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Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.  
Niech z tej okazji dla wszystkich mieszkańców  
Miasta i Gminy Gąbin, zaświeci pierwsza 
gwiazdka, zwiastująca czas radości, spokoju  
i duchowej odnowy, przeżyty w zdrowiu,  
w gronie najbliższych z dala  
od trosk i problemów dnia codziennego.

   Przewodniczący Rady   
   Miasta i Gminy Gąbin

    Edward Wilgocki  

6 grudnia odbyło się uroczyste włączenie świą-
tecznych iluminacji w Gąbinie.  Na miejskiej starów-
ce rozbłysły setki światełek, zwiastując zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia.

Obwodnica Gąbina

Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak 

Świąteczna iluminacja
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Obwodnica Gąbina
Obwodnica Gąbina coraz bliżej realizacji. Wniesiona do WSA skarga, została wycofana 
przez wnioskodawcę. 

13 lipca tego roku, Minister Infrastruk-
tury i Budownictwa utrzymał w mocy 
decyzję wojewody mazowieckiego, 
dotyczącą budowy gąbińskiej obwod-
nicy. Był to kolejny etap postępowania 
odwoławczego, przybliżający realiza-
cję tej ważnej dla miasta inwestycji. 
Decyzja została zaskarżona w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyjnym. 
16 listopada wnioskodawca wycofał 
oskarżenie, dzięki czemu, WSA umo-
rzył toczące się w tej sprawie postano-
wienie sądowe. 

Ostatecznie porozumienie w 
sprawie realizacji projektu budowy  

obwodnicy, możliwe było dzięki ne-
gocjacjom prowadzonym przez Bur-
mistrza Krzysztofa Jadczaka; zarówno  
z zainteresowanymi właścicielami 
gruntów, mieszkańcami miasta i Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Wojewódz-
kich. Zaproponowane przez burmistrza 
rozwiązania, przyjęte zostały przez 
wszystkie strony oraz zaaprobowane 
przez Radę Miasta i Gminy Gąbin. 

Prace budowlane mogą rozpocząć 
się już wiosną 2018 roku (poprzedzi 
je postępowanie przetargowe). Re-
alizacja inwestycji ma potrwać około 
dwóch lat. Koszt budowy to 50 milio-

nów złotych. Zadanie sfinansowane 
zostanie ze środków Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich (przy 
większościowym udziale środków unij-
nych) oraz częściowo z budżetu Miasta 
i Gminy Gąbin.

Obwodnica będzie miała ok 4,5 km 
długości. Dzięki jej budowie poprawi 
się bezpieczeństwo i komunikację na 
terenie miasta. W perspektywie jest 
także plan budowy drugiego, wschod-
niego odcinka obwodnicy, łączącego 
drogę wojewódzką  577 z drogą woje-
wódzką 574. 

opracowanie: W. Olszewski

Planowany przebieg obwodnicy Gąbina
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Włączenie iluminacji odbyło się na 
Starym Rynku o godzinie 18.00. W uro-
czystości wzięli udział mieszkańcy zie-
mi gąbińskiej, pracownicy ratusza oraz 
sponsorzy, którzy wsparli w tym roku 
inicjatywę świątecznych dekoracji Gą-
bina. Wydarzenie prowadził Burmistrz 
Krzysztof Jadczak. Na starówce nie za-
brakło św. Mikołaja. Wziął on udział  
w spotkaniu z mieszkańcami. Naj-
młodsi, mogli oczywiście liczyć na 
drobne słodkie upominki. Mikołajowi 
towarzyszyli niezawodni pomocnicy  
z amatorskiego Teatru Niewielkiego. 

Mikołaj miał w tym roku całkiem 
sporą konkurencję. Na włączenie ilu-
minacji przybyli członkowie Tandem 
MUKS Gąbin; cali w czerwieni, z broda-
mi i charakterystycznymi czapeczkami  
z pomponem. Przyjechali oczywiście 
rowerami, ozdobionymi kolorowymi 
światełkami. 

Tak jak w poprzednim roku, świą-
teczne dekoracje pojawiły się na 
wszystkich kamienicach okalających 
gąbiński rynek. Nie zabrakło również 
bożonarodzeniowych koron oraz sopli 
lodu, ozdabiających rosnącą przed ra-
tuszem choinkę. Iluminacje w postaci 
LED-owych dzwonków pojawiły się 
także w miejskich parkach. 

Z roku na rok liczba świątecznych 
ozdób montowanych na starówce suk-
cesywnie się zwiększa. W 2017 Miasto  
i Gmina Gąbin, dzięki współpracy  
z firmą ENERGA, otrzymało duży, pod-
świetlony napis Wesołych Świąt, który 
podziwiać można, na budynku ratusza, 
od strony ul. Aleja Jana Pawła II. Dodat-
kowo pozyskano nowe korony świetlne, 
ozdabiające miejskie latarnie. 

Warto dodać, iż gąbińskie ilumina-
cje w całości wykonane są w technolo-
gii LED. Charakteryzuje się ona bardzo 
niskim poborem energii, dużą wydaj-
nością świetlną oraz niezawodnością. 

Tak jak co roku Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin zaprosił do współpracy 
sponsorów, którzy pozytywnie odpo-
wiedzieli na inicjatywę ozdobienia gą-
bińskiego rynku.

Świąteczna iluminacja

Sponsorzy świątecznej iluminacji Gąbina:
Piotr Kunikowski - OPTIS,Przemysław Żabka i Piotr Buła „Fructoplant” Sp. z o.o,Sławomir Goszczycki „Bango” Sp.J., Danuta Puternic-
ka „DANKO”, Jolanta Baranowska PPHU Rol-Remont, Jadwiga Garstka Bank Spółdzielczy w Gąbnie, Krystyna Stańczak Agencja Ubez-
pieczeniowa, Katarzyna Stańczak-Głowacka, Agencja Ubezpieczeniowa, Katarzyna Zasiewska „Kącik Urody”, Sylwia Jażdrzyk Pizzeria 
Manhattan, Aleksander Dutkowski Hurtownia Rowerów, Jakub Goliszewski - PERFECTBUD Usługi Remontowo Budowlane, Zygmunt 
Puternicki „ZYG-POL”, Łukasz Domżałowicz „Auto Drive”, Bartosz Jankowski Plant Service, Rafał Feliniak FEL-CAR, Elżbieta Machała 
Usługi Geodezyjne, Ewa Bliźniak „Żak”, Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Remigiusz Zalewski i Marcin Kunikowski Global-Lan, Paweł 
Falkowski, PHU Falkowski, Paweł Szewczyk, RSC Recycling Service, Janusz Obszyński - Zakład Budowy Sieci i Instalacji Elektrycznych
Milewska Jadwiga, Bardyszewski Tomasz - Sklep Spożywczo-Przemysłowy, Joanna Kwiatkowska-Kacprzak - Pracownia Architekto-
niczna ARCHISPROJEKT, Jasińska Elżbieta - Kwiaciarnia, ENERGA S.A., Salon VIOLA

Świąteczna iluminacja Gąbina (budynek Ratusza i OSP Gąbin)
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Święty Mikołaj  
zawitał do Gąbina

Na Stary Rynek przybyli najmłodsi 
mieszkańcy ziemi gąbińskiej, którzy 
wspólnie ze swoimi rodzicami, dziad-
kami i opiekunami, powitali tego 
szczególnego, zwiastującego święta, 
gościa. Mikołaj w towarzystwie elfów, 
Królowej Śniegu, Śnieżynki i innych 
pomocników, przywitał dzieci i wrę-
czył im słodkie upominki. Nie zabra-
kło wspólnego śpiewania oraz zdjęć  
z Mikołajem i jego świtą (przywiezioną 
przez renifera Rudolfa na zaczarowa-
nych saniach). 

Część artystyczną wydarzenia przy-
gotowali członkowie Amatorskiego 

6 grudnia na gąbińskiej sta-
rówce odbyło się spotkanie 
ze świętym Mikołajem. 

Teatru Niewielkiego z Gąbina. W rolę 
Mikołaja wcielił się Adam Lewandow-
ski. Królową Śniegu zagrała Katarzyna 
Zasiewska. Agnieszka Wichrowska, 
dyrektor teatru, zaśpiewała razem  
z dziećmi piosenki świąteczne. Nie za-
brakło również Pani Mikołajowej oraz 
pomocników Mikołaja, w rolę których 
wcielili się pozostali członkowie gąbiń-
skiego teatru. 

Na starówce świętego Mikołaja, 
wspólnie z dziećmi oraz mieszkańca-
mi ziemi gąbińskiej powitał Burmistrz 
Krzysztof Jadczak. Oczekując przybycia 
mikołajowego orszaku, zabawiał on 
najmłodszych i rozmawiał z nimi na te-
mat zbliżających się świąt Bożego Na-
rodzenia. Gorące okrzyki zapraszamy 
Mikołaju! Zachęciły Świętego, który 
wśród owacji zjawił się na gąbińskim 
rynku. 

Mikołajkowe spotkanie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowanie miesz-
kańców. Zarówno dzieci jak i osoby 
starsze,  chętnie wzięły udział w tym 
niecodziennym, organizowanym po 
raz pierwszy w tak bogatej i radosnej 
formie wydarzeniu. 

Świąteczne dekoracje przygoto-
wały: Tola Olszewska oraz Ewa Gieras.  
Za nagłośnienie i oświetlenie odpowia-
dał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie. 

Organizatorem wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin,  Ama-
torski Teatr Niewielki w Gąbinie oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie.

Oprac. W.O.
Fot. A. Świerzyński, W. Olszewski

Aktorzy Amatorskiego Teatru  
Niewielkiego pomagają Mikołajowi 
wręczać prezenty

Mikołaj i Śnieżynka rozdają prezenty 
na gąbińskim rynku

Wspólne zdjęcia 
ze Świętym Mikołajem
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Trwają prace budowlane 
przy ul. Norwida
Prace ziemne prowadzone będą na 
długości 125 mb. Pobudowana zosta-
nie część drogi od skrzyżowania z ul. 
Słowackiego. Odcinek łączący Osiedle 
Pisarzy z drogą powiatową (do skrzy-
żowania z ul. Słowackiego)  powstanie 

po wybudowaniu odwodnienia, które-
go jest obecnie w zaawansowanej fa-
zie projektowej.

Nawierzchnia ulicy Norwida, po-
dobnie jak  w przypadku pobudowanej 
rok wcześniej ul. Mickiewicza, wykona-

na będzie z kostki brukowej. W ramach 
prac, zagęszczone zostanie podłoże  
a także położona warstwa górna pod-
budowy z kruszyw łamanych o grubo-
ści 10 cm oraz szara kostka brukowa  
o grubości 8 cm na podsypce cemento-
wo piaskowej. Wybudowany fragment 
drogi będzie tak wyprofilowany, by w 
przypadku intensywnych opadów, gro-
madząca się na jezdni woda nie spły-
wała w stronę dolnych części osiedla. 

Koszt inwestycji wyniesie 
108 tys. zł. Za realizację zadania od-
powiada firma PRZEDSIĘBIORSTWO  
BUDOWNICTWA DROGOWEGO DA-
NIEL PANUŚ  z miejscowości Woźniki. 
Nowy odcinek drogi na Osiedlu Pi-
sarzy ma powst Nowy odcinek drogi 
na Osiedlu Pisarzy ma powstać do 
15.12.2017 r. Oprac. W. Olszewski

Fot. A. Świerzyński

Ruszyły prace budowlane na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie. Powstanie nowy odcinek drogi 
na ulicy Norwida.

Ważne dla przedsiębiorców!
Od 1 stycznia 2018 roku zmienia się sposób opłacania składek przez przedsiębiorców. Z początkiem nowego roku zacznie 

funkcjonować tzw. E-Składka. Dzięki nowemu systemowi przedsiębiorca, zamiast wykonywania trzech lub czterech przele-
wów miesięcznie wykona tylko jeden przelew łączny. 

