Gą-
binie. 

Dzięki wspólnym stara-
niom oraz zaangażowaniu 
samorządu wojewódzkie-
go, gminnego, oraz dyrekcji 
WSPRiTS udało się zakoń-
czyć tę inwestycję.  

Równolegle do budowy pod-
stacji, Miasto i Gmina Gąbin ru-
szyła z kolejnym projektem proz-
drowotnym pn. „Przebudowa 
budynku Przychodni Zdrowia  

w Gąbinie”. Kompletny remont bu-
dynku NZOZ Remedium, pozwoli 
w bardzo dobrych warunkach pro-
wadzić podstawową opiekę zdro-
wotną oraz realizować kontrak-
ty z Mazowiecką Kasą Chorych  

w zakresie opieki specjalistycznej 
tj.: neurologii, laryngologii, oku-
listyki, dermatologii, ginekologii.  
Gruntownie zmodernizowana 
przychodnia, w skład której wejdą 
m.in.  gabinet zabiegowy, gabinet 
pielęgniarki opieki środowiskowej, 
gabinet pielęgniarki szkolnej, gabi-
net położnej, pracownia USG, gabi-
net szczepień, gabinet pielęgniarki 
opieki długoterminowej, archiwum 
itp. pozwoli w znacznym stopniu 
poprawić warunki opieki zdrowot-
nej na terenie Miasta i Gminy.
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W dniu 9 czerwca 2009 roku 
rozstrzygnięto przetarg na reali-
zację zadania. Wartość wybranej 
oferty przekracza 1.096.000,00 zło-
tych, wykonawcą został RETURN  
Sp. z o. o. 

W czasie wakacji zrealizowano 
najcięższe prace ziemne. 

Następnie zostały wy-
konane kosztowne, ale 
niezbędne na tym terenie 
odwodnienie (ze wzglę-
du na trudne warunki 
geologiczne – nieprze-
puszczalne podłoże).

Położono również 
fundament oraz zrobio-
no przyłącze energetycz-
ne pod kontener zaplecza 
socjalnego. Została roz-
prowadzona instalacja 
elektryczna oraz zamon-
towane słupy oświetle-
niowe. Odbyły się pra-
ce przygotowawcze do 
wykonania nawierzchni 
boisk sportowych. Poło-
żono trawę syntetyczną,  
a także wykonano boisko 
o nawierzchni poliuretanowej.

Głównym celem zadania jest udostępnienie dzieciom i młodzie-
ży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego upra-
wiania sportu i rozwoju fizycznego, podniesienie poziomu wiedzy 
i umiejętności sportowych oraz wskaźnika zdrowotności miesz-
kańców. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny, korzystanie  
z niego będzie możliwe pod nadzorem trenera – animatora sportu. 

Obecnie obiekt przygotowany jest do odbioru.

Orlik 2012
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ponentu C, wyłoniono do realizacji 
zadanie pn. „Budowa drogi gminnej 
nr 290602W Piaski-Nowe Wymy-
śle”. Pozyskane w ten sposób środki 
finansowe  pozwolą zasilić wkład 
własny gminy w ramach RPO WM.

Realizację inwestycji zaczęto 
od dłuższego odcinka tj. drogi pu-
blicznej nr 290602W  Piaski - Nowe 
Wymyśle. W zakres inwestycji 
wchodzi wykonanie podbudowy 
z kruszywa łamanego, wykonanie 
dwóch warstw z masy bitumicznej 
oraz  wyrównanie poboczy. Obec-
nie trwają prace przy korytowaniu 
podłoża i przygotowaniu podbudo-
wy pod masę asfaltową. Do końca 
br. wykonawca zaplanował wyko-

Pod koniec ubiegłego roku Sa-
morząd Gąbina opracował podsta-
wy dokumentacji konkursowej obej-
mującej budowę dróg gminnych do 
jednego z największych programów 
operacyjnych Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 - 2013. Następ-
nie ze Związkiem Gmin Regionu 
Płockiego złożony został wniosek na 
dofinansowanie wspólnego projek-
tu. Przedmiotem realizacji projektu 
jest przebudowa  dróg gminnych 
położnych na obszarze działania 
Związku Gmin Regionu Płockiego:

1. „Modernizacja i przebudowa 
dróg w gminach regionu płockiego 
szansą ich dynamicznego rozwo-
ju” – przebudowa drogi gminnej nr 
290602W Piaski  - Nowe Wymyśle  
(na długości 4,03 km )

2. „Modernizacja i przebudowa 
dróg w gminach regionu płockiego 
szansą ich dynamicznego rozwo-
ju” – przebudowa drogi gminnej  
nr 290604W Nowe Grabie - Kosze-
lówka (na długości 1,563 km)

Po przedłużającej się procedu-
rze oceniającej nastąpiło dla nas po-
zytywne rozstrzygnięcie konkursu 
i nasze inwestycje zakwalifikowały 
się do dofinansowania ze środków 
UE.

W połowie br.  w wyniku prze-
prowadzonej procedury przetargo-

Budowa  dróg  

wej wyłoniony został wykonawca, 
który w październiku rozpoczął 
prace na jednej ze wspomnianych 
dróg gminnych.

Na wspomnianą inwestycję  
Miasto i Gmina Gąbin pozyskało 
również dofinansowanie ze środ-
ków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego w ramach Samo-
rządowego Instrumentu Wsparcia 
Rozwoju Mazowsza, który jest kon-
tynuacją inicjatywy realizowanej 
przez Zarząd Województwa w la-
tach poprzednich. W ramach kom-

ze  środków  unijnych
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Dofinansowanie 
na drogę gminną 

w ramach 
narodowego 
programu 

przebudowy dróg 
lokalnych

We wrześniu Miasto i Gmi-
na Gąbin złożyła wniosek  
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokal-
nych na Mazowszu na zadanie 
pn. „Budowa drogi gminnej  
nr 290643W w ulicy Wojska 
Polskiego w Gąbinie”. Na po-
czątku listopada pojawiła się 
lista wniosków, które dostały 
dofinansowanie. Miasto i Gmina 
Gąbin uzyskała dofinansowanie  
w kwocie 436,9 tysięcy złotych 
na budowę ulicy Wojska Pol-
skiego w Gąbinie.

Podstawowymi kryteriami 
którymi były oceniane wnioski, 
to: wpływ na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 
spójność drogi z siecią dróg 
wyższego rzędu, partnerstwo  
– wspólne realizowanie projektu 
z inną gminą, powiatem, pod-
miotem gospodarczym. Gmina 
Gąbin wśród listy wniosków 
ocenionych merytorycznie zna-
lazła się na wysokim 11. miej-
scu.

Budowa drogi  sfinansowana 
będzie ze środków własnych sa-
morządu gminy z  pięćdziesię-
cioprocentową dotacją z budże-
tu państwa. 

Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
to rządowy projekt, który ma 
na celu podniesienie standardu 
dróg lokalnych oraz bezpieczeń-
stwa ich użytkowania. Dzię-
ki budowie drogi nr 290643W   
w znacznym stopniu poprawią 
się warunki życia mieszkań-
ców w Gąbinie oraz atrakcyj-
ność terenów dla podmiotów 
gospodarczych, a także dostęp-
ność komunikacyjna.

ze  środków  unijnych

nanie na całym odcinku 
prac przygotowawczych 
i ułożenie pierwszej war-
stwy wiążącej, natomiast 
położenie drugiej war-
stwy ścieralnej wykona do 
czerwca 2010 roku.

Inwestycje realizuje 
Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Budowlanych 
Gostynin. Koszt budowy 
pierwszej z dróg przekra-
cza milion złotych. Budo-
wa drugiej najprawdopo-
dobniej  rozpocznie się po zakoń-
czeniu prac na zadaniu Wymyśle 
- Piaski. 

Ponadto w ostatnim czasie zre-
alizowano wiele odcinków dróg 
gminnych. Do najważniejszych 
należą drogi w miejscowościach: 
Nowy Troszyn,  Nowe Grabie, Do-

Narodowy Program

Przebudowy dróg

LokaLNych 2008-2011

brzyków, Potrzebna, Strzemeszno-
Czermno, Kamień-Słubice, Nowy 
Kamień, Stary Kamień, Jordanów, 
Przemysłów, Konstantynów-czerm-
no, Kamień Stary, Ludwików, a tak-
że ulice: Kilińskiego, Północna, Aka-
cjowa, Kielniki, Tylna w Gąbinie.
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Droga powiatowa Gą-
bin – Strzemeszno od-
grywa bardzo ważną 

rolę w życiu mieszkańców kil-
ku miejscowości m.in.: Plebanki, 
Strzemeszna, Okolusza, Kępiny, 
a także miejscowości Piaski, 
Rumunki, Czermno, Gra-
bie Polskie. Niesprzyjające 
warunki atmosferyczne, pa-
nujące  szczególnie późną 
jesienią, zimą oraz wiosną, 
najbardziej dokuczają oso-
bom, które codziennie muszą 
dojeżdżać  tą drogą do pracy. 
Duże trudności  sprawia rów-
nież dzieciom i młodzieży 
uczęszczającej do gąbińskich 

Droga po remoncie
Na przełomie września i października br. zrealizowany został kolejny etap budowy 

drogi powiatowej nr 2986W Gąbin-Strzemeszno. Mimo, iż zarządcą drogi jest Powia-
towy Zarząd Dróg, Rada Miasta i Gminy Gąbin podjęła decyzję o dofinansowaniu tej 
inwestycji, biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy ona kilku miejscowości oraz jej fatalny 
stan w okresie jesienno – wiosennym.  Po podpisaniu stosownego porozumienia przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ze Starostwem Powiatowym w Płocku prace budow-
lane mogły zostać rozpoczęte. 

szkół. Zimą zdarzają się momenty 
kiedy nie można dotrzeć do pobli-
skich miejscowości żadnym środ-
kiem transportu. Producenci mleka 
z tych terenów zmuszeni zostali do 
przekwalifikowania swoich gospo-

darstw ze względu na utrudnienia 
w transporcie mleka.