Proste
płatności
do ZUS

Nowe zasady
opłacania składek –
korzyści dla płatnika
Od 1 stycznia 2018 r. nowe przepisy
ułatwią Ci opłacanie składek. Zamiast kilku
wpłat na różne rachunki bankowewystarczy
jeden zwykły przelew.

Tylko jeden rachunek składkowy

Od 1 stycznia 2018 r. opłacisz jednym
przelewem, na jeden rachunek składkowy,
wszystkie składki na:
t ubezpieczenia społeczne (emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe),

t ubezpieczenie zdrowotne,
t fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych).

Nowy numer rachunku
dostaniesz z ZUS

Na razie nie musisz nic robić. Informację
o numerze swojego rachunku składkowego
otrzymasz od nas pocztą. List dotrze do
Ciebie, jeżeli mamy Twój aktualny adres. Jeśli
Twoje dane są niepoprawne, skoryguj je jak
najszybciej.

Ważne

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz
od nas informacji o numerze rachunku
składkowego, koniecznie skontaktuj się
z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej
naszej placówce oraz wCentrumObsługi
Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).
Jeżeli nie będziesz znać numeru swojego
rachunku składkowego, w2018 r. nie opłacisz
składek.Dotychczasowe rachunki
dowpłat będą zamknięte.

Jeśli masz profil na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS, to po zmianie znajdziesz
tam swój numer rachunku składkowego
(w zakładce „Płatnik”).

Szybciej i taniej dla Ciebie

Aby opłacić składki, w 2018 r. będziesz
wypełniać tylko jeden zwykły przelew. Jeden
przelew zamiast trzech albo czterech, to dla
Ciebie niższe koszty.

Bezbłędnie

Wprzelewie nie będziesz podawać
dodatkowych informacji, m.in.: NIP, numeru
REGONczy PESEL. Unikniesz więc błędów,
jakie możesz popełnić obecnie. Uniemożliwiały

Prace budowlane na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie
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PSZOK z dofinansowaniem

 ZGRP otrzymał na ten cel dofinanso-
wanie z UE w wysokości  2 124 541,29zł 
(78% wartości całego przedsięwzięcia). 
Stronami podpisującymi umowę byli: 
Adam Struzik – Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Burmistrz MiG 
Gąbin Krzysztof Jadczak – Wiceprze-
wodniczący Zarządu ZGRP, Sławomir 
Wawrzyński – Członek Zarządu ZGRP 
oraz Beata Łapiak – Główna Księgowa 
Budżetu ZGRP. 

Dzięki projektowi, na terenie dwu-
nastu gmin Powiatu Płockiego powsta-
ną Punkty Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. Obiekt wybudowa-
ny zostanie również na terenie Miasta 
i Gminy Gąbin. Nowopowstałe punkty 
umożliwią mieszkańcom łatwiejsze, 
bezpłatne pozbycie się odpadów, bez 
zbędnego oczekiwania na wywóz 
(odpady należy jednak dostarczyć do 
punktu własnym transportem). Za 
część z nich można będzie otrzymać 
pieniądze. Punkty Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych zwiększają 
możliwości ponownego wykorzysta-

13 października,  w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go w Płocku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Organizacja systemu 
PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. 

nia zużytych surowców. Dodatkowo, 
dzięki dogodnym godzinom funkcjo-
nowania PSZOK-ów oraz ich dostępno-
ści, zmniejszy się zjawisko wyrzucania 
śmieci do lasów i rowów. 

Funkcjonowanie Punktów Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, reguluje ustawa. Nakazuje ona 
utworzenie o co najmniej jednego 
PSZOK-u na obszarze każdej gmi-
ny (art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach). 

Warto wspomnieć iż na terenie 
Gąbina (przy ul. Strażackiej) od 2016 
roku funkcjonuje duży Punkt Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych. Otwarty jest od poniedziałku 
do piątku, od godziny 9.00 do 17.00 
oraz w soboty w godzinach 8.00 – 
14.00. Można w nim bezpłatnie oddać 
lub sprzedać odpady wysegregowane, 
przeznaczone do dalszego przetworze-
nia (m.in. plastiki, złom, meble, elek-
tronika, sprzęt AGD, odpady gabary-
towe). Gąbiński PSZOK był do tej pory 
jednym z pierwszych na terenie całego 
Powiatu Płockiego.  

Oprac: W. Olszewski
Fot: Związek Gmin Regionu

 Płockiego, Mazovia.pl

Remont studzienek
W trzeciej dekadzie listopada na tere-
nie Gabina prowadzone były regulacje 
wysokości studzienek kanalizacyjnych. 

Prace remontowe prowadzono na 
ul. Dobrzykowskiej oraz na skrzyżowa-
niu ul. Płockiej przy budynku Poczty 
Polskiej. Wyremontowane zostały  te 
studzienki, które najbardziej przeszka-
dzały w płynnym ruchu. Dzięki ich re-
gulacji, poprawił się komfort jazdy oraz 
ogólne bezpieczeństwo na drodze.

Remontowane studzienki znajdują 
się w pasie drogi wojewódzkiej 574. 

Prace prowadzone były przez Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
przy współpracy z Zakładem Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Gąbinie. 

opracownie i fot. W. Olszewski

Marszałek Adam Struzik, burmistrz Krzysztof Jadczak i wójt Sławomir  
Wawrzyński po podpisaniu umowy o dofinansowaniu
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Wsparcie aktywności pozarolniczej

Środki unijne pozyskano za pośred-
nictwem Biura Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Wojewódz-
twa Mazowieckiego w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 Plan ope-
racyjny na lata 2016-2017. 

Kwota dofinansowania wyniosła 
36.699,70 zł. W ramach projektu zor-
ganizowano dla mieszkańców wyjazd 
studyjny poświęcony nowym rodza-
jom działalności pozarolniczej oraz 
szkolenie dotyczące spółdzielni socjal-
nych. Promowano także lokalne pro-
dukty i rzemiosło. Prezentowano je na 
stoiskach regionalnych obecnych pod-
czas wszystkich większych wydarzeń 
kulturalno-rozrywkowych, odbywają-
cych się na obszarze objętym działal-
nością LGD Aktywni Razem.

W dzisiejszych czasach wieś prze-
chodzi duże przeobrażenia i coraz 
rzadziej bywa kojarzona wyłącznie  
z typową działalnością rolniczą. Z roku 
na rok zwiększa się liczba rolników, 
inwestujących w  nowe gałęzie gospo-
darki, głównie związane z sektorem 
usług. Jak grzyby po deszczu powstają 
gospodarstwa agroturystyczne, upra-
wy ekologiczne, małe manufaktury  
z lokalnym rękodziełem czy pensjona-
ty, malowniczo położone na prowincji, 
z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. 
Jest to bez wątpienia bodziec do dal-
szego rozwoju, przyciągający biznes  
i turystów oraz zwiększający bogactwo 
całego regionu. 

Projekt realizowany był przez 
Lokalną Grupę Działania AKTYWNI 
RAZEM, Stowarzyszenie Gmin Tury-
stycznych Pojezierza Gostynińskiego, 
Miasto i Gminę Gąbin oraz Fundację 
Aktywni Razem. 

Zachęcamy do odwiedzenia stron 
internetowych: www.mazowieckie.
ksow.pl gdzie można znaleźć informa-
cje o bieżących inicjatywach i wsparciu 
KSOW, ora www.ksow.pl , gdzie można 
zarejestrować się jako partner KSOW. 

1 sierpnia prezes Agnieszka Żukowska oraz Krzysztof Jadczak (jako wiceprezes Stowa-
rzyszenia Aktywni Razem), podpisali  umowę z Województwem Mazowieckim na dofi-
nansowanie programu aktywizującego mieszkańców obszarów wiejskich do zakłada-
nia pozarolniczej działalności gospodarczej. Środki pozyskała Lokalna Grupa Działania  
AKTYWNI RAZEM.

Stoiska regionalne dofinansowane z programu KSOW

Stoiska LGD Aktywni Razem podczas Pożegnania Lata 2017 w Gąbinie
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Pierwszy punkt potwierdzania profilu 
zaufanego ePUAP w Gąbinie
24 listopada pierwszy mieszkaniec Miasta i Gminy Gąbin zweryfikował swój profil zaufa-
ny ePUAP w urzędzie MiG Gąbin. 

ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług 
Administracji Publicznej) to bezpłatna 
platforma internetowa, dzięki któ-
rej każdy obywatel, bez wychodzenia  
z domu może załatwić szereg spraw  
administracyjnych. Dzięki ePUAP moż-
na m.in: złożyć wniosek o dowód oso-
bisty, założyć działalność gospodarczą 
załatwić sprawy w ZUS, sprawdzić sta-
tusy załatwianych spraw i wniosków 
a także odbierać i wysyłać urzędową 
korespondencję. Urzędy obsługują-
ce ePUAP to m.in jednostki rządowe  
i samorządowe (urzad gminy, urząd 
powiatowy, urząd marszałkowski, 
urząd wojewódzki itp.), Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych, Urząd Stanu Cy-
wilnego, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
urzędy skarbowe, urzędy pracy itp.

Z platformy może korzystać każdy, kto: 
ma założone konto na ePUAP , posia-
da nr PESEL a także może potwierdzić 
swoją tożsamość w internecie. Po-
twierdzenia można dokonać za pomo-
cą płatnego certyfikatu kwalifikowane-
go bądź bezpłatnym profilem zaufa-
nym (eGo). Możliwość potwierdzenia 
wspomnianego profilu, była do tej 
pory możliwa jedynie w placówkach 
znajdujących się poza Miastem i Gmi-
ną Gąbin, co utrudniało mieszkańcom 
korzystanie z usługi. 
Od listopada weryfikacja profilu za-
ufania ePUAP jest możliwa w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Gąbin, Stary 
Rynek 16, 09-530 Gąbin, pokój nr 1 
(czynne w godzinach 7:30-15:30, śro-
da 10:00-18:00)

Pytania i odpowiedzi
Jak założyć konto na ePUAP?
Należy wejść na stronę www.epuap.
gov.pl kliknąć zarejestruj się, wypełnić 
krótki formularz. 

Czy po zarejestrowaniu mogę od razu 
korzystać z platformy ePUAP?
Do pełnego korzystania z usług plat-
formy potrzebne jest potwierdzenie 
swojej tożsamości – certyfikatem kwa-
lifikowanym, który jest płatny, bądź 
bezpłatnym profilem zaufanym.

Co to jest bezpłatny profil zaufany?
Jest to zestaw danych, które umożli-
wiają  identyfikację obywatela. Dzięki 
profilowi możliwe jest elektroniczne 
podpisywanie dokumentów a tym sa-
mym załatwienie wielu spraw urzędo-
wych, bez wychodzenia z domu.

Jak założyć profil zaufany?
Profil zaufany zakłada się przez in-
ternet. Przy rejestracji konta ePUAP,  
w przypadku podania nr PESEL – au-
tomatycznie zostanie złożony wniosek  
o profil zaufany, który będzie moż-
na potwierdzić od razu (poprzez 
m.in. bankowość elektroniczną) bądź  
w ciągu 14 dni w wybranym punkcie 
potwierdzającym (np. Urząd Miasta 
i Gminy Gąbin). Pełne korzystanie  
z platformy możliwe jest w tym przy-
padku dopiero po potwierdzeniu pro-
filu zaufania. Wniosek o profil zaufany 
można także złożyć ręcznie, korzysta-
jąc z formularza na platformie ePUAP.

Czy założenie konta, korzystanie  
z platformy i potwierdzenie profilu  
zaufania są darmowe?
Tak, są to usługi w całości bezpłatne.

Jakie dokumenty potrzebne są  
w punkcie weryfikacji profilu zaufania?
Dowód osobisty lub paszport.

Jak wygląda procedura potwierdza-
nia profilu zaufania w punkcie?
Należy udać się do Urzędu Miasta  
i Gminy Gąbin, pokój nr 1 (przy drzwiach 
wejściowych) i potwierdzić swoje dane 
osobowe przed urzędnikiem, który po-
równa je z tymi, wprowadzonymi przy 
zgłoszeniu wniosku, do systemu. Po 
pozytywnej weryfikacji (na podstawie 
dowodu osobistego bądź paszportu) 
otrzymujemy swój profil zaufany ePU-
AP. Od tej pory możliwe jest pełne ko-
rzystanie z konta ePUAP
Jak korzystać z platformy ePUAP?
Należy:
• wejść na stronę eupap.gov.pl,
• zalogować się, 
• wybrać sprawę urzędową, którą 

chcemy załatwić online, 
• podpisać wniosek profilem zaufa-

nym, 
• wysłać go i czekać na załatwienie 

sprawy bądź odpowiedź urzędu.

Jak długo ważny jest profil zaufany?
Profil zaufany ważny jest przez 3 lata. 
Po tym czasie można przedłużyć jego 
ważność w Punkcie Weryfikacji Profilu 
Zaufanego (Urząd Miasta i Gminy Gą-
bin pok. Nr 1)
Punkt potwierdzania profilu zaufanego 
ePUAP w Gąbinie powstał w ramach 
programu Sprawność – kompetencja 
– satysfakcja – wysoka jakość obsługi 
klienta w pięciu JST z regionu płockiego 
i gostynińskiego. Partnerem projektu z 
inicjatywy Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka, jest Miasto i Gmina Gąbin. Cel 
programu to poprawa jakości obsługi 
klienta oraz podnoszenie standardów 
pracy w lokalnych jednostkach samo-
rządowych. Obejmuje on swoim zakre-
sem m.in. szkolenia dla pracowników 
urzędu; rozwój infrastruktury, popra-
wiającej obsługę klienta w urzędach 
oraz uruchomienie punktów profili 
zaufanych ePUAP. Całkowita wartość 
projektu to 1.192.900,80 zł. Dofinan-
sowanie: 84,28 % kosztów kwalifiko-
walnych – 1.005.376,80 zł ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Działanie 2.18  POWER: Wysokiej jako-
ści usługi administracyjne.
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Zakup wozu bojowego dla OSP Gąbin

Zrealizowana została kolejna duża 
inwestycja, poprawiająca bezpieczeń-
stwo na ziemi gąbińskiej. Po roku 
intensywnych prac samorządu oraz 
lokalnej OSP, nowoczesny pojazd ra-
towniczo-gaśniczy dotarł do Gąbina. 
22 listopada samochód przywitali stra-
żacy i mieszkańcy miasta.

Wóz bojowy, na który od roku cze-
kali gąbińscy strażacy, to potężna 460 
konna maszyna, zbudowana na pod-
woziu MAN z napędem 8x8. Samochód 
może przewieźć 12 ton środka gaśni-
czego. Posiada bardzo wydajną pom-
pę oraz system zraszaczy. Unikatowa 
jest kabina brygadowa, niespotykana 
w pojazdach tej długości i manewrowo-
ści. Pojazd może brać udział w najtrud-
niejszych akcjach bojowych i operować  
w najmniej sprzyjających warunkach 
terenowych. Znacząco poprawi on bez-

Zrealizowana została kolejna duża inwestycja, poprawiająca bezpieczeństwo na ziemi gąbiń-
skiej. Po roku intensywnych prac samorządu oraz lokalnej OSP, nowoczesny pojazd ratowni-
czo-gaśniczy dotarł do Gąbina. 22 listopada samochód przywitali strażacy i mieszkańcy miasta.

pieczeństwo wszystkich mieszkańców 
ziemi gąbińskiej i regionu płockiego.

Zakupiony pojazd, dzięki swojej 
unikalnej konstrukcji jest jedyną tego 
typu jednostką w całym kraju.

Zakup samochodu wsparł samo-
rząd Miasta i Gminy Gąbin. W stycz-
niu br. Burmistrz Krzysztof Jadczak 
podpisał umowę z Marszałkiem Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Adamem 
Struzikiem na dofinansowanie wspo-
mnianej inwestycji. Towarzyszyli mu 
Skarbnik MiG Gąbin Joanna Stańczak, 
Prezes OSP Gąbin Waldemar Zawadzki 
i Z.ca Naczelnika Grzegorz Puternicki; 
mocno zaangażowani i wspierający od 
strony organizacyjnej i technicznej re-
alizację całego przedsięwzięcia. 

Łącznie udało się pozyskać ok. 1 mln 
złotych dofinansowania. Stanowiło to 
ok. 85% całej sumy, przeznaczonej na 

realizację zadania. Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Ma-
zowieckiego wsparł inwestycję kwotą 
467 087,40 zł. Z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej pozyskano 300 000,00 zł. Kwo-
tę 150 000,00 zł przekazał Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej zaś 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego przeznaczył na realizację zadania 
100 000,00 zł. Wkład finansowy Miasta 
i Gminy Gąbin wyniósł 195 750,25 tys. zł. 

Całościowy koszt realizacji zadania 
to ok 1,2 mln zł. Koszt pojazdu bojo-
wego wyniósł 1 170 960,00 zł. W ra-
mach projektu zakupiony został także 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy, wchodzą-
cy w skład wyposażenia samochodu. 
Kosztował on 26 377,65 zł.

Oprac W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

Nowoczesny, ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gąbin – 
dzięki swojej unikalnej konstrukcji jest jedyną tego typu jednostką w kraju
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Uroczystości niepodległościowe

Obchody niepodległościowe rozpoczę-
ły się uroczystą Mszą Świętą w kościele 
parafialnym. Przewodniczyli jej księża: 
Karol Kozerski oraz Dariusz Pargulski. 
W trakcie mszy poruszone były tematy 
dotyczące trudnej polskiej historii jak 
i współczesnego patriotyzmu, a także 
postaw obywatelskich, przejawiają-
cych się w rzetelnej, codziennej pra-
cy na rzecz ojczyzny, aktywnym życiu 
społecznym oraz pamięci o wszystkich 
tych, dzięki którym można dziś świę-
tować 99. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Eucharystia 
sprawowana była w intencji Ojczyzny. 
Modlitwą otoczono także zmarłego 
przed dziesięciu laty Zdzisława Nowa-
kowskiego, gąbińskiego działacza spo-
łecznego.

Po Mszy Świętej nastąpił uroczysty 
przemarsz ulicami Gąbina pod Grób 
Nieznanego Żołnierza, gdzie odbyły się 
główne uroczystości niepodległościowe. 

Wydarzenie, mimo niesprzyjającej 
pogodowej aury, zgromadziło dużą 
liczbę uczestników. Wzięli w nim udział 
m.in. przedstawiciele samo-
rządu: Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edward 
Wilgocki, Burmistrz Krzysztof 
Jadczak oraz Sekretarz Stani-
sław Guziak. Licznie przybyły 
także delegacje lokalnych sto-

11 listopada w Gąbinie odbyły się główne uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepod-
ległości.

warzyszeń,  mieszkańcy ziemi gąbiń-
skiej oraz przyjezdni goście.

Przy Grobie Nieznanego Żołnie-
rza, w asyście grupy rekonstrukcyjnej 
(członkowie PRO PATRIA z Dobrzyko-
wa), złożono kwiaty oraz zapalono 
znicze. Odczytany był również apel 
poległych. Prowadzili go uczniowie  
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie. Obchody uświetnił występ mło-
dzieży gimnazjalnej (zespół Uranos), 
która przedstawiła krótki program  
artystyczny. 

W czasie uroczystości, głos zabrał 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. Podsu-
mował on dwudniowe obchody nie-
podległościowe na ziemi gąbińskiej. 
Nawiązał również do kościelnego kaza-
nia, przywołując współczesne warto-
ści i postawy patriotyczne. Burmistrz 
przypomniał o gąbińskiej rewitalizacji 
zabytków, która już w przyszłym roku 
zwróci w użytkowanie mieszkańcom, 
dwa ważne dla miasta obiekty. Po-
dziękował także wszystkim za udział 
w dwudniowych obchodach. Pod-
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kreślił przy tym duże zaangażowanie 
młodych, także dzieci, które już od 
najmłodszych lat pielęgnują pamięć 
historyczną i z szacunkiem odnoszą się 
do naszych narodowych bohaterów. 

Sobotnie obchody przy pomniku 
zakończyły dwudniowe uroczystości 
niepodległościowe. W piątek młodzież 
oraz pasjonaci biegania, wzięli udział 
w Biegu Niepodległości. Tego samego 

dnia, wieczorem, odbył się Koncert 
Muzyki Polskiej na którym wystąpił 
m.in. zespół Zayazd. 

Warto dodać, iż z okazji Narodo-
wego Dnia Niepodległości, gąbiński 
ratusz udekorowany został biało-czer-
woną iluminacją świetlną, nawią-
zującą swymi kolorami do polskich 
barw narodowych. Idea ozdabiania 
budynków publicznych na czas świąt 

państwowych staje się coraz bardziej 
popularna. Świadectwem tego są ilu-
minacje świetlne zdobiące m.in. Pałac 
Prezydencki, Belweder itd. Za użycze-
nie oświetlenia dziękujemy Panu Pio-
trowi Kunikowskiemu. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński
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Wieczorem 10 listopada w hali spor-
towej przy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie odbył się Koncert Muzy-
ki Polskiej. Wydarzenie było kolejnym 
etapem dwudniowych uroczystości 
z okazji 99 rocznicy odzyskania przez 
Polskę wolności.

Była to już szósta odsłona koncer-
tów niepodległościowych, organizo-
wanych na ziemi gąbińskiej. W tym 
roku przed publicznością wystąpił ze-
spół Zayazd, Chór Szkoły Muzycznej  
I Stopnia w Gąbinie (oraz jej ucznio-
wie) oraz  Chór Miasta i Gminy Gąbin. 

W każdym miejscu w Polsce biją 
serca Polaków, cieszących się z odzy-
skania niepodległości. Podobnie jest w 
Gąbinie. 11 listopada 1918 roku to dla 
Polaków dzień wyjątkowy. Po 123 la-
tach Polska odzyskała wolność. Wielka 
była to  radość zarówno w kraju jak 
i na ziemi gąbińskiej. Tymi słowami 
rozpoczął Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który zapowiedział występujących ar-
tystów i zaprosił wszystkich przybyłych 
do wysłuchania narodowych pieśni.

W repertuarze koncertu znala-
zły się utworynajwiększych polskich 
kompozytorów i artystów. Chór Szko-
ły Muzycznej pod kierunkiem Iwony 

Koncert muzyki polskiej
Niemyjskiej zaprezentował Hymn do 
miłości Ojczyzny (Ignacy Krasicki) oraz 
Hymn Trzeciego Tysiąclecia (Mirosław 
Gałęski). Z kolei uczniowie gąbińskiej 
szkoły muzycznej w występach solo-
wych zagrali m.in Polonezy (Michała 
Ogińskiego i Fryderyka Chopina) czy 
Kujawiaka Henryka Wieniawskiego. 
Przed publicznością wystąpili: Natalia 
Bieńkowska (akordeon), Aleksandra 
Brylska (skrzypce), Liliana Michalak 
(flet poprzeczny) oraz Maciej Domaga-
ła (fortepian). Akompaniowała im Pau-
lina Urbanowska. Chór Miasta i Gminy 
Gąbin zaśpiewał Piękna nasza Polska 
cała, Bywaj dziewczę zdrowe oraz Kum 
i Kuma. 

Gąbińscy artyści prezentowali 
wysoki poziom, przekraczając kolej-
ną poprzeczkę swoich muzycznych 
dokonań. Z roku na rok ich występy 
stają się coraz bardziej rozbudowane  
o czym świadczą nagrody i wyróżnie-
nia, licznie zdobywane w konkursach 
lokalnych i ogólnopolskich. 