Zrealizowana wspólna inwesty-
cja gminy Gąbin oraz powiatu po-
prawiła warunki transportowe na 
tym obszarze ku radości mieszkań-

ców z tego terenu.  Wy-
konany etap objął jeden 
z najtrudniejszych i naj-
gorszych pod względem 
warunków gruntowych 
odcinków drogi 2986W.  
Do pełni szczęścia do wy-
konania pozostaje jeszcze 
jednego odcinka o długo-
ści ponad 2 km. 
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Pamięci naszych rodaków poległych podczas II woj-
ny światowej wmurowano tablicę, z inicjatywy Lucja-
na Mackowskiego przewodniczącego stowarzyszenia  
„de l´Association Franco-Polonaise Amitiés Echanges 
St Barth – Gabin”, na której widnieje napis: „Na zam-
ku w Pignerolles przebywał od 2 grudnia 1939 roku 
do 12 czerwca 1940 roku Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej na wygnaniu Władysław Raczkiewicz. Mia-
sto Angers i departament Maine et Loire składają hołd 
męczeństwu narodu polskiego, który bohatersko prze-
ciwstawiał się najeźdźcy oraz armii polskiej walczącej 
na wszystkich polach bitew II Wojny Światowej”. 

Właśnie 22 listopada 1939 r. gen. Władysław Euge-
niusz Sikorski przybył na dworzec kolejowy w Angers. 
Dla upamiętnienia tej daty Departamentalna Federacja 
Związków Polsko-Francuskich wraz z merostwami 
następujących miejscowości Angers, Saint-Barthéle-
my-d’Anjou, Ingrandes sur Loire, Chalonnes sur Loire, 
Bécon les Granits oraz władze Departamentu Maine-
et-Loire zaprosiły przedstawicieli gmin: Gąbin, Sanni-
ki, Łąck i Baruchowo, które mają podpisane umowy  
o współpracy między samorządami. W uroczystościach 
uczestniczył m.in. Pan Janusz Styczek, radca minister 
pełnomocny, zastępca Ambasadora RP we Francji. 

Uroczystości  Francji
70. rocznica obecności rządu polskiego w Angres i Saint-Barthelemy d’Anjou

Dnia 22 listopada 2009r. w miejscowości Saint-Barthélemy-d’Anjou oraz Angers poło-
żonych w Departamencie Maine-et-Loire we Francji odbywały się obchody 70-tej rocznicy 
pobytu Polskiego Rządu i Prezydenta RP na uchodźctwie. Od września 1939 r. do czerwca 
1940 r. pałac Pignerolle wraz z przepięknym parkiem, położony w miejscowości Saint-Bar-
thélemy-d’Anjou był siedzibą polskiego rządu na uchodźstwie.

Uroczystości obejmo-
wały odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej na dworcu 
kolejowym w Angers, zło-
żenie wieńców pod pomni-
kiem ku czci poległych, na 
centralnym placu w Angers  
w asyście mera miasta, 
szpaleru żołnierzy francu-
skich, przedstawicieli sto-
warzyszeń kombatanckich, 
Polonii oraz stowarzyszenia 
departamentalnego grupu-
jącego partnerstwa komu-
nalne francusko-polskie.

Naszą gminę reprezen-
tował Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, który złożył 
w  imieniu  wspólnoty sa-
morządowej Miasta i Gmi-
ny Gąbin podziękowania 
Panu Burmistrzowi SAINT-
BARTHéLEMYd’ANJOU 
Jean François Jeanneteau 
za okazywaną życzliwość 
i zaangażowanie w rozwój 
wzajemnych kontaktów 
mieszkańców naszych za-
przyjaźnionych gmin  i re-
gionów.

Jak kręcono film ,,Angers stolicą Polski’’
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powego i trwających wakacji w tegorocznym rajdzie 
uczestniczyła jeszcze liczniejsza grupa rowerzystów. 

Na Starówce w Gąbinie uczestnicy zostali zapo-
znani z planem trasy i przypomnieniem zasad bez-
pieczeństwa. Pracownicy urzędu przygotowali listę 
uczestników i rozdawali rajdowcom numery starto-
we, które później brały udział w losowaniu nagród.

Wyruszyliśmy w kierunku Koszelówki, gdzie od-
był się krótki odpoczynek nad największym na za-
chodnim Mazowszu (353 ha) polodowcowym jeziorze 
Zdworskim, udaliśmy się w kierunku Jeziora Ciecho-
mickiego. Po drodze krótki postój przy pomniku przy-
rody - Dąb Mikołaj - znajdującego się przy  drodze 
gminnej (nr 290601 Górki - Zaździeż) w pobliżu uro-
czyska Białe Błota, mijaliśmy również miejsca w któ-

Właśnie o go-
dzinie 13:00 ze 
starówki wyruszył 
rajd rowerowy zor-
ganizowany przez 
Burmistrza i Radę 
Miasta i Gminy 
Gąbin we współ-
pracy ze Stowarzy-
szeniem Rodzin 
Katolickich, poli-
cją gąbińską, Miej-
s k o - G m i n n y m 
Ośrodkiem Kul-
tury, Miejsko-
Gminnym Ośrod-

kiem Pomocy Społecz-
nej, Ochotniczą Strażą Pożarną, Zakładem Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej, NZOZ Remedium 
w Gąbinie,  również czynnie pomagali mieszkańcy 
naszej gminy, wolontariusze i sponsorzy. 

Rajd był przygotowany profesjonalnie. Nad jego 
przebiegiem czuwała gąbińska policja (2 radiowozy 
pilotowały całą trasę), natomiast służba medyczna 
zapewniała opiekę. Samochody ekipy technicznej  
(z ZGKiM), miały za zadanie zbierać z trasy ewen-
tualnie uszkodzone rowery - takich na szczęście nie 
było.

Udział w rajdzie wzięło ok. 160 osób. Ok. 20 osób  
z Płocka, w tym z  Klubu  Turystyki  Kolarskiej BE-
NEQTEAM. Duża część przybyłych brała udział  
w rajdzie już w ubiegłym roku. Pomimo sezonu urlo-

23 sierpnia o godzinie 13:00 
wszyscy aktywnie chcący spę-
dzić czas przybyli na gąbiń-
ską starówkę, aby uczestniczyć  
w Wakacyjnym Rajdzie Rowe-
rowym wokół Miasta i Gminy 
Gąbin.

Wakacyjny Rajd Rowerowy  
wokół Gąbina
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rych znajdują się pozostałości z czasów  
II Wojny Światowej, m.in. bunkry ponie-
mieckie. Kolejny odpoczynek był przy 
drewnianym kościele parafialnym pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Dobrzykowie z 1775 r., gdzie pro-
boszcz parafii Zygmunt Marian Karp 
przekazał kilka znaczących informacji 
o parafii Dobrzyków. Następnie udali-
śmy się w kierunku miejscowości Tro-
szyn Nowy oraz Troszyn Polski, gdzie 
zwiedziliśmy wnętrze zabytkowego 
kościoła z 1636 r. pw. św. Leonarda,  
w którym znajduje się odrestauro-
wany w ubiegłym roku zabytkowy 
pozytyw z XVIII w. Zostaliśmy tam 
przywitani przez księdza probosz-
cza Stanisława Kruszewskiego, który opowiedział  
o dziejach i powstaniu parafii. Najdłuższym i zarazem 
najcięższym etapem był odcinek pomiędzy Troszynem 
Polskim a Czermnem, jednak szczególne piękno jakie 
mogliśmy podziwiać podczas wspinaczki na zbocze 
pradoliny Wisły zrekompensowało wysiłek jaki trzeba 
było włożyć w przebycie piaszczystego odcinka drogi w 
okolicach Strzemeszna. Odpoczynek  wraz z posiłkiem  
w Czermnie pozwolił szybko zregenerować siły. Rad-
ni Rady Miasta i Gminy przygotowali grill, ognisko, 
słodycze i napoje, tu również odbyło się losowanie 

nagród m.in. sprzęt sportowy, materace, krzesła tury-
styczne, odtwarzacze MP3, oraz płyty z filmami z Dni 
Gąbina, koszulki, czapeczki itp.; każdy niewylosowa-
ny uczestnik otrzymał symboliczny upominek (folder 
o gminie i mapy turystyczne).

Trasa wakacyjnego rajdu wyniosła ok. 38 km. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni, niektórzy twier-
dzili że mogliby pokonać rowerem jeszcze raz taką 
ilość kilometrów. Należy podkreślić że uczestnikami 
były m.in. małe dzieci (3-4 lata) z rodzicami, młodzież 
szkolna, dorośli, a nawet osoby w wieku ok. 80 lat. 
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Większość uczestników deklarowa-
ła udział w kolejnym rajdzie. 

Dziękujemy sponsorom: DAN-
KO – Danuta Puternicka za pyszne 
kiełbaski oraz Piekarni Pana Jasiń-
skiego za chrupiące bułeczki.

Cały rajd miał profesjonalną ob-
sługę medialną, (patronat Tygodni-
ka Płockiego). Fotograficzno – filmo-
wą prowadziły dwie firmy (w sumie 
7 osób) ArtMediaVideo – Panów 
Sławomira i Sebastiana Zasiewskich 
oraz Wideo-Filmowanie Pana Jacka 
Machały .