Gwiazdą wieczoru był zespół Zayazd 
- duet artystyczny Lecha i Bożeny Mako-
wieckich. Muzycy zaprezentowali wła-
sny repertuar – ballady o charakterze 
patriotycznym, w dużej części odwołu-
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jące się do polskiej historii. Występ roz-
począł utwór Klasztor, opowiadający  
o wyprawie na Monte Cassino. W dal-
szej kolejności Zayazd zaprezentował 
m.in. Katyń 1940, Qvo Vadis Polonio 
(ballada o starszym pokoleniu Polaków; 
Patriotyzm (mówiący o współczesnym 
patriotyzmie i wychowywaniu młodych 
pokoleń); historyczny Ballada o Rotmi-
strzu Pileckim czy opowiadający histo-
rię Roja Ostatni nabój. W przerwach 
między utworami Lech Makowiecki re-
cytował swoją autorską poezję. Zwień-
czeniem koncertu był radosny Rok 
1966, dotyczący największych polskich 
historycznych zwycięstw. 

Koncert zespołu Zayazd, (tak jak 
pozostali występujący artyści) został 
bardzo ciepło odebrany przez licznie 
przybyłą publiczność. Swoboda na 
scenie, doskonała interakcja z widow-
nią oraz muzyczno-literackie popisy 
artystyczne, stworzyły razem udaną 
całość, która trafiła w gusta słuchaczy. 
Dowodem były gromkie brawa, jakimi 

nagradzano artystów w czasie całe-
go koncertu. Tak występ podsumo-
wał Burmistrz Krzysztof Jadczak: Na 
ziemię gąbińską przyjeżdżają artyści  
w całej Polsce. Tak też stało się teraz. 
Te wszystkie piękne pieśni historycz-
ne, słuchaliśmy z wielkim zaintereso-
waniem. Przez długie lata niemożliwe 
było śpiewać o Legionistach Piłsud-
skiego, o żołnierzach którzy zginęli  
w Katyniu, żołnierzach AK i Niezłom-
nych. Mieszkańcy ziemi gąbińskiej 
wiedzą, ilu naszych rodaków zginęło  
w każdym narodowowyzwoleńczym 
zrywie. Walczyli i ginęli mieszkańcy Gą-
bina i okolic. Mamy ich pomniki, mamy 
ich w pamięci. To nasz patriotyzm. Pa-
miętamy i mamy Ich w sercach. Takie 
koncerty jak dzisiejszy budują naszą 
jedność i patriotyzm. 

Słuchając występujących artystów, 
można było odnieść wrażenie, iż dzię-
ki ich muzyce, śpiewanym pieśniom,  
i wszystkim innym inicjatywom kultu-
ralnym, rozgrywającym się w wielkich 

i małych, takich jak Gąbin miastecz-
kach; Polska nie zginie tak jak nie zgi-
nęła, wymazana na 123 lata z mapy 
Europy. Mimo, iż byliśmy bez własnej 
państwowości, przetrwaliśmy czas 
niewoli, właśnie dzięki kulturze, prze-
chowując swoją tożsamość w dziełach 
Mickiewicza i Sienkiewicza, obrazach 
Matejki i Wyspiańskiego czy muzyce 
Chopina i Moniuszki. Tego wieczoru 
cała ta Nasza narodowa tożsamość po-
płynęła ze sceny i potwierdziła, że tu  
w Gąbinie jest Polska a My wszyscy, 
zgromadzeni na wieczornym koncer-
cie, niezależnie od poglądów i przeko-
nań jesteśmy Polakami i spadkobierca-
mi ponad dziesięciu wieków historii. 

oprac: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

Gwiazda wieczoru – zespół Zayazd odbiera kwiary z rąk burmistrza
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W tym roku z okazji 99 rocznicy od-
zyskania niepodległości Chór Miasta  
i Gminy Gąbin wystąpił dwukrotnie 
wykonując polskie pieśni – 10 listopa-
da w Gąbinie i 12 listopada w Płocku.

Podczas gąbińskiego Koncertu Mu-
zyki Polskiej Chór wykonał trzy pieśni: 
„Bywaj dziewcze zdrowe”, „Piękna na-
sza Polska cała” oraz „Kum i kuma”. 

Koncert Pieśni Patriotycznej odbył 
się w Kościele św. Bartłomieja w Płocku 

Chór Miasta i Gminy Gąbin 
wystąpił w płockiej farze

„Patriotyzm oznacza umiłowanie 
tego, co ojczyste:  
umiłowanie historii, tradycji, 
języka czy samego krajobrazu 
ojczystego.  
Jest to miłość, która obejmuje 
również dzieła rodaków i owoce 
ich geniuszu.”

 Jan Paweł II

Pieśni patriotyczne powstawały przez wieki i były odzwierciedleniem naszego państwa i naro-
du. W szczególnie trudnych czasach zaborów budowały i umacniały jedność narodu polskiego. 

po niedzielnej Mszy św. o godz. 18:00. 
Ta piękna zabytkowa świątynia ta nale-
ży do najstarszych w Płocku. 

Chórem Miasta i Gminy Gąbin dy-
rygował Pan Sławomir Gałczyński, Pani 
Eliza Łochowska przygotowywała, na-
tomiast Pan Dariusz Patera akompa-
niował na fortepianie, a na trąbce Pan 
Jakub Ziółkowski. 

Na zakończenie Mszy św. Chór 
zaśpiewał religijny utwór „Alleluja. 
Chwalcie Pana”, a następnie rozpoczął 
się koncert tematyczny. Zebrani w ko-
legiacie, wśród których był Pan Krzysz-
tof Jadczak – Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, wysłuchali znane pieśni patrio-
tyczne, m.in. „Rota”, „Marsz, marsz Po-
lonia”, „Bywaj dziewcze zdrowe”, „Hej 
strzelcy wraz”, „Pierwsza brygada”, 
„Przybyli ułani pod okienko”, „Pięk-
na nasza Polska cała” i „Płynie Wisła, 
płynie”. Pan Witold Figurski (tenor) 
zaśpiewał zwrotki pieśni „Pierwsza 
brygada”. Część utworów została za-
śpiewana a capella. Pan Dariusz Patera 
i Pan Jakub Ziółkowski akompaniowali 
Chórowi, a także wykonywali wspólnie 
wersję instrumentalną pieśni „Wojen-
ko, wojenko”.     

Proboszcz tutejszej parafii – Ksiądz 
Wiesław Kazimierz Gutowski podzię-

kował za uczczenie Narodowego Świę-
ta Niepodległości koncertem i zwrócił 
uwagę na wspaniałe treści, jakie moż-
na znaleźć w pieśniach patriotycznych. 
Pan Dyrygent podziękował gospoda-
rzowi za zaproszenie i ciepłą atmos-
ferę, a publiczności za udział i miłe 
przyjęcie Chóru Miasta i Gminy Gąbin. 
Publiczność wraz z Księdzem Wiesła-
wem Gutowskim brawami poprosiła 
o jeszcze jedno wykonanie. Chórzyści 
zaśpiewali na bis „Płynie Wisła, pły-
nie” przy akompaniamencie fortepia-
nu i trąbki, a na zakończenie „Laudate 
omnes gentes”.

Koncert w takiej zabytkowej świą-
tyni, która charakteryzuje się dobrą 
akustyką, z udziałem wspaniałej pu-
bliczności zaliczyć należy do bardzo 
udanych przedsięwzięć artystycznych. 

Składamy podziękowania Księdzu 
Proboszczowi za wyjątkową gościn-
ność, możliwość występu w takim 
szczególnym okresie i docenienie Chó-
ru Miasta i Gminy Gąbin. 

Mamy nadzieję, że w przyszłości 
będziemy mogli zaprezentować się  
z ciekawym repertuarem w naszym re-
gionie. Zapraszamy na kolejne koncerty. 
 Oprac i fot: Beata Kłys  

i Marzena Sosińska
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Gąbiński Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku powstał blisko cztery lata temu. 
Był pierwszą tego typu placówką na 
terenie całego powiatu płockiego. 
Uroczysta inauguracja zajęć odbyła się 
16 stycznia 2014 roku. Inicjatorami po-
wstania UTW  był burmistrz Krzysztof 
Jadczak oraz dyrektor Jarosław Doma-
gała. Od początku, placówka oferuje 
bogaty program edukacyjny. Prowa-
dzone są m.in. zajęcia plastyczne, in-
formatyczne, muzyczne, gimnastycz-
ne. Seniorzy mogą także rozwijać swo-
je umiejętności sceniczne, taneczne  
i lingwistyczne. Ponadto organizatorzy 
zapewniają dodatkowe atrakcje w po-
staci wspólnych wyjazdów krajoznaw-
czych, wycieczek, koncertów i wystaw. 
Na początku swojej działalności, do 
gąbińskiego UTW należało ponad 70-
ciu słuchaczy. Przez blisko cztery lata 
funkcjonowania mury uniwersytetu 
gościły kilkaset osób.

Dużym zainteresowaniem cieszą 
się warsztaty plastyczne. Pozwalają 
one odkryć wiele drzemiących talen-
tów, ukrytych wśród uczestników kur-
su. Dowodem tego są prace artystycz-
ne, prezentowane na stoiskach UTW 
podczas większych gąbińskich uroczy-
stości. Podziwiać można  m.in. obrazy, 
rzeźby i inne wytwory plastyczne, czę-
sto nieodbiegające kunsztem i staran-
nością wykonania od tych, tworzonych 
przez profesjonalistów. 

Zajęcia informatyczne to z kolei 
doskonała okazja do zapoznania się  
z obsługą komputera. Dzięki wielu 
godzinom wykładów praktycznych, 
słuchacze UTW mogą nauczyć się efek-
tywnego wykorzystywania zasobów 
internetowych oraz możliwości mul-
timedialnych, jakie daje współczesny 
sprzęt komputerowy.

Na kursach tańca seniorzy dosko-
nalą swoje talenty umiejętnego poru-
szania się po parkiecie a także poznają 
zupełnie nowe figury taneczne, często 
bardzo egzotyczne.

Ciekawą ofertą są także zajęcia sce-
niczne podczas których można  rozwinąć 
swoje zdolności aktorskie i oratorskie. 

Na lekcjach muzyki, kursanci uczą 
się gry na wybranych przez siebie in-
strumentach a także pogłębiają wraż-
liwość muzyczną, poznając nowe ga-
tunki oraz dzieła wybitnych artystów  
i kompozytorów. 

Nowy rok akademicki na Uniwersytecie 
III Wieku
Wraz z nadejściem jesieni, swoją działalność wznowił gąbiński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Na słuchaczy, jak co roku, czeka bogata oferta edukacyjna oraz szereg dodatko-
wych atrakcji. 

Warto również pamiętać o lekcjach 
języka angielskiego. Nigdy nie jest za 
późno na jego naukę, co dobitnie uka-
zują słuchacze zajęć lingwistycznych.  
Z miesiąca na miesiąc, coraz lepiej ra-
dzą sobie w codziennej komunikacji 
oraz pisaniu tekstów po angielsku. 

W myśl zasady, iż kształtuje się nie tyl-
ko umysł ale i ciało, w tym roku akademic-
kim można zapisać się na zajęcia gimna-
styczne. Dbanie o kondycję fizyczną jest 
ważne w każdym wieku, jednak dla osób 
starszych powinien być to jeden z najważ-
niejszych priorytetów. Uczestnicy zajęć 
wykonują szereg ćwiczeń rozciągających 
oraz poprawiających kondycję. Wszystko 
pod czujną kontrolą specjalisty.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku, funk-
cjonuje przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Gąbinie. Zajęcia odbywają się 
zarówno w siedzibie MGOK jak i na tere-
nie całego gąbińskiego kompleksu szkol-
nego przy ul. Aleja Jana Pawła II. Uniwer-
sytet ma charakter wieczorowy. Wykłady 

odbywają się w godzinach popołudnio-
wych. Szczegóły dotyczące grafiku zajęć 
dostępne są w sekretariacie MGOK oraz 
pod numerem telefonu (24) 277 10 30.

Pierwszy Uniwersytet Trzecie-
go Wieku powstał w Polsce w 1975 
roku. Od tego czasu liczba tego typu 
placówek, znacząco wzrosła. Obecnie  
w całym kraju działa ponad 400 Uni-
wersytetów, zrzeszających blisko 100 
tys. słuchaczy. Głównym celem funk-
cjonowania UTW jest aktywizacja 
osób starszych. Popularność tego typu 
placówek obala powszechnie panujący 
mit, jakoby seniorzy byli skazani jedy-
nie na bezczynność i marazm. Zajęcia 
dydaktyczne rozwijają ich umiejętno-
ści, uczą  funkcjonowania w coraz szyb-
ciej zmieniającym się społeczeństwie  
a także zapewniają rozrywkę i zajęcie. 
Seniorzy mają także okazję  przebywać 
w przyjaznym, pełnym ludzi otoczeniu.

oprac: W. Olszewski
fot: UTW Gąbin, MGOK Gąbin



16

www.gabin.pl

W ramach przypomnienia, scenariusz 
do sztuki stworzyła Izabela Degórska – 
dziennikarka, felietonistka oraz twórczy-
ni scenariuszy filmowych i teatralnych. 
Mąż zmarł ale już mu lepiej, dzięki swo-
jej uniwersalnej, z pozoru prostej w od-
biorze, ale jednocześnie pełnej odnie-
sień  konstrukcji, jest wyjątkowo chętnie 
adaptowana i wystawiana przez liczne 
polskie stowarzyszenia i grupy artystycz-
ne. Scenariusz został doceniony przez 
krytyków. Mąż zmarł otrzymało wiele 
nagród i wyróżnień konkursowych. Cała 
fabuła toczy się wokół starszego mał-

Mąż zmarł ale już mu lepiej - kolejny sukces 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina
Amatorski Teatr Niewielki po raz kolejny wystąpił w Gąbinie. Spektakl Mąż zmarł ale już 
mu lepiej, tak jak podczas marcowej premiery, okazał się wielkim sukcesem i zebrał szereg 
pochlebnych komentarzy i recenzji.

żeństwa, które w całej swej nijakości 
wybija się na wyżyny, dzięki działaniom 
małżonki. Pewnego dnia postanawia 
ona otruć swego mało atrakcyjnego 
i nudnego męża. Splot zabawnych wy-
darzeń i zwrotów akcji kieruje widza na 
pogrzeb. Uczestniczy w nim również nie-
doszły nieboszczyk.

Sztuka porusza tematy współcze-
snego społeczeństwa, spłycenia kon-
taktów międzyludzkich, zawiści oraz 
szukania za wszelką cenę sensacji przez 
wszędobylskie media. Wymowne są 
sceny przed pogrzebem, kiedy to świe-
żo upieczona wdowa robi sobie selfie 
z córką i grabarzem, zaś reporterzy or-
ganizują głosowanie za tym, czy odłą-
czyć aparaturę podtrzymującą życie 
Leonowi. Wszystko jest groteską i poka-
zuje, że człowiek tak dalece zaszedł ze 
spłycaniem swojego życia i zabawą, że 
niedługo cały gatunek ludzki zaśmieje 
się na śmierć.

Wystawiając po raz pierwszy sztukę 
Mąż zmarł… Amatorski Teatr Niewielki 
wykazał się dużą odwagą, która jednak 
sowicie mu się opłaciła. Gąbińscy ak-
torzy, mający doświadczenie w mniej-
szych, bardziej kameralnych i skierowa-
nych dla młodszego odbiorcy sztukach, 
spróbowali czegoś zupełnie nowego. 
Oto stanęli twarzą w twarz z rasową 
komedią, w krzywym zwierciadle uka-
zującą życie i problemy współczesnych 
Polaków. Występujące w scenariuszu 
postacie, przesadnie, wręcz grotesko-
wo, nacechowane są przywarami i ste-
reotypami, właściwymi dla współcze-
snego społeczeństwa. Suche odtworze-
nie roli to jedno, nadanie bohaterom 
naturalności oraz cech indywidualnych, 

to już jednak wyższy poziom, na który 
nie każdy amator teatralnych wystę-
pów może sobie pozwolić. Ryzyko, że 
coś się nie uda, że powstanie nieudany 
artystycznie pastisz było więc ogromne. 
Marcowa premiera pokazała jednak, że 
gąbiński teatr niewielki wcale nie jest 
taki amatorski, jak lubi się nazywać…

Ostatni występ teatralny odbył się 
w nieco zmienionej scenerii. Tym razem 
aktorzy wystąpili na dużej sali. Oglądało 
ich prawie 600 osób (wcześniej warun-
ki lokalowe zmusiły organizatorów do 
podzielenia występów na dwa spek-
takle). Inna akustyka, oświetlenie oraz 
charakter miejsca, zmieniły nieco od-
biór widowiska. Nastąpiły także drobne 
zmiany personalne. Nie umniejszyło to  
jednak walorów artystycznych, które 
nadal trzymały swój wysoki, marcowy 
poziom. Mąż zmarł… ponownie rozba-
wił salę do łez i potwierdził trzy mocne 
punkty całego widowiska. Po pierw-
sze  wspaniała gra aktorska, nadanie 
indywidualnych cech bohaterom oraz 
swoisty luz i brak skrępowania na sce-
nie, wniosły powiew swojskości, który 
pozwalał dostrzec wśród grających, nie 
sztucznie wykreowane postacie a ludzi 
z własnego podwórka, mających takie 
same problemy jak widownia, ogląda-
jąca tego wieczoru spektakl. Po drugie 
płynność przechodzenia poszczegól-
nych scen i wykreowany przez aktorów 
klimat, który wylewał się ze sceny ogar-
niając wszystkich widzów. Po trzecie 
bogata dekoracja i dbałość o szczegóły. 
Tu zepsuty telewizor, tam grabarz wci-
skający kanadyjską trumnę z szybką, 
świeżo upieczonej wdowie. Małe rzeczy 
tworzące wielkie widowisko.
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Spektakl oglądał Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który dziękując aktorom i reży-
ser Agnieszce Wichrowskiej, przywołał 
wcześniejsze dokonania Amatorskie-
go Teatru Niewielkiego i zadeklarował 
wsparcie materialne na dalszy rozwój 
tej ciekawej, artystycznej, gąbińskiej 
inicjatywy. Największym bogactwem 
Miasta i Gminy Gąbin są jego miesz-
kańcy, aktywni, otwarci, napędzani 
niesamowitą pozytywną energią oraz 
działający na rzecz innych ludzi, wspo-
minał burmistrz. Mówił także o dużej 
ilości stowarzyszeń działających na zie-
mi gąbińskiej (ponad 40 zarejestrowa-
nych) a także o inwestycjach na kulturę 
w 2018 roku (m.in. rewitalizacja budyn-
ku muzeum na Starym Rynku oraz daw-
nego Sądu Grodzkiego, gdzie znajdą się 
pomieszczenia użytkowe dla gąbińskie-
go teatru)

Amatorski Teatr Niewielki działa 
na ziemi gąbińskiej od 2015 roku. Za-
debiutował jako luźna grupa rodziców, 
wystawiająca Calineczkę  w gąbińskim 
przedszkolu. Duży sukces spektaklu 
podsunął pomysł stworzenia czegoś 
większego. W 2016 roku, już jako 
Amatorski Teatr Niewielki z Gąbina, 
aktorzy wystąpili na dużej scenie, 
wystawiając bajkę Królewna Śnieżka. 
Rok później, swoją premierę miała 
z kolei sztuka Mąż zmarł ale już mu 
lepiej.

Obok gąbińskiego teatru funkcjonuje 
szkolna grupa teatralna Maska, również 
prowadzona przez Agnieszkę Wichrow-
ską. Działania młodych artystów zostały 
docenione w czasie konkursu teatral-
nego przez samego Andrzej Seweryna, 
aktora i dyrektora Teatru Polskiego im. 
Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Wydarzenie wsparli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, OSP Gąbin, firma 
OPTIS (nagłośnienie i oświetlenie), fir-
ma ART COM, Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury, firma ArtMediaVideo.

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Światowy Dzień Walki z Głodem

Badanie mammograficzne

W związku ze Światowym Dniem  
Walki z Głodem, dnia 16 paździer-
nika członkowie Szkolnego Koła PCK  
zorganizowali w naszej szkole ak-
cję pod hasłem „Podziel się kanap-
ką”. Celem akcji było uświadomie-
nie uczniom wagi istniejącego proble-
mu, jakim jest głód, obecny nie tyl-
ko w Krajach Trzeciego Świata, ale wi-
doczny także na co dzień. W tym 

dniu uczennice klasy VI przygotowały  
pożywne i kolorowe kanapki, które 
następnie rozdawane były w szkole 
na dużej przerwie. Każda z kanapek 
podziel na była na pół. Stos pysznych 
kanapek znikał z prędkością światła!

Oby chęć dzielenia się z innymi 
była obecna nie tylko podczas zorgani-
zowanych akcji, ale towarzyszyła nam 
przez cały rok!

           Opracowała: Iwona Bąbrych

10 października odbyły się kolejne  
w tym roku bezpłatne badania mam-
mograficzne dla mieszkanek Miasta  
i Gminy Gąbin. Stojący na Starym Ryn-
ku mammobus odwiedziło kilkadzie-
siąt pań w wieku 50-69 lat. Paździer-
nikowe badania były piątą tego typu 
akcją w ciągu ostatnich dwunastu 
miesięcy. 

Częste wizyty mammobusu oraz 
duża liczba kobiet, poddających się 
badaniu, stawiają Miasto i Gminę Gą-
bin w czołówce, jeśli chodzi o profilak-

tykę wykrywania raka piersi. Łącznie,  
w samym tylko 2017 roku mammogra-
fię wykonało ponad 250 osób. 

Badania przeprowadzali pracowni-
cy firmy LUX MED.  Wykonywane były 
w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Pier-
si (refundowanego przez NFZ co dwa 
lata, lub co 12 miesięcy dla kobiet, 
które otrzymały stosowne zalecenie 
lekarskie).

Badania Mammograficzne polega-
ją na wykonaniu czterech zdjęć rentge-

nowskich piersi. Pozwalają one wykryć 
wszelkie nieprawidłowości i ogniska 
nowotworowe, nawet we wczesnym 
stadium rozwoju. Szybka diagnoza 
daje z kolei dużą gwarancję  skutecz-
nego leczenia.

Oprac i fot. W. Olszewski
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Martyna Lewandowska jest student-
ką V roku pedagogiki ogólnej o spe-
cjalności opieka i wsparcie społeczne 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Posiada tytuł licencjata  
z pedagogiki sądowniczo – peniten-
cjarnej. Od pierwszego roku studiów 
aktywnie działa na rzecz uczelni oraz 
wydziału, zyskując nowe doświad-
czenie, umiejętności oraz wiedzę. 
Twierdzi że czas studiów to nie tylko 
wykłady oraz ćwiczenia ale działania 
podejmowane dla własnych korzyści  
i rozwoju, które w przyszłości rzutować 
będą na karierę zawodową oraz dumę 
z własnego siebie. Od pięciu lat anga-
żuje się w organizację Toruńskiej Pe-
dagogicznej Konferencji Studenckiej,  
w której prezentuje ciekawe wystąpie-
nia oraz realizuje warsztaty cieszące 
się wysoką frekwencją. Na swoim kon-
cie ma udział w konferencjach między-
narodowych oraz krajowych, semina-
riach, kursach i szkoleniach. Promuje 
również lokalną społeczność, z której 
pochodzi oraz miasto Gąbin. Student-
ka bowiem interesuje się bibliote-
koznawstwem i czytelnictwem. Pro-
wadziła badania dotyczące czytania  
i dalej rozwija swoją wiedzę w tym kie-
runku. Na jednej z konferencji wygło-
siła referat „Znaczenie książki w cało-
życiowym rozwoju człowieka” a także 
promowała Miejsko-Gminną Bibliote-
kę Publiczną wygłaszając o niej referat, 
a także prezentując poster „Spotkania 

Sukcesy gąbińskiej studentki
z bajką w MGBP w Gąbinie”. Opisała 
ona w swoich wystąpieniach historię 
biblioteki oraz codzienne obowiązki 
gąbińskiego kustosza pokazując, że 
praca nie ogranicza się do obcowania z 
książką w zamkniętym pomieszczeniu 
i nie jest nudna czy monotonna. Scha-
rakteryzowała działalność opiekuńczą, 
wychowawczą, kształcącą i kulturową 
jaką codziennie wykonują panie biblio-
tekarki. W swoich pracach o gąbińskiej 
bibliotece wskazuje, że bez odbiorców 
i miłośników książki placówka nie ist-
niałaby, dlatego też współpracuje ze 
szkołami i przedszkolami organizując 
zajęcia i lekcje biblioteczne, w których 
najmłodsi i starsi mieszkańcy Gąbina 
chętnie biorą udział. Opisała także 
organizowane spotkania autorskie ale 
również tradycyjne, coroczne współor-
ganizowanie konkursu recytatorskiego 
im. Janusza Korczaka. 