Podczas rajdu odwiedziliśmy 11 
miejscowości, podziwialiśmy pięk-
no Ziemi Gąbińskiej, niepowtarzalne 
widoki Mazowsza. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejną propozycję spę-
dzenia wolnego czasu w tak aktywny 
sposób, jakim jest rajd rowerowy.
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Pomimo takiej pogody na sta-
rówkę przybyli liczni mieszkań-
cy miasta i gminy oraz goście, by  
w rytmach światowych przebojów 
mile pożegnać Lato. 

Gorące egzotyczne rytmy pre-
zentowali oryginalni artyści prosto 
z Kenii. Występ MARIMBA TRIO 
BAND wzbudził ogromne zainte-
resowanie u publiczności, którzy 
wykonywali utwory ręcznie zro-
bionymi instrumentami muzycz-
nymi.

Pożegnanie
lata

ak co roku we wrześniu żegnaliśmy lato w rytmach muzyki z różnych zakątków 
świata. W tym roku „Pożegnanie lata 2009” przypadło na dzień 5 września. 
Pogoda sprawiła psikusa, przywitała deszczem i chłodnym oddechem jesieni wszystkich 
imprezowiczów. 

J

Na scenie pojawił się również 
zespół WHISKEY RIVER należący 
obecnie do najpopularniejszych 
polskich wykonawców grających 
muzykę w stylu country. Zespół 
koncertuje również za granicą,  
w przyszłym roku będzie obchodził 
swoje 20-lecie.  Energiczne rytmy  
i specyficzne dla muzyki country 
brzmienie skrzypiec wprowadziły 
publiczność w taneczne klimaty. 

Kolejny zespół, grający najwięk-
sze przeboje BEATLESÓW jesz-

cze bardziej rozgrzał tańczących. 
Od pierwszych zagranych tak-
tów publiczność została porwana  
i przeniesiona w szalone lata BIG 
BEATU. Zespół THE POSTMAN, 
swoją muzykę opiera na brzmieniu 
lat 60-tych. Jest wiernym odzwier-
ciedleniem zarówno wizualnie jak 
i muzycznie „legendarnej czwórki 
z Liverpoolu”. Ich koncert wy-
glądał jak jeden wielki show, był 
perfekcyjnie dopracowany i zrobił 
ogromne wrażenie. 

Impreza zakończyła się zaba-
wą taneczną przygotowaną przez 
wszystkim dobrze znany i lubia-
ny zespół KEYS. Taneczne  utwo-
ry w aranżacji grupy podtrzyma-
ły taneczne nastroje, a pod sceną 
zagęściło się od par tanecznych. 
Najlepszym dowodem na bardzo 

udaną zabawę, pomimo chłodnej 
nocy, był przedłużony czas zakoń-
czenia imprezy oraz dopisujące 
wszystkim uczestnikom humory.        

Oprócz „muzyki świata” była 
okazja posłuchać i pooglądać lo-
kalnych artystów. Gąbińska Or-
kiestra Dęta OSP zaprezentowała 
utwory ze swojego najnowszego 
repertuaru przygotowanego na 
ostatni przegląd orkiestr dętych. 
W programie znalazły się również 
występy zespołów artystycznych  
z MGOK w Gąbinie, które tradycyj-
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nie podczas wszystkich gąbińskich uroczy-
stości dają piękne pokazy swoich umiejęt-
ności. Zarówno młodsza jak i starsza grupa 
mażoretek skupiły uwagę całej publiczności. 
Występ był bardzo żywiołowy jak również 
w pewnych momentach nostalgiczny wizu-

alnie uzupełnił koncert orkiestry dętej.

Organizatorami tej uroczystości byli Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz MGOK 
w Gąbinie, którzy przygotowali atrakcyjny 
program artystyczny w ten sposób, że każdy 
znalazł coś dla siebie. Poza sceną zlokalizo-
wano atrakcje dla dzieci, z malowaniem buzi, 
dmuchanymi zabawkami i zjeżdżalniami 
oraz straganami. Swoje prace prezentował 
również lokalny artysta rzeźbiarz Pan Szuliń-
ski z Dobrzykowa.
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Około godziny 
17:30 na Stare Mia-
sto w Gąbinie przy-
była Chorągiew, w 
skład której wcho-
dziły: 22 konie, 3 
wozy taborowe, 25 
osób (damy, rycerze,  
1 dziecko, 1 osoba 
niepełnosprawna). 
W zabezpieczeniu 
technicznym pomagały 4 samo-
chody z przyczepami, które wiozły 
sprzęt ciężki, słomę oraz inne po-
trzebne rzeczy. Przy granicy mia-
sta Chorągiew została przywitana 
przez reprezentację mieszkańców 
Gąbina, która konno poprowadzi-
ła ich na Rynek naszego miasta. 
Przybycie Chorągwi na Starówkę 
poprzedził wystrzał z broni tzw. 
hakownicy oddającej charakter 
tamtejszych czasów. Oficjalne po-
witanie Chorągwi przygotowane 
przez grupę młodzieży z MGOK 
w Gąbinie podziwiała licznie zgro-
madzona publiczność. Rycerzy po-
witał również Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 

który życzył zbrojnym wygranej 
bitwy. Ze względu na ogrom-
ne zmęczenie rycerzy  
i koni, tabor wyruszył na 
stadion leśny – miejsce 
wyznaczone na obozo-
wisko.

Tam wszyscy chęt-
ni mogli zapoznać się  
z historycznymi zwycza-
jami obozowego życia. 
Rycerze mogli odpocząć 
i wysuszyć ubrania, na-
mioty, okrycia koni i cały 
sprzęt. Panujące od kilku 
dni bardzo trudne wa-
runki pogodowe ciężko 
doświadczyły cały ta-

bor oraz zwierzęta.  
W międzyczasie 
odbył się pokaz 
walki rycerskiej, 
który zaintereso-
wał mieszkańców 
zgromadzonych na 
placu. Atrakcją był 
również pokaz bro-

ni, w tym palnej. Była to również 
doskonała okazja do podziwianie 
wyposażenia rycerskiego, zbroi 
rycerskich itp. Wielu mieszkań-
ców skorzystało z okazji zrobie-
nia sobie pamiątkowych zdjęć.  
Spotkanie z Chorągwią Rycerską 
umożliwiło mieszkańcom Gąbina 
zapoznanie się z historycznymi 
zwyczajami i obrzędami. Przybli-
żyło czasy z 1410 roku. Przypo-
mnijmy jeszcze raz, iż na terenie 
naszej gminy znajdowało się jedno 
z miejsc, w którym ówczesne woj-
ska przekraczały Wisłę.

8 lipca mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin mogli obejrzeć 
przemarsz chorągwi rycerskiej zmierzającej wraz z taborami 
w kierunku Grunwaldu. Rycerze wyruszyli z Czech 30 czerw-
ca. Ich trasa do Gąbina biegła przez: Jesenik, Byczynę, Wieluń, 
Sieradz, Łęczycę. 

Chorągiew wyruszała codziennie bardzo wcześnie rano, by 
po ok. 20 km zrobić popas południowy (w zależności od warun-
ków atmosferycznych), po którym wyruszała ponownie, aby 
wieczorem dotrzeć na popas nocny.  

Przemarsz chorągwi rycerskiej 
na Grunwald
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15 sierpnia mieszkańcy Gąbina i przyjezdni goście od-
dali cześć poległym za ojczyznę, uczestnicząc w programie artystycznym, upa-

miętniającym 89. rocznicę zwy-
cięskiej Bitwy Warszawskiej. 
Organizatorami uroczystości 
byli Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Proboszcz Parafii pw. Św. 
Mikołaja oraz Związek Piłsud-
czyków Oddział w Gąbinie. 

89. rocznica 
Bitwy Warszawskiej
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Marszałek Województwa, Adam 
Struzik, wziął udział w obchodach 
70. rocznicy wybuchu II Wojny Świa-
towej, które odbyły się w Gąbinie. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.  
w intencji Ojczyzny i tych którzy od-
dali za nią życie. Po mszy delegacje 
z Panem Marszałkiem, Burmistrzem 
Miasta i Gminy Gąbin, przedstawicie-
lami powiatu, organizacji społecznych, 
szkół, zakładów pracy złożyły wieńce 

i wiązanki. Uroczystość odbyła się  
w pięknej oprawie artystycznej  
58 Drużyny Harcerskiej i Orkiestry 
Dętej OSP Gąbin. W swoim przemó-
wieniu Adam Struzik, podkreślił he-
roizm żołnierzy walczących w obro-

70. rocznica wybuchu  
II Wojny Światowej

nie ojczyzny, szczególnie z terenu na-
szej gminy. Na zakończenie tej części 
obchodów odbyło się symboliczne 
zapalenie znicza przez dzieci z gą-
bińskich szkół, Pana marszałka oraz 
przedstawicieli mieszkańców pamię-
tających okupację hitlerowską. 

W programie obchodów znalazło się również podsumowanie konkur-
su „Wojna i Okupacja na terenie Gąbina i okolic” oraz otwarcie wystawy 
okolicznościowej w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej.
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Przenieśmy się na chwilę w ciepłe wrze-
śniowe dni 1939 r., gdy na Ziemi Dobrzy-
kowskiej walczono - jak głoszą słowa 
hymnu szkolnego - „za Polskę  i honor”. 
Wojna przyszła tu tak samo niespodziewanie  
i brutalnie, jak w każdym zakątku kraju.  
1 września rankiem obudził mieszkańców 
huk bomb w pobliskim Płocku i przelatujące 
co chwila nad Wisłą samoloty. Gdy po połu-
dniu Niemcy zrobili ponownie nalot na Płock,  
z drewnianych nadwiślańskich chat zaczęły 
wylatywać szyby z okien. Przerażeni miesz-
kańcy szukali pomocy w modlitwie. Ks.  Wła-
dysław Duszczyk- Duszpasterz Parafii już 
31 sierpnia, gdy zmobilizowani mężczyźni od-
jechali na wojnę, odprawił Mszę św. w intencji 
Ojczyzny. W świątyni rozległ się płacz.  

3 września przemówił do młodzieży, po 
porannej Mszy św., kierownik dobrzykowskiej szkoły 
–Tadeusz Gross, instruując, w jaki sposób zachowywać 
się, by nie narażać własnego bezpieczeństwa.  W okoli-
cy  słychać było strzały bitwy pod Mławą, gdzie walczy-
ło wielu dobrzykowian. Bili się w 13 pp. i pułkach płoc-
kich – 4 psk  i 8 pal, przebijając się następnie ku twierdzy 
Modlin pod nieustannym ostrzałem samolotów wroga.  
11 września pojawiło się w Dobrzykowie wojsko. 
Lwowscy piechurzy otrzymali bardzo trudne zadanie 
– obronę lewego brzegu Wisły. Dowodzący Oddzia-
łem Wydzielonym 5 DP ppłk dypl. Stanisław Sadow-
ski zdawał sobie sprawę z jego wagi - zdobycie przez 

Mówi się często, że zakorzenienie w przeszłości narodowej jest warunkiem 
świadomego bycia w teraźniejszości. O tym, że słowa te nie są bez pokrycia, 
świadczyć mogły obchody 70. rocznicy bitwy pod Dobrzykowem w dniu 12 września 
2009 roku. O godzinie 10.00 w zabytkowej świątyni rozpoczęła się Msza święta 
w intencji Ojczyzny i poległych na Ziemi Dobrzykowskiej żołnierzy Września  
–  patronów Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. 

 
 

Niemców lewego 
brzegu  groziło 
uderzeniem w 
skrzydło podąża-
jącym  nad Bzurę 
oddziałom Armii 
„Pomorze” i „Po-
znań”. Wybrał 
strategicznie naj-
ważniejszy od-
cinek do obrony 
– między Radzi-
wiem, a Dobrzy-
kowem. Nocą,  
w folwarku Góry, 
opracowywano 
rozkazy dla po-
szczególnych jed-
nostek. 

Od 12 do 15 września Ziemia Dobrzykowska stała 
się miejscem krwawych walk żołnierza polskiego, któ-
ry bronił nie tylko każdego skrawka ziemi, ale przede 
wszystkim honoru i godności. Bez przerwy terkotały 
karabiny maszynowe, dobiegał szczęk walki na białą 
broń. Pod osłoną nocy oddziałom niemieckim udało 
się sforsować Wisłę pod Tokarami i częściowo w oko-
licach Dobrzykowa.

Dzielni piechurzy pułkownika Sadowskiego kil-
kakrotnie próbowali odrzucić nieprzyjaciela za rzekę, 
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go – Adam Sierocki, władze samorządowe na czele  
z Burmistrzem Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofem 
Jadczakiem i Przewodniczącym Rady Miasta i Gmi-
ny  – Edwardem  Wilgockim, kapłani dekanatu gą-
bińskiego z ks. prof. Andrzejem Rojewskim, władze 
oświatowe, rodziny spoczywających na miejscowym 
cmentarzu żołnierzy – por. Floriana Ewertowskiego  
z 59 pp. i strzelca Antoniego Hajłasza z 19 pp. im. „Od-
sieczy Lwowa”  delegacje  szkół, nauczyciele - seniorzy, 
przedstawiciele instytucji, poczty sztandarowe,  człon-
kowie OSP w Gąbinie i Dobrzykowie, przedstawiciele 
policji, a także uczniowie i mieszkańcy - przypomnie-
nie tych wydarzeń  stało się inspiracją do refleksji nad 
tym, co dla nas – współcześnie żyjących na mazowiec-
kiej ziemi - wynika z ofiary tych, którzy tutaj przed 
nami żyli, walczyli, zmagali się z trudami wojny? 
Pytanie to pojawiło się w homilii wygłoszonej przez 
ks. kan. Zygmunta Karpa, który powiedział m.in. 
„Polskość jest jak czyste powietrze, niezbędne czło-
wiekowi do oddychania. Przez wieki kształtowała się 
według wartości „BÓG - HONOR-OJCZYZNA”. Tych  
wartości nie udało się podeptać żadnemu z reżimów. 
Dzięki temu, że walczący w różny sposób Polacy po-
zostali im wierni, mogła odrodzić się wolna Polska.  
To właśnie jest cena ofiary życia polskiego piechu-
ra, kapłana, nauczyciela, rozstrzelanego studenta, 

aby przede wszystkim zyskać na czasie, by siły 3 dy-
wizji niemieckiej nie zagroziły walczącym nad Bzurą 
oddziałom polskim. 

19 pp im. „Odsieczy Lwowa” kilkakrotnie nacie-
rał z podstaw wyjściowych na Dobrzyków i Tokary, 
by zmusić nieprzyjaciela do wycofania. Gdy pró-

ba nie powiodła się, część żołnierzy, mając odcięte 
drogi odwrotu, do końca pozostała na polu walki. 
Dzielnym piechurom lwowskim ruszyły na pomoc 
pułki wielkopolskie - 59 i 61, jednak poniosły one 
duże straty, wpadłszy w gęstej mgle, w bliski ogień 
nieprzyjaciela. Choć na polu walki pozostało 306 po-
ległych, pułki wypełniły swoje zadanie: nieprzyjaciel 
dotarł do Gostynina dopiero późną nocą 16 wrze-
śnia, kiedy oddziały polskie odeszły już nad Bzurę.  
Fragment historii tej Ziemi, a także losy jej mieszkań-
ców i walczących tu w obronie honoru i godności 
żołnierzy polskich został przywołany podczas obcho-
dów 70. rocznicy bitwy pod Dobrzykowem nie bez 
powodu. 

Dla licznie zgromadzonych w świątyni Gości, 
wśród których obecni byli_-   Senator RP - Janina Fe-
tlińska,  Poseł IV, V i  VI kadencji  Sejmu – Wojciech 
Jasiński, Przedstawiciel Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Przewodniczący Rady Powiatu Płockie- Kwiaty składa rodzina porucznika Floriana Ewertowskiego
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chłopca i dziewczyny z biało-czerwona opaską”. 
Oprawę muzyczną Mszy św. przygotowała  orkiestra  
OSP z Gąbina pod batutą  kapelmistrza  Tadeusza Za-
lewskiego.

Po Mszy  św. zebrani udali się w uroczystym 
przemarszu nad mogiły poległych żołnierzy, 
gdzie odbył się Apel Poległych,  przygoto-
wany przez uczniów i nauczycieli Szko-
ły Podstawowej w Dobrzykowie. Po 
odegraniu hymnu narodowego głos 
zabrał  Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin – Krzysztof Jadczak, któ-
ry podkreślił, jak ważną rolę w 
pielęgnowaniu pamięci o prze-
szłości i kształtowaniu tożsamo-
ści narodowej młodego pokolenia 
odgrywają działania wychowawcze szko-
ły. - Wielu obecnych na tej uroczystości absolwentów do-
brzykowskiej szkoły uczyło się nad mogiłami swoich patro-
nów patriotyzmu i wierności harcerskiemu prawu: służby 
Bogu i Ojczyźnie, porządkując mogiły żołnierzy, zaciąga-
jąc nad nimi warty czy składając przyrzeczenie harcer-
skie – przypomniał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.   
O roli pamięci  o Patronach  szkoły w wychowaniu 
młodego pokolenia powiedziała również w swoim 
wystąpieniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzy-
kowie – Bogumiła Zalewska – Opasińska: - Z postawy 
spoczywających tu 
żołnierzy Wrze-
śnia, którzy ducha 
– oddali Bogu, ser-
ce – Polsce, a ciało 
– Ziemi Dobrzy-
kowskiej,  może 
rodzić się nasz 
współczesny pa-
triotyzm, pozwa-
lający przekazać 
młodym pokole-
niom, że polskość 
jest wielkim za-
szczytem. Poma-
ga nam wzrastać, 
realizować swoje 
powołanie i ma-
rzenia, kształtuje 
naszą tożsamość, 
ukazując warto-
ści, według któ-
rych należy iść ku 
przyszłości. Umiłowanie ojczystego kraju, wszystkiego, co 
pomaga nam dojrzewać, wyznaczać cele, jest czymś natural-
nym, pięknym, świadczącym o wrażliwości człowieka. 