 Warto dodać ze tytuł licencjata 
obroniła pracą „Działalność kulturalno 
– wychowawcza Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki w Gąbinie”. Pracę magisterską 
zaś pisze o Domu Pomocy Społecznej 
w Koszelewie. Nieodłącznie więc jej 
działania i kierunek rozwoju związany 
jest z miejscowością, z której pocho-
dzi. Jak sama mówi miasto i okolice 
mają bogatą historię dlatego też z niej 
należy czerpać i prorogować ją. 

Martyna każdy rok studiów kończy-
ła osobistym sukcesem z wysoką śred-
nią, za co nagradzana była stypendium 

rektora Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Jej największe osią-
gnięcie to jednak uznanie z rąk same-
go Prezydenta Miasta Torunia. Dostała 
ona stypendium naukowe w ramach 
Miejskiego Programu Stypendialnego. 
Aby otrzymać takie wyróżnienie, na-
leżało mieć średnią co najmniej 4,8, 
a także wykazać z ostatnich dwóch lat 
od daty złożenia wniosku, dokumenty 
potwierdzające działalność naukową 
prowadzoną przez wnioskodawcę. 
Stypendium jest nie tylko gratyfikacją 
finansową, ale – jak podkreśla sama 
studentka – to także ogromne wyróż-
nienie oraz uznanie dla pracy i starań 
wkładanych w samorozwój, dokształ-
canie i kreślenie swojej przyszłej ścież-
ki zawodowej. Już niedługo zostanie 
wydana książka studentki opisująca hi-
storię i działania podejmowane przez 
MGBP w Gąbinie z okazji jej 70-lecia. 
Publikacji doczekają się również arty-
kuły naukowe podejmujące tematykę 
m.in. intymności widzianej oczami 
gimnazjalistów oraz czytania jako jed-
nego z determinantów zdrowia dziec-
ka. 

W przyszłości gąbinianka chciała-
by dostać się na studia doktoranckie, 
rozwijać swoje zainteresowania, pro-
wadzić pracę badawczą, a być może 
kiedyś również zostać pracownikiem 
naukowym uniwersytetu. 

Życzymy dalszych sukcesów!  
Oprac i fot: E. Lewandowska

Kiedy mieszkańcy Gąbina wyróżniają się na tle innej społeczności, odnoszą sukcesy a tak-
że przynoszą chlubę swojemu miastu, warto o tym napisać. 
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Główna cześć obchodów odbyła się 
w szkolnej sali gimnastycznej. Wzięli 
w niej udział nauczyciele, pracownicy 
oraz uczniowie zespołu szkół.  Swo-
ją obecnością uroczystości zaszczycili 
także: Przewodniczący Rady Powia-
tu, Lech Dąbrowski; Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak; 
Przedstawiciele Rady Rodziców; Eme-
rytowani Nauczyciele oraz Pracownicy 
Szkoły.

Narodowy Dzień Edukacji
16 października w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbyły się uroczysto-
ści z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dyrektor  Danuta Kowalkowska-Fi-
łoniuk podziękowała za codzienną pra-
cę nauczycielom i pracownikom szkoły. 
Wymieniła także osiągnięcia uczniów 
oraz inwestycje jakie poczyniono 
w ostatnim czasie na terenie Zespołu 
Szkół im. Stanisława Staszica.

Burmistrz Krzysztof Jadczak wspo-
mniał o dużym znaczeniu placówki 
dla całej ziemi gąbińskiej. Jej bogata 
historia a także absolwenci, którzy 
rozsławili Gąbin poza jego granicami, 
są powodem do dumy dla wszyst-
kich mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin. To pracownicy Zespołu Szkół 
byli założycielami Towarzystwa Miło-
śników ziemi Gąbińskiej czy Związku 
Piłsudczyków, przypominał Krzysztof 
Jadczak. Burmistrz mówił również 

o wielkich gąbińskich inwestycjach – 
rewitalizacji siedziby muzeum ziemi 
gąbińskiej oraz kamienicy przy ul. Ko-
ściuszki (która po wojnie była pierwszą 
siedzibą Liceum Ogólnokształcącego 
w Gąbinie). Wszystko to nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania i ener-
gii  mieszkańców, ale także pracowni-
ków i uczniów szkoły, w której się znaj-
dujemy, podsumował, kończąc swoją 
wypowiedź burmistrz (nawiązał on 
tym samym do wieloletnich osiągnięć 
szkoły, jako jednego z filarów edukacji 
i kultury Miasta i Gminy Gąbin).

W dalszej części uroczystości na-
stąpiło wręczenie nagród dla zasłużo-
nych nauczycieli Zespołu Szkół a tak-
że humorystyczny pokaz artystyczny 
w wykonaniu uczniów.

Opracowanie i fot: W.Olszewski
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Sprzątanie gróbów
Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, 
uczniowie S.P w Dobrzykowie  przy-
stąpili do porządkowania grobów na 
cmentarzu parafialnym.

20 października 2017 r., wykorzy-
stując słoneczną pogodę, siedemna-
ścioro członków Szkolnego Koła PCK 
zorganizowało akcję sprzątania mogił 

żołnierzy poległych w czasie II wojny 
światowej. Mają już wprawę i wie-
dzą co będzie potrzebne. Zaopatrzeni  
w niezbędne sprzęty ogrodnicze roz-
poczęli porządkowanie miejsc. Jest 
to akcja, podczas której szkolne dzie-
ci opiekują się grobami od wielu lat. 
W dniu Wszystkich Świętych po raz 

kolejny zapłoną znicze zapalone przez 
najmłodszych.

W ten sposób oddajemy cześć 
zmarłym i uczymy się szacunku dla 
tradycji. Takie momenty skłaniają do 
refleksji i zadumy, gdyż pamięć o zmar-
łych świadczy o żywych.
               Opracowała: Iwona Bąbrych

PAMIĘTAMY…
Już po raz drugi Szkoła Podstawo-
wa w Dobrzykowie uczestniczyła  
w ogólnopolskiej akcji „Wyślij kartkę 
do powstańca”. Uczniowie bardzo 
chętnie włączyli się w tą inicjatywę. 
W tym roku wysłaliśmy kilkadzie-
siąt kartek, które dostarczyła Poczta 
Polska. Dzieci życzyły powstańcom 
zdrowia, siły, pogody ducha i dłu-
gich lat w zdrowiu. Podziwiały ich 
za odwagę i niezłomność. Mamy na-
dzieję, że dzięki temu wypełniliśmy 
ich życie pozytywnymi emocjami.

Opracowała: Dobrosława Chęcka  
Autor zdjęć: Dobrosława Chęcka

Dzień Tabliczki Mnożenia  
w Szkole Podstawowej w Dobrzykowie

We wrześniu obchodzono po raz VII  
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Nasza szkoła, podobnie jak w ubie-
głym roku, przyłączyła się do tej akcji. 
Całe wydarzenie ma na celu zachęcić 
uczniów do przypomnienia sobie ta-
bliczki mnożenia. 

Przez cały tydzień uczniowie przy-
gotowywali się do tego dnia powtarza-
jąc tabliczkę w domu i w szkole. Ukła-
dali również rymowanki ułatwiające 
zapamiętanie tabliczki, które wywie-
szone zostały na szkolnej gazetce. 

Główna część imprezy odbyła się 
w świetlicy szkolnej. Od godziny 8:00 
komisja egzaminacyjna przeprowadza-
ła krótkie egzaminy z tabliczki mnoże-
nia dla uczniów klas IV-VII. Następnie 
uczniowie uczestniczyli w rozgrywkach 
klasowych z wykorzystaniem Kart Gra-
bowskiego. 

Szkolnymi koordynatorami ak-
cji były panie: Katarzyna Sieradzan  
i Agnieszka Smagała.

Opracowała: Katarzyna Sieradzan
Autor zdjęć: Katarzyna Sieradzan
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Harcerze historycznie

Kraków - niesamowite, urokliwe, 
pełne niespodzianek miasto, odwiedzi-
li harcerze w połowie czerwca. Wizyty 
w Auschwitz - Birkenau nie zapomną 
jeszcze długo. Muzeum Jana Pawła II  
w Wadowicach oraz przepyszne kre-
mówki przywołują i dziś uśmiech na 
twarzy. Szczególna, ważna w harcer-
skim wychowaniu wyprawa!
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15 sierpnia Siły Zbroje Rzeczypo-
spolitej Polskiej obchodzą swoje świę-
to - Święto Wojska Polskiego, ustano-
wione w 1992 roku, nawiązujące do 

Święto Wojska Polskiego
tradycji II Rzeczypospolitej. Rocznica 
Bitwy Warszawskiej kieruje uwagę na 
to, co w życiu państw i narodów jest 
najważniejsze i najcenniejsze: umiło-

wanie wolności, suwerenności, hono-
ru i wierności. Krótkim programem ar-
tystycznym oraz wartą harcerze i zuchy 
podkreślili znaczenie uroczystości.

Tolerancja i szacunek wobec innych 
tradycji oraz zwyczajów były tematem 
jednej ze zbiórek. Okazało się, że zaba-
wa w mumię (egipską!!!) dostarczyła 
mnóstwa uciechy! Pomarańczowe 
(imitujące dynię) balony z zadaniami 
pozwoliły wyłonić wybitnych znaw- 
ców piosenek harcerskich i znaków 
patrolowych. Zuchy okazały się, po  
raz kolejny, plastycznie bezkonkuren-
cyjne! Do „straszydeł” namalowanych 
na balonach (oczywiście poma)rań-
czowych zaliczyły nietoperza, kosmitę 
i inne sympatyczne stworki. Ponieważ 
obeszło się bez „psikusów”, zuchy 
pracowały dzielnie, nagrodą były 
„cukierki” …

Zuchowy Halloween
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Harcerki i harcerze z 58 GDH oraz zuchy z 85 GZ „Bratki” zawsze, jeśli tylko mogą, uczest-
niczą w uroczystościach organizowanych w mieście i gminie Gąbin. 