Uczniowie przywołali obowiązki Polaka, w świetle 
„Dekalogu” Zofii Kossak. Pięknie zabrzmiały strofy 
wiersza „Tym, co polegli na naszej ziemi”, którego au-
torem jest  dh Henryk Jadczak – wieloletni nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie, wychowawca 
wielu pokoleń harcerzy oraz  hymn szkolny „Wam – 
żołnierzom spod Dobrzykowa”- kompozycja  uczest-
nika kampanii wrześniowej - Mieczysława Skurosza 
i piosenka „Nie pamiętasz...” wykonana przez jedna 
z uczennic. Wzruszającą „Modlitwę przed bitwą”  
z modlitewnika żołnierzy Września przywołał żoł-
nierz – rekonstruktor z 18 pp. - Jakub Wojewoda.  
W Apelu Poległych  uczniowie  dobrzykowskiej szko-
ły oddali hołd poległym Patronom i Synom Ziemi Do-

brzykowskiej – ks. Władysławowi Duszczykowi – Pro-
boszczowi Parafii Dobrzyków, Tadeuszowi Grossowi 
– kierownikowi przedwojennej szkoły w Dobrzyko-
wie – straconym w obozach zagłady oraz żołnierzo-

wi AK – Władysławowi Dubielakowi – ostatniej 
ofierze systemu stalinowskiego, straconemu  

w rakowieckim więzieniu.
 Uczestnicy uroczystości złożyli  

kwiaty pod pomnikiem upamiętniają-
cym poległych obrońców Dobrzyko-

wa i Polski. Następnie głos zabra-
li: Poseł Wojciech Jasiński, któ-
ry zwrócił uwagę na potrzebę 
odważnego przyznawania się 

do polskości i troski o prawdę 
historyczną i Senator RP Janina 

Fetlińska. Odwołując się do słów wy-
głoszonego przez uczniów „Dekalogu Polaka” Pani 
Senator stwierdziła, że winien być on moralnym dro-
gowskazem  dla każdego parlamentarzysty w Polsce.  
Przy dźwiękach „Ciszy nocnej” przedstawiciele 
uczniów i Rodzin zapalili biało-czerwone znicze. 

Kolejnym punktem uroczystości było  zwiedzanie  
Szkolnej   Izby Pamięci Narodowej oraz   zbiorów pry-
watnych  ks. Grzegorza Mierzejewskiego, zwłaszcza 
militariów.

Uwieńczeniem obchodów była projekcja intere-
sującego filmu „Bitwa Dobrzykowska” w reżyserii  
ks. Grzegorza Mierzejewskiego, w którym - obok ma-
teriałó archiwalnych - wykorzystano relacje świadków 
wydarzeń. 

Zapewne na długo w pamięci uczestników pozo-
staną wspomnienia z obchodów 70. rocznicy bitwy 
pod Dobrzykowem. 

Być może  nam – współcześnie poszukującym swo-
jego miejsca na mapie świata – pomogą odkryć w so-
bie  siłę płynącą  ze wspomnienia harcerskiej przysię-
gi, która miała miejsce nad grobami żołnierzy, z przy-
pomnienia chwili, kiedy po latach poszukiwań można 
było zapalić znicz w miejscu spoczynku krewnego lub 
wspomnienia matki, która pokazywała przestrzelo-
ny hełm, znak, że tu leży ktoś, o kim nie można za-
pomnieć? A może z postawy naszych poprzedników 
młodzi będą czerpać odwagę, by móc wypełnić prze-
słanie poety;

„Idź  wyprostowany wśród tych co na kolanach.(...) 
Czuwaj – kiedy światło na górach daje znak – wstań i idź (...) 

Masz mało czasu trzeba dać świadectwo!
Bądź wierny - Idź” (Zbigniew Herbert)

 
Bogumiła Zalewska-Opasińska
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To m.in. usłyszały dzieciaki z dwóch klas pią-
tych, które zawitały w Komisariacie Policji w Gąbinie. 
Głównym tematem tej niecodziennej lekcji było bez-
pieczeństwo na drogach. Gąbińscy policjanci spoty-
kają się uczniami stale, zwykle w ich szkołach. Mają 
plan, by poprowadzić zajęcia w każdej placówce 
oświatowej na terenie gmin, którymi się opiekują. Dzi-
siejsze spotkanie było o tyle wyjątkowe, że to dzieci  

Cykl spotkań z młodzieżą 
z klas Va i Vb ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gąbinie przyszły do komisariatu. Razem ze swoimi 
nauczycielkami zasiadły na sali odpraw przez białym 
ekranem. Młodych gości powitał komendant podinsp. 
Ryszard Cieślak, a potem pałeczkę przejęli dzielnico-
wi mł. asp. Bogdan Cichosz oraz sierż. sztab. Tomasz 
Król. Właściwie mówili krótko – że i dzieci, i dorośli 
giną na drogach, często z własnej winy, bo lekceważą 
zasady bezpieczeństwa. I że dorośli nie zawsze są mą-
drzy, więc dzieci mają prawo pouczać i przypominać: 
Tato, zapnij, pasy, mamo, jedź wolniej, dziadku, jak 
jedziesz rowerem, włóż kamizelkę odblaskową!

A potem wyświetlony został film przygotowa-
ny przez Komendę Stołeczną Policji pt. „Masz jedno 
życie”. To doskonała pomoc dydaktyczna – zdjęcia, 
dobrej jakości grafiki, krótkie sekwencje filmowe ko-
mentowane spokojnym głosem lektora, który zwraca 
się bezpośrednio do widzów, mocno działają na wy-
obraźnię. Dzieciaki reagowały okrzykami: Ojej! Yyyy!, 
Jeeej! - kiedy na ekranie pokazywały się sceny z wy-
padków, kiedy wyświetlało się porównanie siły ude-
rzenia rozpędzonego samochodu z upadkiem z coraz 
wyższych pięter Pałacu Kultury...

Po projekcji uczniowie dostali od policjantów opa-
ski odblaskowe i „Kodeks młodego rowerzysty”. Oraz 
zadanie domowe – opowiedzieć o filmie w domu 
rodzicom i dziadkom i namawiać ich gorąco, by wy-
bierając się gdzieś pieszo czy rowerem, koniecznie 

Dorośli nie zawsze postępują 
mądrze, rozsądnie, dlatego wy 
musicie ich uczyć, głośno wołać: 
Nie wolno tak postępować! 
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Cykl spotkań z młodzieżą 
w KP Gąbin

Nowa strona internetowa Komisariatu Policji 

zakładali kamizelki odblaskowe albo inne 
błyszczące elementy. Bo jako piesi czy rowe-
rzyści są prawie niewidoczni dla kierowców 
i o nieszczęście bardzo łatwo.

Na koniec piątoklasiści zwiedzili komisa-
riat i wrócili na lekcje. Może choć część z nich 
stanie się dobrymi nauczycielami dla swoich 
bliskich. 

Opracowała: Anna Lewandowska z KMP 
Płock 

fot. A. Świerzyński
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1 października 2009 roku o godz. 17:00 w Gimna-
zjum w Dobrzykowie odbył się koncert zamykający 
cykl obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny świa-
towej i upamiętniający bohaterów bitwy pod Dobrzy-
kowem. Przed zaproszonymi gośćmi – Burmistrzem 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofem Jadczakiem, Księ-
dzem kanonikiem Zygmuntem Karpem, Dyrektorem 
Gimnazjum w Dobrzykowie - Danutą Jakubowską, 
nauczycielami, uczniami i licznie zgromadzonymi 
mieszkańcami okolicy wystąpił Harcerski Zespół Pie-
śni i Tańca „Dzieci Płocka” i Zespół tańca Ludowego 
„Masovia” przy Politechnice Warszawskiej. 

Starsi i młodsi występ obu zespołów obejrzeli z za-
chwytem i widocznym wzruszeniem. Łzy błyszczały w 
oczach widzów, gdy młodzi ludzie na scenie oddawa-
li piękno poświęcenia i patriotyzmu bohaterów wojny 
obronnej, okupacji, powstania warszawskiego.... Wie-
lu śpiewało piosenki żołnierskie razem z artystami. 

Druga część koncertu poprowadziła widzów śla-
dem piękna małych ojczyzn, bogactwa polskiego folk-
loru. Z dumą oglądano to, czego wojna nie była w sta-
nie unicestwić – ducha polskości. 

Cała uroczystość sprawiła, że po raz kolejny zaci-
snęła się więź między pokoleniami. Uczestnicy, nie-
zależnie od wieku, wyrazili nadzieję na kolejne takie 
spotkania. 

zamykający cykl obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny  
Światowej i upamiętniający bohaterów bitwy pod Dobrzykowem

Koncert



23

www.gabin.pl

5 października w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w No-
wym Grabiu odbył się VII 
Festiwal Piosenki Harcersko  
– Turystycznej. Uczestniczyli 
w nim uczniowie - przedstawi-
ciele wszystkich szkół podsta-
wowych z gminy Gąbin oraz 
Gimnazjum w Dobrzykowie. 

Celem festiwalu było pro-
pagowanie piosenek tury-
stycznych, biwakowych i harcerskich oraz ratowanie 
tych piosenek przed zapomnieniem. Uczniowie czę-
sto śpiewali piosenki mało znane, ale równie pięk-
ne. Dzieci udowodniły, że znają pieśni obrzędowe, 
a także to, że można przyjemnie spędzać czas z pio-
senką na ustach. Wszyscy uczestnicy wykazali się 
zdolnościami wokalnymi i muzycznymi. 

VII Festiwal  
Piosenki Harcersko-Turystycznej  
w Nowym Grabiu
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Bieg Niepodległości zorgani-
zowany przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadcza-
ka odbył się 10 listopada. Wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież ze 
wszystkich szkół 
z terenu miasta  
i gminy Gąbin   
w tym także Ze-
społu Szkół im. St. 
Staszica.  W bie-
gu uczestniczyły 
także reprezen-
tacje Ochotniczej 
Straży Pożarnej, 
klubu sportowego 
„Błękitni Gąbin”, 
urzędu miasta  
i gminy, nauczy-
cieli i dyrektorów 
szkół, rodziców i 
opiekunów, a tak-
że starsi miłośnicy 

OBCHODY 91. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

biegania. Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwała policja z Ko-
misariatu Policji w Gąbinie oraz 
Pracownik NZOZ Remedium. Sa-
mochód z MGOPS-u, towarzyszył 

biegaczom na całej trasie biegu. 
Ciekawym elementem były stro-
je niektórych biegaczy (koszulki  
i bluzy), które promowały szkoły  
i pozostałe jednostki.  Bieg rozpo-
czął się na starówce w Gąbinie,  
gdzie zostały wręczone numery  
startowe, następnie uczestnicy prze-
szli do pomnika Nieznanego Żoł-

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

W bieżącym roku tradycyjnie 
w Mieście i Gminie Gąbin obcho-
dzono rocznicę odzyskania nie-
podległości. Obchody rozpoczę-
ły się już 7 listopada – tego dnia 
odbył się Ogólnopolski Turniej 
Szachowy im. Bł. Bpa Leona We-

tmańskiego. Jego organizatora-
mi byli: Proboszcz Parafii Rzym-
skokatolickiej pw. św. Mikołaja  
w Gąbinie, Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin, Dyrektor Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie.
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OBCHODY 91. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

nierza w parku przy ulicy 
Kościuszki. Start wyzna-
czono na ulicy Płockiej, 
przy Ośrodku Zdrowia  
w Gąbinie. Trasa pro-
wadziła traktem leśnym  
w kierunku Koszelówki  
z finałem na stadionie 
miejskim w Gąbinie.

 Na uczestników bie-
gu czekały ciekawe na-
grody (sprzęt sportowy, 
MP3, książki), symbolicz-
ne upominki, słodycze 
oraz pyszna grochówka 
przygotowana przez ku-
charki ze szkoły podstawowej w 
Gąbinie. BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 
z roku na rok cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem mieszkań-
ców gminy, świadczy o tym liczba 
uczestników ok. 250, ponad 40% 
więcej niż w ubiegłym roku.  

Uroczystości 11. listopada roz-
poczęła msza św. w kościele para-

fialnym w Gąbinie. Po mszy nastą-
pił przemarsz do Pomnika – Głazu 
Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje 
złożyły kwiaty. Następnie obchody 
przeniosły się do Grobu Niezna-
nego Żołnierza. Delegacje szkół, 
przedstawicieli samorządu Miasta  
i Gminy Gąbin, zakładów pracy 
i organizacji społecznych złożyły 
kwiaty. Wspólnie zmówiono mo-
dlitwę, po której  przy dźwiękach 

werbla,  odbył się apel poległych 
przygotowany przez Szkołę Pod-
stawową w Czermnie. Uczennica 
klasy IV Szkoły Podstawowej w 
Czermnie – Aleksandra Milewska 
zaśpiewała pieśń „Biały Krzyż”. 
Pani dyrektor Marzena Ledzion  
i Mateusz Król zapalili symboliczny 
znicz. Na zakończenie uroczystości 
Orkiestra OSP Gąbin zagrała pieśni 
patriotyczne.

Obchody 91. rocznicy odzyska-
nia niepodległości zakończyły się  
w czwartek – 12 listopada  uroczy-
stą akademią w wykonaniu mło-
dzieży z Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie. Młodzież Gimnazjum 
zaprezentowała oryginalny spek-
takl pt.: „Historia, tajemnica...”,  
w którym poprzez poezję, muzykę 
i bogatą scenografię przypomniała 
długą drogę do niepodległości. Spo-
tkanie pozostawiło na wszystkich 
niezatarte wrażenie.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

***
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Dnia 7 listopada na hali sportowej w Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie odbył się Ogólnopolski 
Memoriał Szachowy im. Bł. Bpa. Leona Wetmańskie-
go, nad którym patronat objął Jego Ekscelencja ks. 
Biskup Piotr Libera. Turniej zgromadził wielu za-
wodników z wysokim rankingiem szachowym, dzię-
ki czemu rywalizacja była bardzo emocjonująca.  
W turnieju udział wzięło 60 szachistów z wielu polskich 
klubów szachowych, a także zagranicznych z Biało-
rusi i Ukrainy. Na zwycięzców czekały cenne nagrody  
i puchary ufundowane przez ks. Biskupa Piotra Li-
berę, ks. Proboszcza Józefa Szczecińskiego oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadcza-
ka. Podczas wręczania nagród ks. Biskup skierował 
wiele ciepłych słów do uczestników jak i organiza-
torów turnieju stwierdzając m. in.,  
że Gąbin tego dnia stał się stolicą sza-
chów. Sędzią głównym turnieju był To-
masz Zbrzezny od wielu lat związany  
z turniejami szachowymi, zwycięzcą 
został Witalij Kozak z Ukrainy, który 
od 15 lat gra zawodowo w szachy. 

Ogólnopolski 
Turniej szachowy
im. Bł. Bpa.  Leona Wetmańskiego
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W dniach 2-3 października i 16 listopada 
mieszkanki Miasta i Gminy Gąbin miały moż-
liwość przeprowadzenia bezpłatnego badania 
mammograficznego. Dla Pań w wieku 50-69 lat 
badania odbyły się bezpłatnie, zaś dla Pań w wie-
ku 39-49 lat koszt badania wyniósł tylko 30,00 zł, 
dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin.

Badania były prowadzone w ambulansie me-
dycznym przy Urzędzie Miasta i Gminy w Gą-
binie w godzinach 9:00 – 18:00. Chętnych było 
bardzo wiele, ale z możliwości badań skorzystało 
około 456 pań, które przez dwa ostatnie lata nie 
miały wykonywanego refundowanego badania.

Badania mammograficzne zostały przeprowa-
dzone w ramach Populacyjnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi finansowanego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Badania 
mammograficzne

Już po raz drugi na stanowisku prezesa MKS 
Błękitni Gąbin zasiadł Krzysztof Murawski, który 
został też delegatem na zjazd POZPN i MZPN War-
szawa. Obok niego w zarządzie znaleźli się: Tomasz 
Jankowski, Dariusz Krajewski, Marek Ledzion, Ma-
riusz Opasiński i Mateusz Szewczyk. Funkcję otrzy-
mali również: Bartosz Chyra, Dominik Dutkiewicz 
i Sławomir Strzelecki, tworzący Komisję Rewizyjną. 
Nowo wybrani stanęli przed koniecznością zmiany 
statutu klubu, uchwalonego jeszcze w 1966 r. Jednak 
nie tylko takie zadanie musieli wykonać. Najważ-
niejszy cel przed nimi. Drużyna piłki nożnej (grupa 
seniorów) awansowała do IV ligi mazowieckiej i trze-
ba będzie utrzymać to miejsce. Obiecująco przedsta-
wia się też drużyna młodzieżowa, zajmująca obecnie  
VI miejsce w lidze okręgowej. Apetyt rośnie na lep-
szą lokatę. 

Nowemu zarządowi życzymy sukcesów i czeka-
my na gole!

autor: inka

Krzysztof Murawski 
nadal prezesem 
MKS Błękitni
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W przedszkolu samorządowym w Gąbinie w miesiącu lipcu odby-
wały się zajęcia otwarte dla nowoprzyjętych dzieci. W sierpniu zosta-
ły przygotowane przez opiekunki nowe dekoracje. Pierwszego wrze-
śnia przedszkolaków przywitały nowe, kolorowe postacie z różnych 
bajek, które spoglądają na maluchów ze wszystkich przedszkolnych 
ścian. Również Miasto i Gmina Gąbin pozyskała działkę sąsiadującą  
z budynkiem przedszkola, przeznaczoną pod nowy plac zabaw, któ-
rego realizacja rozpocznie się w przyszłym roku.  

Przygotowania do nowego 
roku „przedszkolnego”  
u Króla Maciusia Pierwszego
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Bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci, a tak-
że dorosłych cieszą się 
organizowane przez 
Miejsko - Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Gąbinie spek-
takle teatralne 
/bajki/ Teatru 
Art - Re z Kra-
kowa.

Latem do-
skonałym miej-
scem na takie 
przedstawienia 
jest altanka na 
Starówce, w której 
po raz kolejny dzieci z 
Gąbina, a także dzieci wy-
poczywające w okolicach Gąbina 
mogły spotkać się z aktorami, wy-
słuchać i aktywnie uczestniczyć 
w spektaklu pt. „Stoliczku - na-

Imprezy zorganizowane w czasie wakacji
przez MGOK w Gąbinie

16 sierpnia w altance na Starówce o godzinie 
18:00 odbył się koncert pt. Przeboje Znane i Lu-
biane w wykonaniu zespołu Concord.

2 sierpnia MGOK w Gąbinie oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Gąbinie zaprosili mieszkańców 
miasta i gminy na KONCERT ORKIESTRY 
DĘTEJ OSP.

W wakacje mogliśmy wziąć udział w przedsta-
wieniu teatralnym aktorów Teatru ART-RE z Krakowa  
w spektaklu pt. „Stoliczku - nakryj się”(2 lipiec) oraz  
w spektaklu „CALINECZKA” (29 sierpień) baśni 
H.Ch. Andersena.