Harcerska służba
1 sierpnia harcerze upamiętnili 

73 rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego, a 17 września wzięli udział 
w uroczystości ponownego pochówku 
ekshumowanych żołnierzy września 
1939 roku w Dobrzykowie. W sobotę, 
28.10., harcerze posprzątali cmentarz 
z I wojny światowej w Gąbinie, znajdu-
jący się pomiędzy cmentarzem katolic-
kim a żydowskim. Zapalili znicze, ozna-
czyli taśmą i wkopali tablicę informa-
cyjną oraz pięć nowych, białych krzyży. 
1 listopada pełnili wartę przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na cmentarzu, 
w sobotę 11 listopada, harcerze i zu-
chy wzięli udział w uroczystości Święta 
Niepodległości.
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W weekend 29.09-01.10 2017 roku 
58 GDH „Gradiam” była organizato-
rem dwunastego hufcowego Rajdu 
„Mołtawa”. Pierwszego dnia, po za-
kwaterowaniu w Gimnazjum w Gąbi-
nie, uczestnicy brali udział w dwóch 
pierwszych konkurencjach. Drugi 
dzień rajdu upłynął pod znakiem gry 
terenowej, której trasy prowadziły po 
pięknej okolicy Gąbina. Zuchy przeżyły 
przygodę w zaczarowanym lesie, har-
cerze rozwiązali zagadkę tajemniczego 
porwania, a harcerze starsi i wędrow-

XII Rajd „Mołtawa”
nicy sprawdzili swoje umiejętności 
survivalowe i taktyczne na trasach  
o tematyce wojennej. Wieczorem zu-
chy brały udział w konkursie „Harcer-
stwo Bibułą Malowane”, natomiast 
reszta uczestniczyła w warsztatach 
językowych: język migowy oraz język 
komunikacji. Na koniec dnia harcerze 
tradycyjnie śpiewali i słuchali gawędy 
przy obrzędowym ognisku, prowadzo-
nym przez dh Karolinę. W niedziele 
po śniadaniu cały rajd przemaszero-
wał do Kościoła Parafialnego na Mszę 

Św., następnie z powrotem do Gimna-
zjum, przy którym miał miejsce apel 
końcowy. Zwycięskie patrole otrzy-
mały nagrody za konkurs plastyczny  
i konkurencje rajdowe. Po wszystkim 
oczywiście nie mogło się obyć bez 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.   
W XII Rajdzie Mołtawa brało udział 
246 zuchów, harcerzy i instruktorów. 

Patronom i sponsorom harcerze  
z 58 dziękują za wsparcie! 
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„A jeśli komu droga otwarta do nieba, 
Tym co służą Ojczyźnie.” 
Podczas wycieczki gimnazjalnej w piątek, 3 listopada, harcerze złożyli hołd 
braci harcerskiej, spoczywającej w kwaterze Szarych Szeregów na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach. Rudy, Alku, Zośko - pamiętamy!

Powązki

Przepięknym akcentem harcerze 
zakończyli obchody 99 rocznicy odzy-
skania Niepodległości. Zespół drużyny 
w składzie: Zuza Kotowicz, Małgosia 
Wyrwich, Natalia Klarzyńska oraz gita-

IX Przegląd Pieśni  
i Piosenki Patriotycznej

rzyści: Łukasz Chojnacki i Piotrek Bary-
ła, „wyśpiewał” I miejsce, wykonując 
dwa utwory: „Wojenko, wojenko” oraz 
„Śpiewkę 1920”. 
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Druhna Patrycja Chrząszczewska - tegorocz-
na stypendystka Fundacji Orlen „Dar Serca”  
w IX edycji programu „Mam pasję powyżej śred-
niej”.Pasją Patrycji jest niezaprzeczalnie HAR-
CERSTWO.

Stypendium 
dla najlepszych

Zuchy z 85 Gromady Zuchowej 
„Bratki” wzięły udział 1 i 2 grudnia  
w biwaku Mikołajkowym u zaprzyjaź-
nionej gromady w Łęgu Probostwie. 
Zuchy ozdabiały papierowe choinki, 
śpiewały piosenki, były też ulubio-
ne tańce i gra terenowa. Ale przede 
wszystkim liczy się czas spędzony 
wspólnie, a było fantastycznie!

Zuchowy Biwak Mikołajkowy 
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W tym roku też wzięliśmy udział w kolej-
nej edycji festiwalu pod hasłem ,,Ameri-
can dream,,. Spektakl ,,Absurdum mun-
di,, stał się  okazją do zgłębiania tajników 
sztuki aktorskiej, szalonym spotkaniem 
ze sztuką W. Allena ,,Bóg,, i dużą daw-
ką pozytywnej energii. Dwóch Greków 
zastanawia się nad zakończeniem sztuki 
zgłoszonej  do konkursu dramatycznego 
w starożytnych Atenach. Po chwili zdają 
sobie sprawę z tego, że  są tylko posta-
ciami scenicznymi w sztuce  napisanej  
przez kogoś innego , granej właśnie na 
scenie. Teatr w teatrze, humor, groteska 
z domieszką absurdu. Jak zwykle nasi 
zdolni uczniowie wpisali się znakomi-
cie w tę konwencję, podkreślając  ideę 
sztuki strojem i interpretacją swoich ról.    
W scenariuszu wykorzystane zostały  
własne pomysły opierające się na dzie-

,,Maska” z  Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie  wciąż gra...
To nasze wspomnienie z zeszłego roku. Sukces ,radość i Molier, a wspólnym mianowni-
kiem tej teatralnej przygody była wizyta w Gąbinie wybitnego aktora Andrzeja Seweryna 
i występ ,,Maski,, na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. 

le Allena. Z  jednej strony ,,Absurdum 
mundi, z drugiej ,,Theatrum mundi” 
- dwie koncepcje spojrzenia na teatr. 
19 grudnia wybieramy się na Galę do 
Teatru Polskiego w Warszawie podsu-
mowującą  V edycję Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych na Mazowszu. Będzie to 
okazja do spotkania z aktorami i obej-
rzenia interpretacji teatralnych sztuk, na 
których zgodnie   z regulaminem miały 
opierać się scenariusze.

Gimnazja likwidują, ale nam uda-
je się trwać w teatralnym duchu, który 
pielęgnowany był przez wiele lat pracy 
w naszej szkole. Pozostaje tylko wierzyć 
,że ta piękna  dziedzina sztuki nadal bę-
dzie zajmować w sercu wielu uczniów 
zaszczytne miejsce.

Oprac: A. Wichrowska
Fot: M. Rzepecka
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W sobotę 14 października br. w hali 
sportowej w Łącku odbył się 12. Festi-
wal Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej 
i Mazowieckiej Pojezierza Gostynińskie-
go „Od Kujawiaka do Oberka”, organi-
zowany przez Stowarzyszenie Gmin Tu-
rystycznych Pojezierza Gostynińskiego. 

FOLKDANCE

Wielki sukces maratończyka z Gąbina

Nasze miasto reprezentował zespół 
FOLK-DANCE z programem pt. „Wspól-
ne Niebo”, ukazującym folklor ziem 
słowiańskich, od których wywodzi się 
folklor naszej polskiej ziemi. Festiwal 
w części prezentującej dorobek zespo-
łów artystycznych, miał formułę prze-

glądu i wszystkie zespoły otrzymały 
wyróżnienie oraz nagrody. Dziękujemy 
dziewczętom za piękne reprezentowa-
nie naszego miasta i gminy.

opracowanie: E. Gieras, 
fot: W. Olszewski

Niektórzy mówią, że życie jest jak ma-
raton, On przebiegł maraton dla życia. 
Darek Kiełbasa- gąbiński biegacz, zajął 
3. miejsce w Eilat Desert Marathon   
w Izreaelu. Wszystko w imię szczyt-
nych celów rozbudowy Zespołu Szkół 
Specjalnych w Mocarzewie. 

Gąbiński maratończyk, który wiosną 
tego roku wystartował i zajął 4 miejsce, 
w zabójczym Baikal Ice Marathon, tym 
razem zmierzył się z Izraelską pustynią. 
Darek Kiełbasa, mając za kompana Dar-

ka Jakubowskiego z Płocka, pojechał 
na Bliski Wschód w konkretnym celu. 
Oprócz sprawdzenia swoich sporto-
wych możliwości, przyświecała mu idea 
rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych 
w Mocarzewie. Maraton miał być for-
mą promocji, która zwróci uwagę na 
problemy osób niepełnosprawnych  
i wspomoże finansowo funkcjonowanie 
wspomnianego ośrodka. 

Z Polski Darek wyleciał już 14 li-
stopada. Aklimatyzacja do nowego 

miejsca zabiera trochę czasu, wszak 
pogoda nad Morzem Czerwonym 
przypomina obecnie nasze pol-
skie lato. Ponad dwadzieścia stopni  
w cieniu, słońce, palmy, bliskość mo-
rza oraz wszechobecna pustynia Ne-
gew, stanowią wielki kontrast dla 
jesiennych chłodów, które wylatując  
z kraju, zostawił za sobą nasz gąbiński  
maratończyk. 

Pierwszy dzień w Izraelu  biegacz 
spędził na zwiedzaniu Jerozolimy. Poza 

Pani Ewa Gieras z wyróżnieniami 
i nagrodą dla zespołu

Występ zespołu Folk-Dance na festiwalu w Łącku
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tym okres przed zawodami wypełniony 
był intensywnym treningiem i przygo-
towaniami do biegu. 

Sam maraton (który odbył się 
17.11.2017 r.) to ponad 42 kilometry 
zmagań z palącym podzwrotnikowym 
słońcem, temperaturami przekracza-
jącymi (na pustyni) 40 stopni ,odwod-
nieniem organizmu oraz górzystym 
terenem. Pustynia Negew leży na wy-
sokości od 500 do 900 metrów n.p.m. 
co wraz z nierównym, kamienistym 
podłożem sprawia, iż Eilat Desert Ma-
rathon  to jedna z trudniejszych imprez 
biegowych świata. Chcąc myśleć o do-
tarciu do mety, Darek musiał  przesta-
wić organizm na nowe, bliskowschod-
nie warunki oraz pokonać kolejne gra-
nice swoich sportowych możliwości. 
Gąbiński biegacz nie tylko przebył całą 
trasę ale zajął także 3. miejsce w swo-
jej kategorii i 12. w kategorii OPEN. 
Był również najszybszym Polakiem, 
biorącym udział w maratonie. Warto 
dodać, iż reprezentacja naszych roda-
ków liczyła w tym roku 22 biegaczy. 
Wszystkich uczestników Eilat Desert 
Marathon  było 430. 

Kolejny wspaniały wyczyn gąbiń-
skiego maratończyka, pokazał że bie-
gać może każdy. Darek, którego przy- 
goda z tym sportem zaczęła się 
zaledwie kilka lat temu, z każdym 

swoim zwycięstwem udowadnia słusz-
ność tej tezy. Bieganie jest wpisane 
w DNA człowieka. Wystarczy zwykła 
para wygodnych butów, trochę chęci  
i już można ruszać. Jest to pierwsze 
zdanie jakie Darek wypowiada do 
nowych członków swojego stowarzy-
szenia, a ma ich niemało. Jako pre-
zes Gąbin Biega, przyczynił się on do 
znacznego rozwoju popularności bie-
gania na ziemi gąbińskiej. Jeśli jogging 
ma swojego patrona w postaci Billa 
Bowermana tak bieganie w Mieście  
i Gminie Gąbin ma swojego maratoń-
czyka – Darka Kiełbasę.

Biegacz z Gąbina działa również na 
rzecz wsparcia osób niepełnospraw-
nych. Podczas swoich sportowych wy-
praw, propaguje idee przekazywania 
1% podatku na osoby niepełnospraw-
ne (sam ma chorego synka), a także 
wspierania Fundacji Bogaci Miłosier-
dziem z Mocarzewa. Tak przed wyjaz-
dem do Izraela pisał na swoim facebo-
okowym profilu:

Wraz z Darkiem Jakubowskim  
(w marcu pokonaliśmy razem Baikal Ice 
Maraton) z Płocka jedziemy do Izraela 
przebiec maraton po pustyni Negew 
aby tym wyzwaniem jednocześnie uru-
chomić akcje zbierania środków na bu-
dowę domu dla dzieci z Zespołu Szkół 
Specjalnych i Ośrodka Wychowawczego 
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prowadzonego przez Siostry Zakonne 
dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

Wszelkie informacje na temat 
ośrodka, fundacji i numerze konta 
znajdziecie w poniższych linkach.