„CALINECZKA” 
Adaptacja jednej z najsłyn-

niejszych baśni H.Ch. Andersena 
przenosi widzów w świat przepełnio-

ny pięknymi kolorami, muzyką i śpie-
wem. Jest to opowieść o malutkiej, uroczej 

dziewczynce, która wyrosła z kielicha za-
czarowanego kwiatu. Dziewczynka poznaje 
na swojej drodze rodzinę Żab, Chrabąszcza, 
Mysz, Kreta, Jaskółkę, która przenosi ją w 
zaczarowany świat krainy Elfów. Widzo-

wie uczestniczyli czynnie w przygodach 
Calineczki ucząc się dobroci, uczci-

wości, opiekuńczości, niesienia 
pomocy potrzebującym i 

wdzięczności.

kryj się”. Bajka wzbudziła 
dużo pozytywnych 

emocji. Dzieci / z 
pewnością także 

dorośli / kocha-
ją bajki. Bajki 
zachwycają, 
nieraz prze-
rażają, ale 
zawsze nio-
są pozytyw-
ne przesła-
nie. Budzą i 

rozwijają wy-
obraźnię. Uczą 

odróżniać dobro 
od zła. Tak było i 

teraz. Śmiech, okrzy-
ki i aktywne uczestnic-

two w spektaklu jest dowodem 
na to, że bajka musi być nieodłącz-
nym elementem rozwoju dziecka. 
Takie chwile często dają siłę na 

przyszłość. 

„Stolicz-
ku - nakryj się” 

Opowieść o trzech braciach 
wyruszających w świat w poszu-

kiwaniu szczęścia. Każdy z nich znaj-
duje zatrudnienie u innego rzemieślnika. 

Za sumienną pracę otrzymują niezwykłą 
zapłatę. Ich radość nie trwa jednak długo. 
W drodze powrotnej do domu, młodzieńcy 
trafiają do karczmy, gdzie zostają oszuka-
ni przez chciwego karczmarza. Spektakl 

przybliża dzieciom rzemiosła takie jak 
młynarz, stolarz , szewc. Uczy, że cięż-

ka praca zostaje sowicie wynagro-
dzona, a człowiek chciwy i 

nieuczciwy poniesie 
karę.

!
!
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Święto w Czermnie rozpoczęto uroczy-
stą mszą świętą o godz. 12:00 w Kościele 
Parafialnym w oprawie zespołu „Radośni 
w Panu” prowadzonego przez organistę 
Łukasza Stefańskiego.

Po mszy św. nastąpił przemarsz  
z wieńcami na plac przed Szkołę Podsta-
wową im. Wł. St. Reymonta. Tutaj od-
były się tradycyjne obrzędy dożynkowe  
w wykonaniu Wielopokoleniowego Ze-
społu Ludowego. Podczas uroczystości 
uświetniały nam występy zespołów lokal-
nych. W programie artystycznym były wy-
stępy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej z Czermna, Zespołów Ludowych  
i młodzieżowych z Czermna. Znajdowały 
się stoiska gastronomiczne i Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. W trakcie uroczysto-
ści przeprowadzona została loteria fanto-
wa oraz wystawa płodów rolnych.

Uroczystość skupiła wielu mieszkań-
ców również z pobliskich miejscowości, 
towarzyszyła jej miła atmosfera i wspa-
niała zabawa. 

W dniu 27 września 2009 r. we wsi Czerm-
no po raz kolejny odbywały się dożynki pa-
rafialne. Organizatorem tej uroczystości są: 
Szkoła Podstawowa w Czermnie, Proboszcz 
Parafii Czermno ks. Tadeusz Żerdziewski, 
Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Czermnie.

w Czermnie
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Spotkanie w Muzeum
Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin, któ-

ra odbyła się 30 września 2009 r., miało miejsce 
wyjątkowe spotkanie. Radni wraz z Przewodni-
czącym, Burmistrzem i przedstawicielami Urzę-
du Miasta i Gminy Gąbin oraz członkami Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej złożyli 
podziękowania Paniom Emilii Mostowicz i Mał-
gorzacie Podpora za przekazanie Społecznemu 
Muzeum im. Felicjana Sławoja Składkowskiego 
cennych dokumentów i pamiątek rodzinnych po 
Premierze II Rzeczypospolitej, Wybitnym Synu 
Ziemi Gąbińskiej. Podczas spotkania uczestnicy 

zwiedzili otwartą 1 września wystawę związaną 
z wybuchem II Wojny Światowej oraz salę z eks-
pozycją stałą poświęconą pamięci Felicjana Sła-
woja Składkowskiego.
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W chwili gdy płyta jest już tłoczona roz-
mawiam z Anią – skrzypaczką i Łukaszem – basistą

- Kto jest założycielem zespołu, jak wyglądały same 
początki i ile osób liczy zespół?

Ania:
- Założycielem zespołu jest Łukasz Stefański, organi-

sta parafii Czermno. Choć początkowo na zespół składał 
się tylko wokal i pianino, zespół z biegiem czasu zaczął 
się rozbudowywać. Pierwszymi wokalistkami (które 
współpracują z zespołem do dziś) były Ewa Siecińska, 
Justyna Marzec i Aśka Wernik. Obecnie mamy ich 6. Gi-
tarzysta - Tobiasz oraz pianista-Marcin wchodzą w skład 
zespołu do dziś , jednak z lekką przerwą. Wojtek-per-
kusista współpracuje z nami od naszego debiutanckiego 
występu mającego miejsce zarówno przed jak i w czasie 
pasterki w roku 2008r. Swojego czasu w zespole można 
było usłyszeć, m.in. bongosy, klarnet. Niestety w obec-
nym składzie ich brak. Próby odbywały się na plebani, 
lecz gdy nasze grono rozrosło się przenieśliśmy się do 
kościoła.

Nadeszły Dni Gąbina. W zespole pojawiły się trzy 
skrzypaczki, które choć miały wystąpić tylko gościnnie 
do dziś należą do zespołu.

Radośni w Panu
wywiad z członkami zespołu

Nagranie płyty, szczególnie „tej pierwszej” to dla każdego zespołu wielkie wydarze-
nie. Młodzież z terenu Miasta i Gminy Gąbin (i nie tylko – o czym później) po raz kolej-
ny udowodniła swoje wszechstronne zdolności. Oprócz talentów wokalno – muzycznych 
członkowie zespołu , bo o nich tu mowa, wykazała się umiejętnościami menadżerskimi. 
Nagranie płyty to ogrom pracy, przygotowanie aranżacji, godziny prób, nieprzespane noce, 
poszukiwania sponsorów, studia nagraniowego, ciągłe zmiany terminów, próby, próby, 
próby…. Im się udało a efekty ich ciężkiej pracy będzie można posłuchać na pierwszej 
(mam nadzieję że nie ostatniej) płycie pn.: KAWAŁEK NIEBA.

Poszukiwaliśmy osoby grającej na 
wiolonczeli, lecz na razie nie znaleźliśmy odpowiedniej.

Gościnnie na płycie wystąpił Krzysztof Kralka -sak-
sofon.

-Dlaczego „Radośni w Panu”?
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Ania:
Myślę, iż nazwa mówi sama za siebie. Zespół dzia-

ła przy parafii św. Wawrzyńca w Czermnie, aranżuje 
piosenki o treści religijnej. To co robimy idzie w parze 
z wielką radością. Radością, ponieważ wiemy dzięki 
komu zaistnieliśmy. To Jemu, Najwyższemu Stwórcy, 
zawdzięczamy całe nasze dzieło, którego jesteśmy ele-
mentami. Współtworzymy je, ponieważ mamy podob-
ne wartości, poglądy. Chcemy robić coś, co da również 
ludziom wielką radość. Coś, co pozwoli im „zatrzymać 
się” i pomyśleć nad swym życiem, relacjami z Bogiem. 
Może właśnie dzięki nam otworzą się komuś oczy  
i zacznie patrzeć na wiarę w zupełnie inny sposób.

-Czy ktoś Wam pomaga, gdzie prowadzicie próby?
Ania:
- Pilnym okiem czuwał nad nami Ksiądz Proboszcz 

Tadeusz Żerdziewski z par. św. Wawrzyńca w Czerm-
nie, przy której działamy. Wspierał nas, często bardzo 
motywował do jeszcze bardziej efektywnej pracy. Przy-
pominał nam, ze robimy to na Chwałę Bożą.

Można powiedzieć, że zespół zyskał liczne 
poparcie, m.in. parafian. Ludzie zauważy-
li, że mamy cel, jakim jest wywyższa-
nie Pana. Liczne osoby zarówno jak 
i przedsiębiorstwa wspomagają 
nas czy to życzliwym słowem, 
czy tez pomocą materialną. Nie 
możemy również zapomnieć 
o Burmistrzu Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztofie Jadczaku, 
to dzięki niemu mogliśmy 
publicznie prezentować na-
sze wspaniałe dzieło, oraz o 
patronacie medialnym, któ-
ry objęli Tygodnik Płocki i 
Katolickie Radio Płock.

-Skąd wziął się pomysł na 
nagranie? Jak to wyglądało?

Ania:
- Całe wakacje ciężko praco-

waliśmy nad aranżacjami piosenek. 
Doszliśmy do wniosku, że owocem na-
szej pracy może być coś wspaniałego. Może 
sposób jakim dajemy świadectwo o Bogu trafi do więk-
szej ilości osób. Taki przekaz to nasza forma modlitwy 
i dziękczynienia. To co potrafimy robić dobrze chcemy 
jak najlepiej wykorzystać. Poprzez nagranie płyty każdy 
może mieć kawałek naszego dzieła w domu.

Dokładnie prace zaczęliśmy w czerwcu bieżącego 
roku. Do studia weszliśmy na przełomie sierpnia i wrze-
śnia. Każda osoba z zespołu nagrywała oddzielnie swoją 
ścieżkę dźwiękową. Choć na początku było to lekko stre-
sujące szybko przerodziło się w dobrą zabawę.

Duży udział w nagraniu płyty mają oczywiście licz-
ni sponsorzy oraz burmistrz Gminy Gąbin. Bez nich 
nagranie płyty zostało by jedynie niespełnionym ma-
rzeniem. Projekt płyty został ukończony wraz z okład-
ką płyty pod koniec października. A płyta ukaże się  
w połowie listopada.

-Pierwsza płyta „Kawałek nieba” ukończona. Czy 
można się spodziewać kolejnych?

Ania:
- Tak. Już w przyszłym roku planujemy nagrać ko-

lędy oraz teledysk do płyty (dzięki uprzejmości firmy 
ArtMediaVideo) , aby każdy mógł kolędować razem  
z nami. Uważam, że nasze płyty są swoistym rodzajem 

modlitwy. Naszym celem jest, aby jasny przekaz dotarł 
do ludzi i poruszył ich serca.

-Czy chcecie zadedykować komuś płytę?
Ania:
- Oczywiście. Chcemy zadedykować ją wszystkim, 

którzy szukają Boga. Mamy nadzieje, że chociaż w mini-
malnym stopniu przysłuży się ona do czyjegoś powrotu 
na właściwą drogę. Niech ta płyta pozwoli zatrzymać się 
chociaż na chwilę i spojrzeć na własne życie, własne rela-
cje z ludźmi i Bogiem. Mamy nadzieje, że płyta przyczy-
ni się każdemu, kto tego będzie tego potrzebował. Niech 
stanie się impulsem , może nawet do zmiany kierunku 
myślenia.

Nagranie płyty to dla wielu początkujących zespo-
łów niespełnione marzenie, Wam się udało, kto wpadł 
na ten pomysł, jaką mieliście motywację, jak doszło do 
nagrania?

Łukasz:
- Powiem szczerze że pewnego dnia jak miałem już 
wszystkiego dosyć bo miałem na głowie zbyt dużo, 

zapytałem się reszty zespołu kto wpadł na 
ten pomył bo teraz mam tylko dużo pra-

cy……jak się okazało to był mój po-
mysł :) więc było trochę wesoło.

Motywacja?? Hmmm…na 
początku chciałem zrobić coś 

więcej, trzeba przecież wyma-
gać szczególnie od siebie, a 
nagranie płyty to była też dla 
nas ogromna lekcja muzyki. 
I chciałem także, aby mło-
dzież z Czermna też poka-
zała że coś potrafi, jesteśmy 
małą parafią i chciałem udo-
wodnić że „można” nie tylko  

w tych dużych społeczno-
ściach, ale i w tych mniej-

szych, trzeba po prostu chcieć 
i dużo ćwiczyć!!!

- Jesteś szefem zespołu i głów-
nym aranżerem, czy trudno jest za-

panować nad całością (instrumenty  
i śpiew)?

Łukasz:
- Z tym „szefem” to może przesada :) Jestem założy-

cielem i opiekunem zespołu. Nie chcę, aby w zespole pa-
nowała atmosfera że „ja” jestem szefem i koniec, każdy z 
nas ma prawo do podejmowania decyzji, ale pod warun-
kiem że jest to decyzja mądra. Jednak jeśli w zespole są 
różne zdania np. co do aranżacji wtedy ostateczną decyzję 
podejmuję ja, czasem w porozumieniu z ks. Tadeuszem. 
Aranżacją zajmowaliśmy się wszyscy z sekcji instrumen-
talnej, najpierw była to tylko forma utworu a później 
każdy dawał jakiś pomysł. Dosyć dużo czasu zajęło nam 
określenie właściwej aranżacji bo często zmienialiśmy 
kilka rzeczy. Na płycie można usłyszeć różne rodzaje 
muzyki, m in. reggae, funky, muzykę góralską i irlandz-
ką. Niekiedy na próbie trudno jest coś zrobić, szczególnie, 
iż jest nasz 14 osób i jeśli każdy powie choć słowo robi się 
głośno. Wtedy można dostać „po uszach” :)

- Nagranie płyty wiąże się z kosztami, czy trudno 
było pozyskać sponsorów?

Łukasz:
- To prawda nawet nie przypuszczałem że są to takie 

koszty, szczególnie jeśli chodzi o wydanie płyty, spo-
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dziewałem się dużo mniejszych. Jednak z pozyskaniem 
tych środków wcale nie było tak trudno. I tu trzeba ser-
decznie podziękować naszym sponsorom, bez nich ni-
gdy byśmy tego nie dokonali. Byli oni do nas nastawieni 
bardzo przyjaźnie, a niektórzy zadeklarowali już, że w 
przyszłym roku znów możemy liczyć na ich pomoc jeśli 
będzie taka potrzebna.

- Co było dla Ciebie trudniejsze, opracowanie utwo-
rów czy prace związane z nagraniem i procesem pro-
dukcyjnym płyty?

Łukasz:
- Najtrudniejsze były przygotowania do nagra-

nia, czyli próby, próby i próby. Trwało to przecież całe 
wakacje a próby były niemal codziennie. To nie było 
łatwe, bo przecież każdy z nas ma jakieś obowiązki  
i dziękujemy naszym rodziną za cierpliwość :) Samo na-
granie to już formalność . Każdy wie co ma robić, tylko 
trzeba się skupić i współgrać z metronomem. Produk-
cja płyty to już nie nasza praca. My tylko za to płacimy  
i mówimy czego oczekujemy.

- Kiedy i gdzie będzie można Was usłyszeć  
na żywo w pełnym składzie?

Łukasz:
- Nie mamy w tej chwili żadnych zaplanowanych 

koncertów, ale jesteśmy gotowi zagrać w każdej chwi-
li. Czekamy tylko na propozycję. Na pewno będziemy 
pracować teraz nad kolędami, jak co roku zagramy  
w Czemnie przed i w czasie pasterki, i jeśli organizatorzy 
pozwolą chcemy zagrać na koncercie Bożonarodzenio-
wym, który jest organizowany w naszej gminie. Zachę-
cam także do słuchania Katolickiego Radia Płock (104,3 
FM), gdzie będziemy gośćmi i będzie można usłyszeć 
nasze nagrania oraz wygrać naszą płytę!!!

- We wcześniejszej rozmowie wspomniałeś o jakim 
nowym projekcie, czy mógłbyś zdradzić szczegóły?

Łukasz:
- hmmmm :) raczej wolałbym nie zdradzać szcze-

gółów, jednak powiem ogólnie, że chcemy rozpocząć 
współpracę z pewnym księdzem z naszej diecezji,  
z którym będziemy organizowali raz w miesiącu wieczor-
ne czuwania przed Najświętszym Sakramentem. Będą to 
rozważania, modlitwa, spowiedź no i śpiew. Planujemy 
organizować te wieczory w różnych parafiach naszej die-
cezji. W listopadzie będziemy gościć w Pułtusku. Mamy 
nadzieję, że wszystko się uda, bo chcemy w ten sposób 
wielbić Pana ! ! !
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Złote gody

Prezydent RP odznaczył jubilatów „Medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji do-
konał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof 
Jadczak. Jubilatom wraz z życzeniami długich lat ży-
cia w dobrym zdrowiu oraz doczekania następnych 
jubileuszy, wręczone zostały bukiety kwiatów, listy 
gratulacyjne oraz pamiątkowe książki pt. „Pielgrzym  
w Ojczyźnie. Jan Paweł II 1920 – 2005”.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztofa Jadczaka i Prze-
wodniczącego Rady Miasta i Gminy Gąbin – Edwar-

Dnia 28 października 2009 roku w Sali OSP w Gąbinie odbyła się uroczystość jubileuszu 
50-lecia zawarcia związku małżeńskiego, zorganizowana przez Urząd Stanu Cywilnego  
w Gąbinie. Złote Gody świętowały następujące pary małżeńskie: 

- Państwo Marianna i Jan Dobaczewscy z Czermna,  
- Państwo Anna i Kazimierz Drewsowie z Karolewa,  
- Państw Anna i Zdzisław Hainowie z Gąbina,  
- Państwo Maria i Jan Igielscy ze Starego Kamienia,  
- Państwo Marianna i Jan Obidowscy z Górek,  
- Państwo Teresa i Jerzy Opasińscy z Jordanowa,  
- Państwo Marianna i Stanisław Stańczakowie z Nowego Troszyna,  
- Państwo Anna i Władysław Śluborscy z Nowego Troszyna.  

da Wilgockiego z jubilatami i ich rodzinami. Dostojni 
jubilaci obejrzeli program artystyczny w wykonaniu 
zespołów: wokalnego oraz tanecznego Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Gąbinie, przygotowany spe-
cjalnie na tę okazję. Uroczystość uświetniona została 
występem kapelmistrza orkiestry OSP – Pana Tade-
usza Zalewskiego. Na spotkaniu obecne były najbliż-
sze rodziny jubilatów. Były wspomnienia, zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia. 

opracowanie: Kierownik USC - Irena Ziółkowska 
zdjęcia: Mariola Jabłońska



Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor Gimnazjum w Gąbinie

Serdecznie zapraszają na

Partnerzy:

który odbędzie się

Koncert 
Bożonarodzeniowy

20 grudnia 2009 r. o godz. 18.00
w hali sportowej 

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie

Podczas koncertu wystąpią:
Orkiestra OSP w Gąbinie
Zespół „Radośni w Panu” z Czermna
Chór „MariKon” ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie
Zespół „Brzdąc” ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie
Zespół „Kantata” ze Szkoły Podstawowej  
w Gąbinie
Zespół „H 7”
„Dziewiątka” z MGOK w Gąbinie
Zespół wokalny z MGOK w Gąbinie
Chór „Uranos” z Gimnazjum w Gąbinie
Schola „Promyczki” 
Chór Klubu Seniora ,,Gąbiniacy’’

,,Leć kolędo do nieba’’