Wielka prośba do wszystkich ludzi 
dobrej woli o wsparcie budowy tego 
domu. Liczy się każda kwota.

Listę darczyńców w ramach naszej 
akcji umieścimy na stronie fundacji i 
na FB. Oczywiście jeśli ktoś chce zostać 
anonimowym darczyńcą jego danych 
nie umieścimy na liście.

W tytule proszę wpisać:
BUDUJEMY DOM DLA DZIECI
Z góry dziękujemy w imieniu dzieci  
za wsparcie.
Konto: Fundacja Bogaci Miłosierdziem 
PKO BP S.A.  
98 1020 3974 0000 5202 0320 2058
Strona Fundacji: 
http://www.bogacimilosierdziem.
pl/o-nas/o-fundacji 
Strona Ośrodka: 
http://www.mocarzewo.pl/

Oprac: W. Olszewski
Fot: D. Kiełbasa, Eilat Desert Marathon
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4 października odbyła się wycieczka 
rowerowa, zorganizowana przez stra-
żaków z OSP Topólno (przy wsparciu 
OSP Gąbin oraz OSP Dobrzyków). 

Trzydziestokilometrowa trasa mia-
ła charakter rekreacyjny. Uczestnicy 
wycieczki przejechali m.in. przez Sta-
ry Barcik, Juliszew, Nowe Wymyśle, 
Strzemeszno i Czermno. Po drodze po-
dziwiali uroki południowo-wschodniej 
części ziemi gąbińskiej.

W rajdzie wzięli udział członko-
wie klubu Gąbin Team oraz rowerowi 
pasjonaci z całej okolicy. Obecny był 
również Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który wraz z małżonką pokonał całą 
trasę wycieczki. Pogoda dopisała. Sło-
neczna, jesienna aura była gwarantem 
wysokiej frekwencji oraz rekreacyjnej 
atmosfery. Rajd zakończył się wspól-
nym grillem, przygotowanym przez 
strażaków z Topólna.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: OSP Topólno

Rajd Rowerowy d     koła Topólna
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21 październik w Gąbinie, odbył się XIV 
Memoriał Szachowy imienia Błogosła-
wionego Biskupa Leona Wetmańskiego. 

W turnieju, który rozegrano na hali 
sportowej przy Gimnazjum im. Jana 
Pawła II, wzięło udział 45 zawodni-
ków. Byli to zarówno mieszkańcy zie-
mi gąbińskiej (z Miasta i Gminy Gąbin 
wystartowało łącznie 11 zawodników) 
jak i szachiści z Płocka, Gostynina, Kut-
na, Warszawy, Łodzi itd. W memoriale 
uczestniczyła także grupa zawodników 
z Ukrainy. 

Szachiści grali w tzw. szachy szyb-
kie. Rozgrywali swoje partie w siedmiu 
rundach, z których każda trwała  do 30 
minut. 

Kolejny memoriał 
szachowy Gąbinie

Turniej wygrał Mirosław Grabar-
czyk z Płocka. Drugie miejsce przypa-
dło Rafałowi Kowalczykowi ze Starze-
nic. Na podium znalazł się także Rafał 
Przedmojewski z Warszawy. Najlep-
szym zawodnikiem z ziemi gąbińskiej 
okazała się Aleksandra Szczypawka. 
Turniej zakończyła na 23. pozycji w ka-
tegorii OPEN oraz na 3. miejscu wśród 
juniorów do lat 13. 

Gąbińskie memoriały szachowe 
organizowane są przez Proboszcza Jó-
zefa Szczecińskiego, Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz  
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy 
Mikołaj Gąbin. Za każdym razem cie-
szą się dużym zainteresowaniem sza-

chistów z Polski oraz zagranicy. Oprócz 
propagowania gry w szachy, mają na 
celu przybliżenie sylwetek duchownych 
męczenników z okresu II wojny świato-
wej - bł. abpa A.J. Nowowiejskiego oraz 
bł. Bp. Leona Wetmańskiego. 

Szachy stają się coraz popularniej-
sze, zwłaszcza wśród młodych miesz-
kańców ziemi gąbińskiej. Odnoszą oni 
szereg sukcesów w rozgrywkach re-
gionalnych i krajowych. We wrześniu, 
członkini PUKS Gąbin – Ola Szczypaw-
ka zajęła III miejsce w eliminacjach do 
Mistrzostw Polski Juniorów i już nie-
długo wystartuje w turnieju głównym, 
walcząc o tytuł Mistrza Polski Juniorów 
w Szachach Klasycznych. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: portal TerazGabin.pl
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Po sukcesie w 2016 i zdobyciu Pu-
charu Polski na szczeblu Okręgu Płockie-
go, awansowaliśmy na poziom rozgry-
wek Mazowieckiego Związku Piłki Noż-
nej. Wczesną wiosną rozegraliśmy mecz 
z drużyną MKS Piaseczno. W pierwszej 
połowie graliśmy lepiej. Druga część 
meczu zakończyła się jednak stratą bra-
mek, co przesądziło o losach spotkania. 
Złe dobrego początki. W rozgrywkach 
mistrzowskich osiągnęliśmy bardzo do-
bre wyniki, pokonując po drodze m.in. 

Dobry rok Unii Czermno
Mija kolejny rok działalności LKS Unia Czermno – rok szczególny, bo jubileuszowy. Pod 
obecną nazwą klub funkcjonuje bowiem już „pełnoletnie” osiemnaście lat.  

Kasztelana Sierpc, Unię Iłów, Stegny 
Wyszogród oraz Orła Goleszyn. Sukcesy 
zaliczyła także, będąca bezpośrednim 
zapleczem głównego zespołu,  drużyna 
juniorów oraz zespół trampkarzy. Syste-
matyczne treningi znacząco rozwinęły 
możliwości młodej kadry zawodników 
dzięki czemu przyszłość klubu wygląda 
bardzo obiecująco. 

Rundę jesienną sezonu 2017/18 
rozpoczęliśmy od remisu ze Skrwą 
Łukomie. Remis nie był zadowalają-

cy, jednak dalej było już tylko lepiej.  
W zawodach o Puchar Polski trafiliśmy 
na Szopena Sanniki oraz Kasztelana 
Sierpc. Po ostatnich wzmocnieniach 
drużyna z Sierpca stanowi bardzo moc-
ny zespół całych rozgrywek, wygrywa-
jąc wszystkie mecze po kolei. Mecz 
z tą drużyną, rozegrany w Czermnie 
był niesamowity. Sierpczanie uzyska-
li przewagę, jednak pomarańczowa 
pirania pokazała klasę i charakter, 
rozbijając obronę Kasztelana i wygry-
wając całe spotkanie. Na wyjeździe 
zagraliśmy z Goleszynem, który udało 
nam się pokonać. W półfinale mieli-
śmy zmierzyć się z Mazurem Gostynin. 
Mecz cieszył się ogromnym zaintere-
sowaniem kibiców nie tylko Czermna, 
ale i okolicznych miejscowości. Dobry 
futbol, jaki prezentuje Unia Czermno, 
cieszy oko i przyciąga coraz to nowych 
widzów, chcących zobaczyć zmagania 
naszej lokalnej drużyny. Spotkanie  
z Mazurem zakończyło się remisem. 
Karne miały rozstrzygnąć, kto przecho-
dzi dalej, a kto odpada z rozgrywek. 
Lepszy okazał się Mazur, który swoją 
droga zdobył później Puchar Polski. 

W rozgrywkach mistrzowskich na-
sza drużyna, prowadzona przez trene-
ra Bartosza Chyrę, zdobyła 21 punktów 
zajmując 6. miejsce w tabeli.  

Jak już wspominaliśmy, cały czas 
rozwijamy nasze drużyny juniorów  
i trampkarzy. Pod wodzą trenera „Prze-
ma” Nowickiego juniorzy ciężko pracują 
nad swoimi umiejętnościami i kondycją, 
chcąc być jak najlepszymi zawodnikami 
dla swojego klubu. Podobnie tramp-
karze, których trenerem jest Łukasz 
Woźniak. Doskonałe podejście pedago-
giczne oraz przyjacielska atmosfera na 
treningach powodują, iż dzieciaki rwą 
się do gry i coraz chętniej wolą spędzać 
czas na boisku. Obecnie w treningach 
trampkarzy bierze udział ok. 30 osób. 
Drużyna gra wspaniale. Niewiele brako-
wało, a zespół zagrałby w rozgrywkach 
Ligi Wojewódzkiej. Mamy też czwartą 
drużynę, prowadzoną przez Damia-
na Sztendora. Rozpoczęła ona grę  
w B klasie. Razi sobie całkiem nieźle.  
W jej skład wchodzą zawodnicy walczący  
o miejsce w pierwszym składzie. 

Bardzo dziękujemy wszystkim, któ-
rzy nas wspierają a zwłaszcza wspania-
łym kibicom!

Oprac: Czesław Sobiecki
Korekta:. W. Olszewski

Fot: Czesław Sobiecki 

 Radosnych, miłych i pogodnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

Szczęśliwego Nowego Roku  
oraz wszelkiej pomyślności 
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10 listopada mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin spotkali się na miejskiej starówce,  
by w sportowej atmosferze celebrować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Gąbiński bieg rozpoczął się od zbiórki 
i wspólnej rozgrzewki na starówce. Po-
prowadzili ją: Burmistrz Krzysztof Jad-
czak oraz gąbiński maratończyk, Darek 
Kiełbasa. Jak co roku frekwencja dopisa-
ła. Na Stary Rynek przybyło ponad dwu-
stu biegaczy. W większości była to mło-
dzież szkolna. Nie zabrakło także star-
szych amatorów biegania oraz członków 
lokalnego stowarzyszenia Gąbin Bie-
ga. Starówkę i pomnik głaz Marszałka 
Piłsudskiego odwiedziły także gąbińskie 
przedszkolaki, również upamiętniające 
99. rocznicę odzyskania niepodległości.

Jak co roku, uczestnicy biegu (z fla-
gami narodowymi oraz herbem Gąbi-
na) przemaszerowali ulicami miasta, 
by spotkać się na linii startu, zlokalizo-
wanej przy skrzyżowaniu ul. Płockiej 
oraz ul. Szopena. Biegacze mieli do po-
konania trasę o długości około półtora 
kilometra. Wiodła ona leśnym traktem 
i kończyła na stadionie miejskim przy ul. 
Dobrzykowskiej. Na mecie czekał gorą-
cy posiłek oraz losowanie nagród dla 
wszystkich uczestników biegu.

Pierwsi biegacze, którzy przekroczyli 
linię mety, to uczniowie Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Naj-
szybszy okazał się Artur Kowalczyk, tuż 
za nim był Łukasz Matuszewski, zaś trze-
cią pozycję osiągnął Marcin Pietrzak. 
Staszicowskim biegaczom oraz ich opie-
kunowi, Bartoszowi Chyrze, gratulacje 
złożył Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
Darek Kiełbasa. Maratończyk, który 
przygotowuje się aktualnie do pustyn-
nego biegu w Izraelu, zachęcił młodych 
biegaczy do wstąpienia w szeregi Sto-
warzyszenia Gąbin Biega i spróbowania 
swoich sil w niedzielnych treningach 
biegowych (które ruszają już wkrótce).

W tym roku na uczestników Biegu 
Niepodległości czekał szereg atrakcyj-
nych nagród. Wylosować można było 
m.in. słuchawki Sony, lornetkę, gadżety 
sportowe i rowerowe, kompasy piłki, 
banki pamięci, baterie solarne itp. Loso-
wanie odbyło się na stadionie, kończąc 
tegoroczne, sportowe zmagania z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości 
w Mieście i Gminie Gąbin.

Na zakończenie Burmistrz zaprosił 
do wzięcia udziału w dalszych uroczysto-
ściach – wieczornym  Koncercie Muzyki 
Polskiej (godzina 17.00) oraz obchodach 
niepodległościowych 11 listopada.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot. A. Świerzyński, W. Olszewski



36

www.gabin.pl

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI


