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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin

Epidemia koronawirusa, która w grudniu rozpoczę-
ła się w Chinach, a obecnie osiągnęła cechy pandemii, 
zmieniła życie nas wszystkich. Działania, jakie każdego 
dnia wspólnie podejmujemy, aby ograniczyć rozprze-
strzenianie się wirusa, wpływają na nasze przyzwycza-
jenia oraz styl życia.

Jako Burmistrz Miasta i Gminy, pragnę Państwa za-
pewnić, iż nasza administracja samorządowa cały czas 
pracuje. Podejmujemy działania wdrażające zalecenia 
wojewody, a także innych organów państwa.

Pragnę podziękować za to, że z rozwagą i spokojem 
stosujecie się do zaleceń, zarówno organów rządo-
wych, jak i samorządowych. Obecny czas wymaga od 
nas wiele poświęcenia i odpowiedzialności. Wszystko 
co robimy, robimy dla dobra mieszkańców, tak aby jak 
najbezpieczniej przejść przez ten trudny okres zagroże-
nia epidemicznego.

Działając wspólnie i odpowiedzialnie, jesteśmy  
o wiele silniejsi niż w pojedynkę. Dbając o siebie na-
wzajem i przestrzegając obowiązujących w czasie epi-
demii zasad, nie tylko troszczymy się o bezpieczeństwo 
własne, ale całej lokalnej wspólnoty, a przecież na życiu  
i zdrowiu każdego z nas wszystkim nam bardzo zależy.

Krzysztof Jadczak
Burmistrz Miasta i Gminy 

Gąbin 

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Gąbin

życzą
Krzysztof Jadczak

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Edward Wilgocki

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin
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Szanowni Państwo
z okazji świąt Wielkanocnych, 

w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Gąbin 

oraz wszystkich pracowników, życzę Państwu, 

aby ten wyjątkowy, nadchodzący czas, mimo trudności 

i problemów z jakimi się zmagamy, był okresem duchowej odnowy, 

spokoju i wewnętrznej siły. Niech codzienne troski ustąpią miejsca świątecznej, 

podniosłej atmosferze, zaś zbliżające się, wielkanocne dni napełnią nas siłą 

do pokonywania przeciwności losu. Życzę również wszelkiej pomyślności 

w realizacji Państwa planów i zamierzeń, tak pięknie wzbogacających każdego 

dnia życie nas wszystkich – mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. 

Tegoroczne święta będą inne od dotychczasowych. 

Bez rodzinnego świętowania bez przeżywania zmartwychwstania Pańskiego 

w świątyniach w dużych zgromadzeniach. Pozostaniemy w domach. 

Pamiętajmy jednak, iż spędzamy je osobno po to, aby kolejne święta spędzić 

razem – w gronie rodziny najbliższych i parafii. Życzę tego Państwu z całego 

serca dużo zdrowia, wszystkiego co najlepsze, co niesie radość i szczęście!

Wydawca: Miasto i Gmina Gąbin
Zespół Redakcyjny: Krzysztof Jadczak, Andrzej Świerzyński, Wojciech Olszewski, Mariola Świerzyńska
Grafik:  Małgorzata Włostowska – Drukarnia LASER-GRAF
Współpraca: Szkoły z terenu Miasta i Gminy Gąbin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie
Konsultacja: Krzysztof Jadczak 
Projekt: Małgorzata Włostowska – Drukarnia LASER-GRAF
Redaktor strony www: Andrzej Świerzyński

Zespół redakcyjny dołożył wszelkich starań, aby informacje zawarte w serwisie były aktualne, rzetelne i przejrzyste. 
Ewentualne uwagi prosimy kierować pod adres: promocja@gabin.pl 

Prawa autorskie: © 2008-2020 SAMORZĄD MIASTA I GMINY GĄBIN
Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, przechowywanie lub udostępnianie całości serwisu lub jego części (za wyjątkiem materiałów  
i treści oddzielnie oznaczonych) bez zgody właściciela jest zabronione. Teksty zawarte w serwisie mogą być cytowane pod warunkiem podania 
informacji o źródle.

Krzysztof Jadczak

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
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Czy częste picie wody zwalcza ko-
ronawirusa?

Nie! Aby ograniczyć ryzyko zakaże-
nia, przestrzegaj zasad higieny i unikaj 
kontaktu z dużymi skupiskami ludzi.

Czy Warszawa zostaje otoczona 
kordonem sanitarnym?

Nie! Nie ma żadnej decyzji o zamy-
kaniu Warszawy.

Czy w Polsce zabraknie żywności?
Nie! W Polsce nie zabraknie żyw-

ności. Jesteśmy jednym z największych 
producentów żywności w Europie.

Czy domowe testy na koronawiru-
sa są skuteczne?

Nie! Wiarygodny test na obecność 
koronawirusa może przeprowadzić 
tyko placówka medyczna.

Koronawirus jest bardzo zakaźny, 
ale daleko mu do zakaźności wirusów 
takich jak odra czy ospa wietrzna.

Czy picie alkoholu chroni przed wi-
rusem?

Nie. Picie alkoholu nie chroni przed 
wirusem. Alkohol obniża odporność 
organizmu.

Czy psy i koty przenoszą korona-
wirusa?

Nie. Brak jest dowodów, że zwierzęta 
domowe mogą przenosić koronawirusa 
SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19.

Czy służby chodzą po domach  
i sprawdzają przebywającym na kwa-
rantannie temperaturę?

Nie. Policja sprawdza przestrzega-
nie kwarantanny bezkontaktowo.

Czy zachorowanie na koronawiru-
sa często kończy się śmiercią?

Nie. U ponad 80 proc. pacjentów 
przebieg choroby jest łagodny. Cięż-
kie powikłania występują u osób star-
szych, z obniżoną odpornością i z cho-
robami przewlekłymi.

Czy koronawirus jest bardziej zakaź-
ny od innych znanych nam wirusów?

Jak chronić się  
przed koronawirusem?

Mity na temat koronawirusa

Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wy-

wołuje chorobę o nazwie COVID-19. 
Choroba najczęściej objawia się go-
rączką, kaszlem, dusznościami, bólami 
mięśni, zmęczeniem. Wirus przenosi 
się drogą kropelkową. Ciężki przebieg 
choroby obserwuje się u ok. 15-20% 
osób. Do zgonów dochodzi u 2–3% 
osób chorych. Najbardziej narażone 
na rozwinięcie ciężkiej postaci choro-
by i zgon są osoby starsze, z obniżoną 
odpornością, którym towarzyszą inne 
choroby, w szczególności przewlekłe.

Jak ochronić się przed zakażeniem?
Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą 

z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa 
i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze 
zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem 
lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną 
odległość (1–1,5 m) od osoby, która 
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Podejrzewasz u siebie koronawi-
rusa?

Sprawdź, czy spełniasz 3 warunki, 
które świadczą o ryzyku:
• w ciągu ostatnich 14 dni przebywałeś 

na obszarach objętych wirusem bądź 
miałeś kontakt z osobą zarażoną,

• masz podwyższoną temperaturę,
• kaszlesz i masz duszności.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni 
wróciłeś z kraju, w którym występu-
je koronawirus i masz takie objawy, 
jak: gorączka, kaszel, duszności, lub 
miałeś kontakt z osobą, u której po-
twierdzono zakażenie: bezzwłocznie 
powiadom telefonicznie stację sani-
tarno-epidemiologiczną

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Płocku 
ul. Kolegialna 20, 09-402 Płock 

plock@psse.waw.pl 
psse.plock@pis.gov.pl 

tel. 24 367 26 01 
fax 24 264 75 09 

Telefon Alarmowy czynny poza  
godzinami pracy PSSE: 609 817 331

lub zgłoś się do oddziału zakaźnego 
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 
gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego.

Wojewódzki Szpital Zespolony
Płock, ul. Medyczna 19

WIRUS
k o r n a
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Najczęściej zadawane pytania
W sklepie mamy 7 kas. Czy to znaczy, 

że na terenie sklepu może być 21 osób, 
włącznie z obsługą? Czy pracownicy 
sklepów wliczają się do tego działania?

Nie. Zasada „maksymalnie 3 razy wię-
cej osób niż kas” dotyczy tylko klientów 
danego sklepu czy punktu usługowego. 
Dlatego też w opisanym sklepie może się 
znaleźć 21 osób plus obsługa.

Czy jeśli w sklepie są 4 kasy, ale na 
stałe działają tylko 3, to znaczy, że na te-
renie mojego sklepu może się znajdować 
maksymalnie 9 osób? Czy 12?

W takim przypadku w sklepie może 
być maksymalnie 12 osób (plus obsłu-
ga). Zawsze przy obliczaniu bierze się pod 
uwagę liczbę wszystkich kas – również 
tych aktualnie nieczynnych.

Dlaczego tylko osoby po 65. roku życia 
mogą robić zakupy między 10:00 a 12:00?

Osoby starsze są najbardziej narażo-
ne z powodu koronawirusa. Dlatego też 
chcemy ograniczyć ich kontakt z pozosta-
łymi osobami. To czas, aby zrealizować 
zakupy bez kontaktu z innymi osobami, 
które mogą zarażać. Osoby powyżej 65. 
roku życia mogą robić zakupy też w in-
nych godzinach, ale te dwie godziny są 
specjalnym czasem do realizacji ich po-
trzeb

Czy sklepy mają obowiązek zapewnić 
rękawiczki dla klientów?

Sklepy będą miały obowiązek zapew-
nienia jednorazowych rękawiczek lub 
środków do dezynfekcji rąk. Natomiast 
zalecamy, żeby również klient we wła-
snym zakresie miał ze sobą rękawicz-
ki. Obowiązek ten wprowadzamy od  
2 kwietnia 2020 r.

Dlaczego należy nosić rękawiczki  
w sklepie?

Noszenie rękawiczek w miejscach pu-
blicznych zmniejsza ryzyko zakażenia ko-
ronawirusem. 

Pamiętaj! Po zdjęciu rękawiczek nale-
ży umyć ręce, a także dbać o to, aby nie 
dotykać twarzy, nosząc rękawiczki.

Czy osoby poniżej 65. roku życia będą 
mogły wejść do sklepu w godzinach 
10:00-12:00?

Nie. W godzinach od 10:00 do 12:00 
sklepy i punkty usługowe mogą przyjmo-
wać i obsługiwać jedynie osoby powyżej 
65 roku życia.

Stacje benzynowe zostają wyłączone  
          z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch 
godzin będą mogły obsługiwać także 
tych, dla których nabycie leku lub środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia 
jest konieczne ze względu na nagłe zagro-
żenie życia lub zdrowia.

Mój syn ma 16 lat. Czy nie może beze 
mnie wyjść na ulicę?

Nie, nie może. Wszystkie osoby nie-
pełnoletnie nie mogą wychodzić z domu 
bez opieki osoby dorosłej. Ponadto pod-
kreślamy, że każdego obowiązuje zasada, 
że opuszczenie domu możliwe jest tylko 
w trzech przypadkach:

– dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pra-
cownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy 
gospodarstwo rolne, masz prawo doje-
chać do swojej pracy. Masz również pra-
wo udać się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawodową działal-
nością.

– wolontariatu na rzecz walki z CO-
VID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z ko-
ronawirusem i pomagasz potrzebującym 
przebywającym na kwarantannie lub 
osobom, które nie powinny wychodzić 
z domu, możesz się przemieszczać w ra-
mach tej działalności.

– załatwiania spraw niezbędnych do 
życia codziennego. Będziesz mógł się 
przemieszczać, aby zrobić niezbędne za-
kupy, wykupić lekarstwa, udać się do le-
karza, opiekować się bliskimi, wyprowa-
dzić psa.

Czy mogę iść na spacer do lasu lub 
jechać tam rowerem, skoro parki są za-
mknięte?

Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą 
się ludzie i nie narażać się na ryzyko za-
chorowania. Ostatnie doświadczenia po-
kazują, że lasy to niestety miejsca, w któ-
rych dochodzi do gromadzenia się wielu 
osób, a tym samym zwiększenia szans na 
zakażenie.

Czy będę mógł wejść do parku, gdy 
nie będzie w nim ludzi?

Nie. Wprowadzamy całkowity zakaz 
poruszania się po parkach, bulwarach, 
ogródkach jordanowskich, ogrodach bo-
tanicznych i zoologicznych.

Czy mogę wyjść na spacer?
Aktywność na zewnątrz powinna być 

ograniczona do minimum. Traktujmy 
możliwość wyjścia na zewnątrz jako nie-
zbędny środek higieny. Wychodźmy się 
przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego 
potrzebujemy.

Czy jeżeli ktoś prowadzi zakład ko-
smetyczny w domu/z dojazdem do 
klienta, czy może kontynuować pracę?

Zamknięte zostają bez wyjątków 
wszystkie zakłady fryzjerskie, salony ta-
tuażu, piercingu i wykonujące usługi ko-
smetyczne. Nie będzie można realizować 
również tych usług poza salonami – np. 
poprzez wizyty w domach.

Czy przez wprowadzone ograniczenie 
będę mógł uczestniczyć w nabożeństwie 
w kościele?

Tylko w zakresie limitu osób. Ograni-
czenia w przemieszczaniu się nie dotyczą 
osób, które chcą uczestniczyć w sprawo-
waniu kultu religijnego. Wprowadzamy 
jednak nowe zasady: na danym terenie 
lub w danym obiekcie może znajdować 
się –zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz 
pomieszczeń – nie więcej niż 5 osób  
(z wyłączeniem osób sprawujących po-
sługę). Dlatego zachęcamy wszystkich do 
uczestnictwa w mszach online lub za po-
średnictwem radia i telewizji.

Czy policja będzie egzekwować zakaz 
gromadzenia się osób?

W związku z ograniczeniami wprowa-
dzonymi przez ministra zdrowia (dotyczą-
cymi m.in. zakazu przebywania w prze-
strzeni publicznej grupy składającej się  
z więcej niż dwóch osób np. zgromadzeń, 
spotkań, imprez czy zebrań) policjan-
ci będą początkowo prowadzili przede 
wszystkim intensywną akcję informacyj-
no-edukacyjną. Jak zaznaczył Mariusz 
Kamiński, minister spraw wewnętrznych 
i administracji, celem nadrzędnym jest 
zwalczenie problemu rozprzestrzeniania 
się koronawirusa, a nie karanie miesz-
kańców. Policjanci będą również kontro-
lować, czy komunikacja miejska nie jest 
przepełniona. Sprawdzą, czy zgodnie  
z nowymi zasadami w autobusie, tram-
waju lub metrze zajęta jest maksymalnie 
połowa miejsc siedzących. Funkcjonariu-
sze współpracują w tym zakresie z wła-
dzami samorządowymi.

Jestem rolnikiem. Czy mogę wykony-
wać swoją pracę normalnie?

Tak. Ograniczenie w przemieszczaniu 
się nie dotyczy prowadzenia działalno-
ści rolniczej, wykonywania pozarolniczej 
działalności gospodarczej i prac w gospo-
darstwie rolnym, a także zakupów towa-
rów i usług związanych z tymi aktywno-
ściami (np. zakup nawozów sztucznych 
przez rolników czy zakup towarów do 
sklepu spożywczego prowadzonego przez 
indywidualnego przedsiębiorcę).

Czy sklepy spożywcze i apteki będą 
otwarte?

Tak. Nie zamykamy sklepów spożyw-
czych, aptek, banków, pralni i drogerii.

Czy restauracje nadal będą mogły 
wydawać posiłki na wynos?

Tak, nadal będą mogły prowadzić tego 
typu usługi.

Na czym polegają ograniczenia  
w przemieszczaniu się?

Ograniczenie dotyczy przemiesz-
czania się, podróżowania, przebywania  
w miejscach publicznych.

Wychodzenie z domu powinno być 
ograniczone do absolutnego minimum,  
a odległość utrzymana od innych pieszych 
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powinna wynosić co najmniej 2 metry.
Przemieszczać się możesz w przypadku:
– dojazdu do i z pracy (dotyczy to tak-

że zakupu towarów i usług związanych  
z zawodową działalnością),

– wolontariatu na rzecz walki z CO-
VID-19 (dotyczy to pomocy osobom prze-
bywającym na kwarantannie lub osobom, 
które nie powinny wychodzić z domu),

załatwiania spraw niezbędnych do ży-
cia codziennego (do czego zalicza się np., 
niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, 
wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi).

Ważne! Przemieszczać się można je-
dynie w grupie do dwóch osób – jedynie 
rodziny są wyjęte spod tego ograniczenia 
i mogą poruszać się w większych grupach.

Ważne! 2 metry – minimalna odle-
głość między pieszymi

Wprowadzamy obowiązek utrzyma-
nia co najmniej 2-metrowej odległości 
między pieszymi. Dotyczy to także rodzin 
i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są rodzi-
ce z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 
roku życia), a także osoby niepełnospraw-
ne lub niemogące się samodzielnie poru-
szać i ich opiekunowie. 

Co to znaczy „niezbędne sprawy ży-
cia codziennego”?

To na przykład konieczność wizyty  
u lekarza, zrobienia zakupów, wykupienia 
leków.

Czy mogę biegać?
Przepisy pozwalają wychodzić z domu 

m.in. w celu realizacji niezbędnych co-
dziennych potrzeb. Do takiej kategorii 
można zaliczyć np. jednorazowe wyjście 
w celach sportowych. Należy jednak pa-
miętać o zachowaniu odpowiedniej odle-
głości od innych oraz o tym, że powinni-
śmy uprawiać sport w grupie maksymal-
nie dwuosobowej (nie dotyczy to jednak 
rodzin).

Gdzie powinna się zwrócić o po-
moc starsza osoba, która profilaktycz-
nie chce zostać w domu, ale ma trud-
ność ze zrobieniem zakupów, nie ma  
w pobliżu rodziny, a sąsiadów poprosić 
nie może?

Do najbliższego ośrodka opieki spo-
łecznej.

Czy banki będą otwarte?
Tak. Banki i placówki finansowe dzia-

łają normalnie.
Czy spożywcze sklepy osiedlowe 

będą otwarte?
Nie zamykamy żadnych sklepów spo-

żywczych. Ograniczamy jedynie funkcjo-
nowanie galerii handlowych. W galeriach 
sklepy spożywcze, drogerie, pralnie, 
apteki oraz banki nadal będą czynne. 
Wszystkie sklepy poza galeriami handlo-
wymi funkcjonują normalnie.

Źródło:  
Serwis Internetowy Rzeczypospolitej Polskiej 

Pomoc dla potrzebujących
Nie możesz wychodzić z domu i potrzebujesz pomocy takiej jak np. zrobienie zaku-

pów? Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Twojej okolicy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie
ul. Stary Rynek 14, 09-530 Gąbin, tel. 24 277-10-14

Chcesz bezinteresownie pomagać osobom potrzebującym?
Zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zostaw nam kontakt do siebie!

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:
- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo)
   oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), 
   informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych

Duże skupiska ludzi to środowisko 
sprzyjające rozprzestrzenianiu się korona-
wirusa i innych wirusów przenoszonych 
drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, na-
leży ograniczyć przebywanie w miejscach 
publicznych i poprosić bliskich o pomoc 
w codziennych czynnościach, takich jak 
zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie 
spraw urzędowych i pocztowych.
CZęSTo MyJ ręCE

Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możli-
wości dezynfekować je płynami/żelami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko 
przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych 
powierzchni na rękach. Dlatego częste my-
cie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
UNiKAJ DoTyKANiA oCZU, NoSA i UST

Dłonie dotykają wielu powierzchni, 
które mogą być zanieczyszczone wirusem. 
Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczysz-
czonymi rękami, może spowodować prze-
niesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
rEGUlArNiE MyJ lUb DEZyNfEKUJ 
PoWiErZChNiE DoTyKoWE

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, 
lady i stoły, klamki, włączniki światła, po-
ręcze muszą być regularnie przecierane 
z użyciem wody i detergentu lub środ-
ka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca,  
z których często korzystają domownicy 
powinny być starannie dezynfekowane.
rEGUlArNiE DEZyNfEKUJ SWóJ 
TElEfoN i NiE KorZySTAJ Z NiEGo 
PoDCZAS SPożyWANiA PoSiłKóW

Na powierzchni telefonów komór-
kowych bardzo łatwo gromadzą się cho-
robotwórcze drobnoustroje. Regularnie 
dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). Nie kładź  

telefonu na stole i nie korzystaj z niego 
podczas spożywania posiłków.
ZAChoWAJ bEZPiECZNą oDlEGłość 
oD roZMóWCy

Należy zachować co najmniej 1-1,5 
metra odległości od osoby, która kaszle, 
kicha lub ma gorączkę.
SToSUJ ZASADy oChroNy PoDCZAS 
KiChANiA i KASZlU

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć 
usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 
– jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyć ręce używając 
mydła i wody lub zdezynfekować je środ-
kami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakry-
cie ust i nosa podczas kaszlu i kichania za-
pobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, 
w tym wirusów.
oDżyWiAJ Się ZDroWo i PAMięTAJ  
o NAWoDNiENiU orGANiZMU

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj 
wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj 
o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji 
warzyw i owoców. Odpowiednio nawad-
niaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry 
płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia  
z innych krajów wskazują, że nie ma potrze-
by robienia zapasów żywności na wypadek 
rozprzestrzeniania się koronawirusa.
KorZySTAJ ZE SPrAWDZoNyCh  
źróDEł WiEDZy o KoroNAWirUSiE

Niepokój to naturalny odruch w przy-
padku występowania nowego zagrożenia 
zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł wiedzy opartych na dowodach na-
ukowych, które publikowane są na stro-
nach internetowych GIS i MZ. Wiedza 
naukowa to najskuteczniejsze narzędzie 
w walce z koronawirusem.

Źródło: Serwis Internetowy 
Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dla seniorów
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Aktualne zasady i ograniczenia
Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie 
się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. 
Przeczytaj i stosuj.

1. oGrANiCZENiA W PrZEMiESZ-
CZANiU Się

Ograniczenie dotyczy: przemiesz-
czania się, podróżowania, przebywa-
nia w miejscach publicznych.

Na czym polega? Wychodzenie  
z domu powinno być ograniczone do 
absolutnego minimum, a odległość 
utrzymana od innych pieszych powin-
na wynosić co najmniej 2 metry.

Przemieszczać się możesz w przy-
padku:

– dojazdu do i z pracy (dotyczy to 
także zakupu towarów i usług związa-
nych z zawodową działalnością),

– wolontariatu na rzecz walki  
z COVID-19 (dotyczy to pomocy oso-
bom przebywającym na kwarantannie 
lub osobom, które nie powinny wy-
chodzić z domu),

– załatwiania spraw niezbędnych 
do życia codziennego (do czego zalicza 
się np., niezbędne zakupy, wykupienie 
lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad 
bliskimi),

– wykonywania czynności związa-
nych z realizacją zadań określonych  
w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie 
o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu 
towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
Ważne! 2 metry – minimalna odle-

głość między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzy-

mania co najmniej 2-metrowej odle-
głości między pieszymi. Dotyczy to tak-
że rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są: 
rodzice z dziećmi wymagającymi opie-
ki (do 13 roku życia), a także osoby 
niepełnosprawne, niemogące się sa-
modzielnie poruszać, osoby z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjal-
nego i ich opiekunowie.

 
2. ZAKAZ WyChoDZENiA NA UliCę 

NiElETNiCh bEZ oPiEKi DoroSłEGo
Ograniczenie dotyczy: przebywa-

nia osób do 18 roku życia poza domem 
bez opieki dorosłego

Na czym polega? Dzieci i młodzież, 
które nie ukończyły 18 roku życia, nie 
mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko 
obecność rodzica, opiekuna prawnego 
lub kogoś dorosłego usprawiedliwia 
ich obecność na ulicy i tylko w określo-
nych przypadkach:

– dojazdu do i z pracy,
– wolontariatu na rzecz walki z CO-

VID-19,

– czy też załatwiania spraw nie-
zbędnych do życia codziennego.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

3. oboWiąZEK ZASłANiANiA UST 
i NoSA W MiEJSCACh PUbliCZNyCh

Obowiązek dotyczy: noszenia ma-
seczek lub innego rodzaju zasłaniania 
ust i nosa.

Na czym polega? Wszyscy mają 
obowiązek zasłaniania ust i nosa 
na ulicy, podczas rucuhu pieszego,  
w urzędach, sklepach, miejscach 
świadczenia usług, zakładach pracy.

Obowiązuje od: czwartku 16 kwiet-
nia 2020 r. Obowiązuje do: odwołania.

4. ZAKAZ KorZySTANiA Z PAr-
KóW, lASóW, PlAż, bUlWAróW, 
ProMENAD i roWEróW MiEJSKiCh

Ograniczenie dotyczy: przebywa-
nia na terenach zielonych, pełniących 
funkcje publiczne. Zakaz dotyczy la-
sów, skwerów, parków, zieleńców, 
promenad, bulwarów, ogrodów bota-
nicznych i zoologicznych, czy ogród-
ków jordanowskich. Zakaz obejmuje 
również plaże.

Nie będzie można także korzystać  
z rowerów miejskich.

obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

5. KoMUNiKACJA PUbliCZNA
Ograniczenie dotyczy: przejazdów 

zbiorowym transportem publicznym.
Na czym polega? W autobusie, 

tramwaju lub metrze tylko połowa 
miejsc siedzących może być zajęta. 
Najlepiej – żeby co drugie miejsce sie-
dzące pozostało puste. Jeśli miejsc sie-
dzących w pojeździe jest 70, to na jego 
pokładzie może znajdować się maksy-
malnie 35 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

6. SAMoChoDy WięKSZE Niż 
9-oSoboWE

Ograniczenie dotyczy: przejazdów 
samochodami większymi niż 9-osobowe 
i zbiorowym transportem prywatnym.

Na czym polega? W samochodzie 
powyżej 9 miejsc siedzących maksy-
malnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
Ważne! Ograniczenie nie dotyczy 

samochodów osobowych.

7. rUCh loTNiCZy
Ograniczenie dotyczy: pasażerskich 

lotów krajowych i międzynarodowych.
Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

8. MięDZyNAroDoWy rUCh Ko-
lEJoWy

Ograniczenie dotyczy: podróży po-
ciągami relacji międzynarodowych.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.

9. ZAKAZ ZGroMADZEŃ i iMPrEZ
Ograniczenie dotyczy: organizowa-

nia zgromadzeń, spotkań, imprez czy 
zebrań.

Na czym polega? Obowiązuje za-
kaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, 
imprez czy zebrań powyżej 2 osób. 
Obostrzenie to nie dotyczy spotkań  
z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy.
Pracodawcy będą musieli jednak 

zapewnić dodatkowe środki bezpie-
czeństwa swoim pracownikom. I tak:

– pracownicy mają obowiązek uży-
wania rękawiczek lub muszą mieć do-
stęp do płynów dezynfekujących,

– stanowiska pracy poszczególnych 
osób muszą być oddalone od siebie  
o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w sta-
nie zapewnić takiej odległości (1,5 m)  
z obiektywnych względów – np. dla-
tego, że linia produkcyjna na to nie 
pozwala – ma prawo odejść od tej 
zasady, ale tylko pod warunkiem za-
pewniania środków ochrony osobistej 
związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi za-
pewnić te środki bezpieczeństwa od 
czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Obo-
wiązuje do: odwołania.

10. GAlEriE hANDloWE
Ograniczenie dotyczy: działalności 

galerii i centrów handlowych.
Na czym polega? Działalność han-

dlową w galeriach handlowych mogą 
prowadzić jedynie branże:
– spożywcza,
– kosmetyczna (z wyjątkiem produk-

tów przeznaczonych do perfumo-
wania lub upiększania),

– artykułów toaletowych i środków 
czystości,

– wyrobów medycznych i farmaceu-
tycznych,

– artykułów remontowo-budowla-
nych,

– prasowa,
– artykułów dla zwierząt,
– paliw. 

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
Ważne! W galeriach mogą być 

świadczone usługi medyczne, banko-
we, ubezpieczeniowe, pocztowe, pral-
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nicze lub gastronomiczne (na dowóz 
i wynos). Na terenie galerii z handlu 
wyłączone są natomiast tzw. wyspy 
handlowe.

11. liCZbA KliENTóW W SKlEPiE, 
NA TArGU i PoCZCiE

Ograniczenie dotyczy: liczby klien-
tów przebywających w jednym czasie 
na terenie sklepu, na targu i poczcie

Na czym polega?
Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno ma-

łego, jak i wielkopowierzchniowego), 
a także do każdego lokalu usługowego 
może wejść maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi liczba wszystkich kas lub punk-
tów płatniczych pomnożona przez 3. 
To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, 
to w jednym momencie na terenie 
sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów
W godzinach od 10:00 do 12:00 

sklepy i punkty usługowe mogą przyj-
mować i obsługiwać jedynie osoby 
powyżej 65 roku życia. W pozostałych 
godzinach sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich. W tym dla 
osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają 
wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych 
dwóch godzin (10:00-12:00) będą mo-
gły obsługiwać także tych, dla których 
nabycie leku lub środka spożywczego 
specjalnego przeznaczenia jest ko-
nieczne ze względu na nagłe zagroże-
nie życia lub zdrowia.

Targi
Na terenie targowiska czy bazaru 

może przebywać maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi liczba punktów han-
dlowych pomnożona przez 3. Jeśli 
więc na osiedlowym bazarze jest 20 
takich punktów, to na jego terenie 
może przebywać w jednym momencie 
maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przeby-

wać w jednym momencie tyle osób, 
ile wynosi liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2. Jeśli w placówce 
jest 5 okienek, wówczas w jednym mo-

mencie na jej terenie może przebywać 
10 osób.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

12. WiElKoPoWiErZChNioWE 
SKlEPy bUDoWlANE

Na czym polega? W weekendy 
wielkopowierzchniowe sklepy budow-
lane będą zamknięte.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
13. SAloNy fryZJErSKiE, KoSME-

TyCZNE i TATUAżU
Ograniczenie dotyczy: zamknięcia 

wszystkich zakładów fryzjerskich, ko-
smetycznych, salonów tatuażu i pier-
cingu.

Na czym polega? Zamknięte zosta-
ją bez wyjątków wszystkie zakłady fry-
zjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu  
i piercingu. Tych usług nie będzie można 
realizować również poza salonami – np. 
wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

14. UroCZySTośCi rElGiJNE
Ograniczenie dotyczy: udziału  

w wydarzeniach o charakterze religij-
nym.

Na czym polega? W mszy lub in-
nym obrzędzie religijnym nie może 
uczestniczyć jednocześnie więcej niż  
5 osób – wyłączając z tego osoby spra-
wujące posługę (w przypadku pogrze-
bów – osoby zatrudnione przez zakład 
pogrzebowy).

Obowiązuje do: 19 kwietnia 
2020 r., w tym również przez cały okres 
Świąt Wielkanocnych.

Ważne! Zachęcamy do uczestnic-
twa w wydarzeniach religijnych za 
pośrednictwem telewizji, radia czy in-
ternetu.

15. GrANiCE PolSKi
Ograniczenie dotyczy:  przekracza-

nia granic Polski przez cudzoziemców
Na czym polega? Granice naszego 

kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
– obywatele RP,
– cudzoziemcy, którzy są małżonka-

mi albo dziećmi obywateli RP albo po-
zostają pod stałą opieką obywateli RP,

– osoby, które posiadają Kartę Polaka,

– dyplomaci,
– osoby posiadające prawo stałe-

go lub czasowego pobytu na terenie 
RP lub pozwolenie na pracę,

– w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, komendant placówki 
Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody 
Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej – może zezwolić cudzoziemcowi na 
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w trybie określonym w ustawie 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),

– cudzoziemcy, którzy prowadzą 
środek transportu służący do przewo-
zu towarów.

Ważne! Transport cargo działa nor-
malnie. 

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.

16. SZKoły i UCZElNiE
Ograniczenie dotyczy: zajęć  

w szkołach i na uczelniach
Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczel-

nie w Polsce są zamknięte. Lekcje  
i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, 
a przez Internet za pomocą platform 
e-learningowych. Lekcje na odległość 
prowadzone są według określonych 
zasad. Nauczyciele i uczniowie na stro-
nie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą 
znaleźć materiały dydaktyczne zgodne 
z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku 

do lat 8, przysługuje dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy w przypadku zamknię-
cia żłobka, przedszkola, szkoły lub klu-
bu dziecięcego. 

WAŻNE! EGZAMINY ÓSMOKLA-
SISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ  
W CZERWCU.

Konkretna data zostanie podana co 
najmniej 3 tygodnie przed egzaminem.

17. żłobKi i PrZEDSZKolA
Ograniczenie dotyczy: działal-

ności żłobków, klubów dziecięcych  
i przedszkoli.

Zalecenia: Działalność żłobków, 
klubów dziecięcych i przedszkoli jest 
zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat 
przez rodziców w czasie ich zawie-
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Szanowni Państwo
W związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną w kraju, w celu 
zapobiegania rozprzestrzeniania 

się chorobie COVID-19, informujemy 
iż PLAC TARGOWY w Gąbinie został 

zamknięty do odwołania.

Szanowni Mieszkańcy 
w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, że sprawy w Referacie 
Spraw Obywatelskich i Urzędzie Stanu Cywilnego realizowane będą na wniosek 

złożony za pomocą platformy e-puap.
W szczególnych przypadkach dotyczących rejestracji zgonów lub urodzeń wizyta 

jednej osoby zgłaszającej jest możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicz-
nym pod nr 24 267-41-67 lub 24 267-41-69 w celu ustalenia godziny doniesienia 

dokumentów niezbędnych do rejestracji oraz zasad dalszego postępowania.
W szczególnie ważnych przypadkach dotyczących dowodów osobistych prosimy 

o kontakt telefoniczny w celu omówienia dalszego postępowania.

W związku z pandemią koronawirusa SArS-CoV-2 
w przychodni remedium zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

rEJESTrACJA PACJENTóW
Rejestracja pacjentów odbywać się będzie tylko telefonicznie, tel. 24 277 10 22,  882 464 548

TElEPorADy
Pacjentom będą udzielane teleporady zgodnie z poniższym wykazem: 

w godzinach 8.00-18.00, tel. 882 464 545, 
W sytuacji, kiedy jest to niezbędne, pacjent będzie umówiony na konkretną godzinę do lekarza

rECEPTy ElEKTroNiCZNE
Uwaga, nie należy zgłaszać się osobiście po recepty - prośbę o przepisanie leków do kontynuacji 

należy zgłosić telefonicznie, tel. 882 464 548,  882 464 549
bADANiA lAborAToryJNE

Badania laboratoryjne będą wykonywane tylko w klinicznie uzasadnionych przypadkach.
Ze względu na Państwa  bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Zaleca się pozostawanie w domu, częste mycie i dezynfekcję rąk, unikanie skupisk ludności.
Prosimy osoby młodsze o pomoc seniorom w zakupie leków i żywności.

O G Ł O S Z E N I A

szenia, powinna zostać uregulowana  
w statucie żłobka, jak również w umo-
wie z rodzicami.

Obowiązuje do: 26 kwietnia 2020 r.
Ważne! Rodzicom dzieci w wieku 

do lat 8, przysługuje dodatkowy zasi-
łek opiekuńczy w przypadku zamknię-
cia żłobka, przedszkola, szkoły lub klu-
bu dziecięcego.

18. GASTroNoMiA
Ograniczenie dotyczy: działalności 

restauracji, kawiarni czy barów.
Zalecenia: Wszystkie restauracje, 

kawiarnie czy bary mogą świadczyć je-
dynie usługi na wynos i na dowóz. Nie 
ma możliwości wydawania posiłków 
czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.

19. KUlTUrA
Ograniczenie dotyczy: działalności 

instytucji kultury
Zalecenia: Wszystkie instytucje kultu-

ry pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, 
galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, 
kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa 
oraz  stała działalność  związana z kulturą.

Obowiązuje do: 19 kwietnia 2020 r.
Ważne! Do odwołania zamknięte 

pozostają również: siłownie, baseny, 
kluby fitness i taneczne.

20. KWArANTANNA
Ograniczenie dotyczy: osób, które:
wracają z zagranicy,
– miały kontakt z osobami zaka-

żonymi (lub potencjalnie zakażonymi) 
koronawirusem,

– przekraczają granicę w celu po-
dejmowania pracy na terytorium pań-
stwa sąsiedniego, bądź na terytorium 
RP (od 27.03.2020),

– mieszkają z osobą, która będzie 
kierowana od 1 kwietnia na kwa-
rantannę (przepis wchodzi w życie 
1.04.2020 i dotyczy osób nowo obję-
tych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna 
trwa 14 dni. Przez ten czas:

– w żadnym wypadku nie można 
opuszczać domu,

– spacery z psem, wyjście do skle-
pu czy do lekarza są zakazane,

– w przypadku, gdy osoba poddana 
kwarantannie ma bliskie kontakty z in-

nymi osobami w domu – one również 
muszą zostać poddane kwarantannie,

– w przypadku występowania 
objaw choroby (złe samopoczucie, 
gorączka, kaszel, duszności), należy 
koniecznie zgłosić to telefonicznie do 
stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantan-
nie nie ma możliwości spędzenia jej  
w domu, to wojewodowie mają prze-
znaczone lokale na kwarantannę i tam 
ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: 3 maja 2020 r.
Ważne! Policja w ramach patroli 

odwiedza osoby, które są objęte kwa-
rantanną i sprawdzają, czy pozostają  
w miejscu swojego zamieszkania. Prze-
pisy przewidują możliwość nałożenia 
kary finansowej do 30 tys. zł na te oso-
by, które kwarantanny nie przestrzega-
ją. Decyzja, co do konkretnej wysoko-
ści kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy  
i nie masz możliwości spędzenia kwaran-
tanny w domu, to wojewodowie mają 
przeznaczone lokale na kwarantannę.

Źródło: Serwis Internetowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo
Informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną Urząd Miasta i Gminy Gąbin wstrzymuje potwierdzanie  
profilu zaufanego w  punkcie potwierdzającym – Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin

Zachęcamy do potwierdzania profilu zaufania innymi metodami: przy użyciu e-dowodu lub złożyć wniosek  
o profil zaufany przez innego dostawcę tożsamości w tym np. bank
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Czym jest koronawirus?
Jest to wirus RNA osłonięty błoną 

tłuszczową (lipidową). Dzięki takiej 
budowie można mu zapobiegać przez 
zastosowanie środków chemicznych, 
takich jak zwykłe mydło, alkohol min. 
60-70%, preparaty do dezynfekcji  
i inne wirusobójcze.

Jaką chorobę wywołuje koronawi-
rus?

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wy-
wołuje chorobę o nazwie COVID-19. 
Najczęściej występujące objawy cho-
roby to gorączka, kaszel, duszność, 
problemy z oddychaniem. Chorobie 
mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmę-
czenie.

Czy antybiotyki są skuteczne  
w zapobieganiu nowemu koronawi-
rusowi i w jego leczeniu?

Nie, antybiotyki działają przeciwko 
bakteriom, ale nie działają przeciwko 
wirusom. Nowy koronawirus jest wiru-
sem, dlatego antybiotyki nie powinny 
być stosowane jako środek zapobie-
gawczy lub leczniczy. Osoby hospitali-
zowany z powodu koronawirusa mogą 
otrzymywać antybiotyki, jeśli wystąpi 
zakażenie bakteryjne, wtórne w sto-
sunku do wirusowego.

Czy w ciągu 14 dni rozwoju wirusa 
pacjent już zaraża?

Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) okres inkubacji, czyli 
okres od zarażenia pacjenta a począt-
kiem występowania u niego objawów, 

w przypadku wirusa powodującego 
COVID-19 waha się pomiędzy 1-14 dni, 
najczęściej jest to około 5 dni (WHO 
zastrzega, że informacje te mogą być 
akutalizowane, w miarę spływania 
danych). Natomiast u części zarażo-
nych objawy mogą w ogóle nie wystę-
pować. Niestety osoby bez objawów 
mogą być źródłem zakażenia.

Czy osoby starsze i młodsze są na 
równie podatne na koronawirusa?

Ludzie w każdym wieku mogą zo-
stać zainfekowani przez nowy koro-
nawirus. Osoby starsze, a także osoby  
z istniejącymi schorzeniami przewle-
kłymi (takimi jak astma, cukrzyca, 
choroby serca) wydają się bardziej 
podatne ma wystąpienie cięższych ob-
jawów choroby. WHO zaleca osobom  
w każdym wieku podjęcie kroków  
w celu ochrony przed wirusem, np. po-
przez przestrzeganie zasad higieny rąk 
i higieny dróg oddechowych.

Jak często występują objawy?
W 80% przypadków choroba prze-

biega łagodnie. Ciężki przebieg choro-
by obserwuje się u ok. 15–20% osób. 
Do zgonów dochodzi u 2–3% osób 
chorych. Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO) szacuje, że śmiertelność 
poza Chinami wynosi tylko 0,7%.

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt 
z osobą zakażoną koronawirusem 
SArS-CoV-2?

Pozostawał w bezpośrednim kon-
takcie z osobą chorą lub w kontakcie 

w odległości mniej niż 2 metrów przez 
ponad 15 minut.

Prowadził rozmowę z osobą z ob-
jawami choroby twarzą w twarz przez 
dłuższy czas.

Osoba zakażona należy do grupy 
najbliższych przyjaciół lub kolegów.

Osoba mieszkająca w tym samym 
gospodarstwie domowym, co osoba 
chora, lub w tym samym pokoju hote-
lowym.

Jakie płyny dezynfekujące ręce są 
rekomendowane?

Światowa Organizacja Zdrowia 
(WHO) zaleca stosowanie płynów de-
zynfekujących na bazie alkoholu (min. 
60%). Ponadto, należy pamiętać o pra-
widłowym myciu rąk wodą z mydłem 
przez minimum 30 sekund.

Czy koronawirus przenosi się przez 
ukąszenia komarów?

Do tej pory nie było żadnych in-
formacji ani dowodów sugerujących, 
że nowy koronawirus może być prze-
noszony przez komary. Nowy korona-
wirus jest wirusem układu oddecho-
wego, który rozprzestrzenia się głów-
nie poprzez kropelki powstające, gdy 
zarażona osoba kaszle lub kicha, albo 
poprzez kropelki śliny lub wydzieliny 
z nosa. Aby się zabezpieczyć, należy 
często myć ręce wodą i mydłem oraz 
dezynfekować je płynem na bazie al-
koholu. Należy także unikać bliskiego 
kontaktu z każdym, kto kaszle i kicha.

Źródło: Serwis Internetowy  
Rzeczypospolitej Polskiej 

Ochrona 
przed 

koronawirusem
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20 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia 
w Polsce stanu epidemii.  Jednocześnie przedłużony został okres zawieszenia pracy szkół – 
z pierwotnego terminu 25 marca do 10 kwietnia. Placówki edukacyjne od 25 marca działają 
w trybie zdalnego nauczania.

Stan epidemii, mający na celu po-
wstrzymanie rozprzestrzeniania się 
koronawirusa, wymusza na społe-
czeństwie wysoką dyscyplinę, zwłasz-
cza pod względem ograniczenia kon-
taktów społecznych. Ważnym ogni-
wem są tutaj placówki wychowawcze 
i oświatowe, które ze względu na swo-
ją specyfikę pracy, stanowią w czasie 
epidemii, realne zagrożenie dla zdro-
wia publicznego. Ich zamknięcie na 
początku marca, było jednym z waż-
niejszych i koniecznych posunięć rządu 
w walce z wirusem COVID-19. Obecnie 
sytuacja jest nadal rozwojowa i nie 
było możliwości by w pierwotnym ter-
minie (tj. 25 marca) szkoły, przedszkola 
i żłobki mogły wrócić do normalnego 
funkcjonowania.

Od 25 marca zmienił się tryb na-
uczania. Szkoły zapewniają swoim 
uczniom możliwość kształcenia na od-
ległość. Część placówek w kraju, już 
wcześniej przekazywała swoim pod-
opiecznym zadania do rozwiązania 
i powtórzenia. Nie inaczej było w Mie-
ście i Gminie Gąbin. Na terenie naszej 

gminy nauczyciele potwierdzili goto-
wość do prowadzenia zdalnego na-
uczania. Kontaktują się z uczniami i ro-
dzicami poprzez Facebooka, Messen-
gera, Skype i telefonicznie. Uczniom 
na bieżąco przekazywane są materiały 
do nauki. Otrzymują oni karty pracy, 
tytuły tematów do realizacji oraz lek-
tury do czytania. Uczniowie ósmych 
klas codziennie mogą skorzystać z  te-
stów przed egzaminem ósmoklasisty, 
zamieszczanych na stronie Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie 
szkoły mają możliwość kontaktu z ro-
dzicami i uczniami poprzez E-Dziennik, 
(który już wcześniej został zakupiony 
przez Miasto i Gminę Gąbin dla na-
szych placówek oświatowych). Szkoła 
Podstawowa w Dobrzykowie w pełni 
korzysta z platformy Librus (umożliwia-
jącej także zdalne nauczanie). W szko-
le podstawowej w Gąbinie, nauczycie-
le kontaktują się i pracują z uczniami za 
pomocą: komunikatorów: Messenger 
oraz Discord, platformy ClickMeeting, 
poczty e-mail, rozmów telefonicznych, 
wiadomości sms. Lekcje, zgodnie 

z ustalonym planem zajęć, prowadzo-
ne są w czasie rzeczywistym. Pozostałe 
szkoły, tj. w Borkach, Nowym Kamie-
niu, Nowym Grabiu i Czermnie kontak-
tują się z uczniami poprzez dostępne 
komunikatory, tworząc grupy na Mes-
sengerze i Skype.  Na bieżąco przeka-
zują także zadania do wykonania dla 
uczniów. W dniach 30.03-01.04. prze-
prowadzono egzaminy ósmoklasisty, 
również w wersji online.

Od 25 marca wszystkie placówki 
oświatowo-wychowawcze mają obo-
wiązek zdalnego nauczania i wdroże-
nia odpowiednich procedur organiza-
cyjno-technicznych. Organizacją pracy 
kieruje dyrektor szkoły lub placówki 
oświatowej. Jego zadaniem jest po-
wiadomienie rodziców o formie pro-
wadzenia zajęć na odległość, ustalenie 
tygodniowych zakresów materiałów 
dla uczniów, sprecyzowanie w jaki 
sposób monitorowane będą postępy 
uczniów w nauce oraz wyznaczenie 
zasad kontaktu nauczycieli z rodzica-
mi w okresie funkcjonowania pracy  
zdalnej.

Zdalne nauczanie  
w Mieście i Gminie Gąbin
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Radni, uczestniczą-
cy w XX Sesji Rady Miasta 
i Gminy Gąbin, do pracy 
zdalnej wykorzystali narzę-
dzia (zakupione ze środków 
samorządu Miasta i Gminy 
Gąbin), których już wcze-
śniej z powodzeniem używa-
li w pracach uchwałodaw-
czych. Przypomnijmy, iż od 
obecnej kadencji, wszystkie 
sesje rady miejsko-gminnej 
są transmitowane online, 
zaś radni wykorzystują opro-
gramowanie, pozwalające 
im szybko i sprawnie otrzy-
mywać niezbędne materiały 
i dokumenty a także głoso-
wać i prowadzić dyskusję 
podczas prac na komisjach 
oraz w czasie sesji.

W XX Sesji Rady Miasta 
i Gminy Gąbin wzięli udział 
radni, znajdujący się we 
własnych domach, z table-
tami, bądź przed kompu-
terem. Nad prawidłowym 
przebiegiem obrad czuwali 
pracownicy urzędu, stano-
wiący obsługę techniczną 
i monitorujący na bieżąco 
zdalne posiedzenie.

W obradach wzięło 
udział piętnastu Radnych 
Miasta i Gminy Gąbin.

Zdalne sesje Rady Mia-
sta i Gminy Gąbin to oczy-
wiście rozwiązanie tymcza-
sowe. Zagrożenie bezpie-
czeństwa i sytuacja epide-
miologiczna, wymuszają na 
nas wszystkich daleko idące 
zmiany, także w kwestiach 
ustrojowych i prawodaw-
czych. Przeprowadzenie se-
sji w formie online, miało 
na celu ograniczenie licz-
by osób przebywających 
w jednym pomieszczeniu 
– zgodnie z zaleceniami mi-
nisterstwa zdrowia. Izolacja 
i ograniczenie kontaktów, to 
najlepsza forma zatrzyma-
nia rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-19.

XX Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin  
przeprowadzona zdalnie
31 marca 2020 r. o godzinie 12:00 rozpoczęła się pierwsza w historii naszego samorządu, 
zdalna sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin. Na zmianę formy organizacyjnej wydarzenia 
wpłynęła panująca w kraju epidemia koronawirusa.
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Wydarzenie, odbyło się w warunkach 
epidemii koronawirusa, ze względu na 
panujące obostrzenia, miało formę sym-
boliczną. Otwarcia w sposób zdalny do-
konali – główny inwestor Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adam Struzik, 
Dyrektor MZDW w Warszawie Tomasz 
Dąbrowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak. 

Gąbin, jako ważny węzeł komunika-
cyjny regionu, od wielu lat borykał się  
z coraz większym ruchem drogowym na 
obszarze miasta. Specyficzna zabudowa, 
wąskie uliczki oraz duża liczba zakrętów 
sprzyjały wypadkom i kolizjom drogo-
wym. Wzrastające natężenie ruchu sta-
nowiło duże zagrożenie dla mieszkańców, 
nie tylko poprzez zwiększone ryzyko wy-
padków ale również generowany hałas 
oraz transport materiałów niebezpiecz-
nych przez zabytkowe centrum miasta. 

Pomysł wybudowania obwodnicy, któ-
ra komunikacyjnie odciąży Gąbin, liczy so-
bie kilkadziesiąt lat. Na przeszkodzie jego 
realizacji stał jednak brak wystarczających 
środków finansowych oraz utrudnienia ad-
ministracyjne. Mimo to, lokalny samorząd 
przystąpił do uwzględniania w swoich pla-

Oddanie do użytku obwodnicy Gąbina – powód do radości w trudnym okresie epidemii
Budowa obwodnicy trwała szesnaście miesięcy. Już 17 grudnia 2019r. nastąpił odbiór techniczny 
inwestycji i od tego momentu przygotowywane były wszystkie wymagane prawem procedury 
oddania do użytku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dziś (9 kwietnia 
2020 r.) dokonano oficjalnego otwarcia największej inwestycji w historii miasta.

nach powstanie tej ogromnej inwestycji. 
Dużą rolę odegrał tutaj Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, który już w latach 2003-2005, 
przy tworzeniu lokalnego planu zagospo-
darowania przestrzennego, forsował pro-
jekt wybudowania gąbińskiej obwodnicy 
– okalającej miasto od strony zachodniej, 
południowej i wschodniej. Rada Miasta  
i Gminy Gąbin swoją decyzją przyjęła nowy 
przebieg drogi DW577 i DW574. Współ-
praca między Miastem i Gminą Gąbin, 
Województwem Mazowieckim oraz Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
zaowocowała w 2013 roku podpisaniem 
umowy na wykonanie projektu budowy 

obwodnicy. Był to bez dwóch zdań ważny 
krok naprzód. Projekt poddano konsulta-
cjom społecznym. Dokonano kilku zmian 
oraz przystąpiono do działań prawnych, 
mających na celu umożliwienie rozpo-
częcia realizacji inwestycji. Na tym etapie 
bardzo dużą rolę odegrali Marszałek Adam 
Struzik oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
którzy włączyli się w negocjacje z lokal-
ną społecznością. Do roku 2016 udało się 
rozwiązać większość sporów. Ostatecz-
nie, po ponad trzech latach ciężkiej pracy,  
18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Mazo-
wiecki wydał zezwolenie na budowę gąbiń-
skiej obwodnicy. Decyzja uprawomocniła 

Rozpoczęcie budowy obwodnicy. 24 lipca 2018 rok
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Oddanie do użytku obwodnicy Gąbina – powód do radości w trudnym okresie epidemii
się 16 listopada 2017 roku. Wiosną 2018 
roku ogłoszono przetarg, który nie zdołał 
jednak wyłonić wykonawcy. Ostatecznie, 
w maju 2018 roku przeprowadzono dru-
gą procedurę przetargową, którą wygrało 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów 
KOBYLARNIA S.A. Umowę na budowę ob-
wodnicy podpisano 20 lipca 2018 roku. 
Już 27 lipca odbyło się symboliczne rozpo-
częcie budowy. Niedługo potem, przystą-
piono do regulacji terenu, wycinki drzew  
i właściwych prac budowlanych. Obwodni-
ca powstała w około szesnaście miesięcy. 
Mowa tu oczywiście o pracach w terenie, 
nie uwzględniających pozwoleń na użyt-
kowanie, odbiorów i innych czynników 
administracyjnych. W ramach inwestycji, 
na odcinku 4,6 kilometra, przebudowano  
część dróg podmiejskich. Powstały nowe 
drogi dojazdowe i zjazdowe, skrzyżowa-
nia w tym 3 ronda i pozostała infrastruk-

tura towarzysząca.  Łącznie na realizację 
zadania przeznaczono około 50 milionów 
złotych (Inwestycję dofinansowano ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020). Prace 
z ramienia inwestora (Województwo Ma-
zowieckie) nadzorował Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. 

Na przełomie roku 2019 i 2020, wybudo-
wano łącznik obwodnicy, tworzący połącze-
nie między obwodnicą a dotychczasowym 
odcinkiem drogi wojewódzkiej 577. Zadanie 
realizował samorząd Miasta i Gminy Gąbin, 
dzięki wsparciu finansowemu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz środków rządo-
wych z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Od 5 marca kierowcy mogli już korzystać  
z nowej przeprawy drogowej, łączącej drogę 
wojewódzką z obwodnicą miasta.
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Budowa gąbińskiej obwodnicy była 
największym i najdroższym przedsięwzię-
ciem inwestycyjnym w historii miasta. Jej 
budowa w dużym stopniu przeobraziła 
mapę Gąbina, tworząc zupełnie nowe 
perspektywy rozwojowe całego regionu. 
W roku 2018 samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin rozpoczął realizację zadania, mają-
cego na celu utworzenie Gąbińskiej Strefy 
Rozwoju Gospodarczego. Zlokalizowana 
przy obwodnicy, stanowić będzie katali-
zator rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 
oraz da możliwość przyciągnięcia kapita-
łu zewnętrznego i zwiększenia inwestycji 
gospodarczych na terenie gminy. 

Otwarcie zachodniej i południowej części 
obwodnicy nie stanowi jednak końca prac. 
Dalsze plany inwestycyjne uwzględniają po-
wstanie odcinka wschodniego, łączącego się 
z drogą wojewódzką 574 w kierunku Płocka. 
Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy 
W-ojewództwem Mazowieckim przy zaan-
gażowaniu Marszałka Adama Struzika, Ma-
zowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
z Dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim oraz 
Samorządem Gąbina, Burmistrzem Krzyszto-
fem Jadczakiem i Radą Miasta i Gminy Gąbin 
możliwa jest kontynuacja dalszych etapów 
budowy obwodnicy i powstaniem Gąbiń-
skiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. 

Łącznik obwodnicy
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Łącznik do gąbińskiej obwodnicy 
otwarty

Od 5 marca kierowcy mogą już korzystać z nowej przeprawy drogowej, łączącej drogę wo-
jewódzką z obwodnicą miasta.

29 listopada 2019 r. w delegatu-
rze Urzędu Marszałkowskiego w Płoc-
ku, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak ze Skarbnikiem Gmi-
ny Aleksandrą Kłys, podpisali umowę 
z Marszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego Adamem Struzikiem na 
dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
drogi - łącznika obwodnicy Gąbina 
w przebiegu drogi wojewódzkiej nr 
577 w miejscowości Gąbin”. Nasz sa-
morząd uzyskał  wsparcie w wysokości 
413 959,00 zł. Nie było to jedyne do-
finansowanie, jakie otrzymaliśmy na 
budowę tego ważnego odcinka dro-
gowego. Miasto i Gmina Gąbin złożyło 
wniosek i pozyskało wsparcie z rządo-
wego Funduszu Dróg Samorządowych. 
Kwota dotacji wyniosła 562 826,00 zł. 
Umowę na realizacje zadania podpisa-
no w Delegaturze Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku w październiku 2019 
roku. Środki zewnętrzne stanowiły bli-
sko 100% wartości zdania. Bez wątpie-
nia był to wielki sukces dla samorządu.

Łącznik budowany był w na przeło-
mie listopada i  grudnia. Prace zakoń-

czyły się w styczniu br. Po nich przy-
stąpiono do odbiorów technicznych 
obiektu, montażu znaków, malowaniu 
pasów. Rozciągnięte w czasie procedu-
ry budowlane nie pozwalały korzystać 
z nowo wybudowanego łącznika. Było 
to duże utrudnianie dla kierowców. 
Dzięki staraniom Burmistrza Krzyszto-
fa Jadczaka, udało się wynegocjować 
z Mazowieckim Zarządem Dróg Wo-
jewódzkich czasową zmianę organi-
zacji ruchu na odcinku wybudowanej 
obwodnicy. Nowy projekt organiza-
cyjny, sfinansowany z budżetu Miasta 
i Gminy Gąbin, umożliwił szybsze włą-
czenie łącznika do lokalnej sieci dróg. 
Takie działanie znacząco poprawiło nie 
tylko komfort kierowców ale również 
bezpieczeństwo lokalnej społeczności-
(zwłaszcza w przypadku sytuacji kryzy-
sowych, czy dojazdu pojazdów ratow-
niczych). Jest to bez wątpienia ważny 
i dobry krok, potrzebny naszym miesz-
kańcom – mówi Burmistrz Krzysztof 
Jadczak.

Budowa gąbińskiej obwodnicy to 
największe i najdroższe przedsięwzię-

cie inwestycyjne w historii miasta. Jej 
powstanie znacząco zmienia nie tyl-
ko mapę Gąbina ale także życie jego 
mieszkańców. Najważniejszym celem 
obwodnicy jest przeniesienie ciężkie-
go ruchu drogowego poza zabudo-
wania miejskie. Zmniejszy to ryzyko 
wypadków zaś mieszkańcom zapewni 
spokój, zarówno pod względem bez-
pieczeństwa jak i hałasu, generowane-
go przez pojazdy. Istotna jest również 
rola Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospo-
darczego, która powstaje przy obwod-
nicy i stanowi czynnik prorozwojowy 
dla całego regionu.

Głównym inwestorem jest Woje-
wództwo Mazowieckie – Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie. Inwestycja jest dofinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński



17

www.gabin.pl

Kolejne spotkanie robocze w sprawie 
Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego

Wśród gości znaleźli się przedsta-
wiciele wspomnianej wyżej strefy: 
Monika Orzeł (Specjalista ds. Pozyski-
wania i Obsługi Inwestora) oraz Rafał 
Piątczak (Specjalista ds. Pozyskiwania 
i Obsługi Inwestora). W wydarzeniu 
wzięli także udział pracownicy Płockie-
go Parku Przemysłowo-Technologicz-
nego: Prezes Joanna Olejnik oraz Mi-
chał Dzierżawski (Obsługa Inwestora 
i Marketingu). Gospodarzem i inicjato-
rem spotkania był Burmistrz Krzysztof 
Jadczak.

Dyskusja dotyczyła zarówno możli-
wości działania Miasta i Gminy Gąbin 
w ramach Łódzkiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej jak i procesu inwe-
stycyjnego i pozyskiwania nowych 
przedsiębiorców, mających działać 
w ramach Gąbińskiej Strefy Rozwoju 
Gospodarczego „Przy Obwodnicy”. 
Burmistrz w prezentacji multimedial-
nej przedstawił charakterystykę gminy, 
jej dogodne położenie a także dalsze 
perspektywy rozwoju. Omówiony zo-
stał również plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz jego znaczenie 
dla rozwijania możliwości demogra-
ficznych i gospodarczych gminy. Bur-
mistrz przedstawił również charakte-

15 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Gąbin odbyło się spotkanie robo-
cze, dotyczące współpracy lokalnego samorządu z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 

rystykę samej strefy gospodarczej – jej 
położenie, powierzchnię i plany co do 
dalszego rozwoju. Nie zabrakło także 
krótkiego omówienia naszych inwe-
stycji oraz bazy edukacyjnej, mogącej 
wesprzeć w przyszłości rozwijający się 
w regionie sektor prywatny i inwesty-
cyjny. Rafał Piątczak omówił z kolei 
zagadnienia związane z działalnością 
w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, dotacjami, udogodnie-
niami dla przedsiębiorstw oraz ogólną 
charakterystyką obszaru na jakim ŁSSE 
funkcjonuje.

Na koniec spotkania wyznaczeni 
zostali koordynatorzy współpracy oraz 
omówiono dalsze działania mające na 
celu rozwój gąbińskiej strefy gospodar-
czej. Zapowiedziano również kolejne 
spotkania na płaszczyźnie Samorząd-
-Łódzka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na/Płocki Park Przemysłowo-Tech-
nologiczny oraz dla przedsiębiorców. 
Ostatnim etapem była wizja lokalna 
w terenie, podczas której goście mieli 
okazję zwiedzić tereny inwestycyjne.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot:. A. Świerzyński
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Kasa w Urzędzie Miasta i Gminy 
Gąbin zostaje zamknięta

bank Spółdzielczy w Gąbinie Centrala
Adres: Dobrzykowska 1, 09-530 Gąbin

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00–16:00
Wtorek08:00–16:00
Środa08:00–17:00
Czwartek 08:00–16:00
Piątek 08:00–16:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte

PKo bank Polski S.A.-oddział 1 w Gąbinie
Adres: Kutnowska 2E, 09-530 Gąbin
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:30–17:00
Wtorek 08:30–17:00
Środa 08:30–17:00
Czwartek 08:30–17:00
Piątek 08:30–17:00
Sobota zamknięte
Niedziela zamknięte

bank Spółdzielczy W Gąbinie - filia W Dobrzykowie
Adres:  Dobrzyków ul. Strażacka 6   
Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 8:00-16:00
kasa czynna do 15:45

Poczta Polska Gąbin
Adres: ul. Płocka 1, 09-530 Gąbin
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 08:00–15:00
Wtorek 08:00–15:00
Środa 08:00–17:00
Czwartek 08:00–15:00
Piątek 08:00–15:00
Sobota 08:00–14:00
Niedziela Zamknięte

bank Spółdzielczy w Gostyninie Punkt Kasowy w Gąbinie
Adres ul. Sławoja Składkowskiego 5 B, 09-530 Gąbin

Oraz w innych punktach ku temu przeznaczonych

Szanowni Państwo, 
informujemy iż w związku z  pandemią koronawirusa i związaną z tym sytuacją epidemiologiczną, 

kasa urzędu z dniem dzisiejszym zostaje zamknięta.
Wszelkie opłaty, ze względów bezpieczeństwa (ograniczenie do minimum kontaktów z innymi osobami)

zalecamy uiszczać elektronicznie !!!!!
opłata za gosp. odpadami PKO BP 71 1020 1592 0000 2302 0312 0110

ogólny nr konta bankowego: PKO BP 93 1020 3974 0000 5602 0006 6233
Ważne, aby w przelewie podać swoje dane oraz informację, za co uiszczamy opłatę

Opłaty można także dokonywać tradycyjnie – w punktach do tego przeznaczonych, m.in. w bankach lub na poczcie. 
Poniżej zamieszczamy listę placówek w których można dokonać opłaty:  

Poniżej zamieszczamy najczęściej uiszczane opłaty skarbowe:
Zgodnie z ustawą z dnia 08 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294) pobiera 
się opłatę skarbową w wysokości:
17,00 zł  od wydanego zaświadczenia
70,00 zł  od wydanego wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
  zagospodarowania przestrzennego (zwolnione są 
  z opłaty skarbowej wypisy i wyrysy wydawane 
  w sprawach budownictwa mieszkaniowego)
82,00 zł  od wydania decyzji zezwalającej  na lokalizacje zjazdu 
  na drogę publiczna
17,00 zł  od posiadanego pełnomocnictwa do załatwienia 
  ww. spraw
22,00 zł – odpis skrócony aktu stanu cywilnego
33,00 zł – odpis zupełny aktu stanu cywilnego
84,00 zł – opłata za sporządzenie aktu małżeństwa
38,00 zł – opłata za decyzję o zmianie imienia lub nazwiska
50,00 zł – opłata za odpis zupełny aktu przy  transkrypcji aktu  
   sporządzonego za granicą
39,00 zł – opłata za odpis zupełny wydawany przy sprostowaniu  
   lub uzupełnieniu aktu stanu cywilnego
39,00 zł –  opłata za wydanie zezwolenia za skrócenie miesięcznego 
   terminy oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
38,00 zł – opłata za zaświadczenie o  stanie cywilnym
11,00 zł – opłata za pozostałe czynności kierownika urzędu stanu 
   cywilnego
17,00 zł – opłata za zaświadczenia wydawane na podstawie usta- 
   wy o  ewidencji ludności i o dowodach osobistych
31,00 zł – opłata za udostępnienie danych osobowych
17,00 zł – za wydanie wielojęzycznego formularza na podstawie 
   ustawy z 04.04.2019 o przedkładaniu niektórych 
   dokumentów urzędowych w państwach członkowskich 
   Unii Europejskiej.
21,00 zł – zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
17,00 zł – pozostałe zaświadczenia dot. spraw podatkowych, 
   wymagające opłaty

W przypadku pytań o stawki opłat prosimy o kontakt telefoniczny:
(24) 267 41 61 (Referat ds. Inwestycji Gospodarki Komunalnej 
i Gospodarki Gruntami);
(24) 267 41 67 (Referat Spraw Obywatelskich);
(24) 267 41 59 w sprawach podatkowych
(24)267 41 53 Skarbnik Gminy 

W przypadków składania wniosków, które wymagają uiszcze-
nia opłaty skarbowej, wpłaty należy dokonać zgodnie z przepisami 
– przed złożeniem wniosku, tak by możliwe było dołączenie po-
twierdzenia wpłaty do składanego dokumentu.  

Powyższe działania mają na celu dobro naszych mieszkańców 
i zmniejszenie ryzyka zarażenia. Ważne aby starać się unikać więk-
szych skupisk ludności, dlatego jeszcze raz zalecamy korzystanie 
z płatności elektronicznych.
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Otwarcie drogi powiatowej 
nr 1421W Reszki – Guzew

W dniu 23 grudnia odbył się odbiór drogi powiatowej nr 
1421W Reszki – Guzew położonej w gm. Szczawin Kościelny.

W spotkaniu uczestniczyli:  Staro-
sta Powiatu Gostynińskiego Arkadiusz 
Boruszewski, Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, Wójt Gminy 
Szczawin Kościelny Barbara Stępniak, 
Radny Rady Powiatu Gostynińskiego 
Roman Augustyniak, Przewodniczący 
Rady Gminy Roman Wojciechowski, 
Radny Gminy Szczawin Kościelny Ma-
riusz Głogulski, Kierownik Zarządu 
Dróg Powiatowych w Gostyninie Pa-
weł Warabieda, Marcin Głuchowski 
reprezentujący wykonawcę (przedsię-
biorstwo DROG-BED z Sochaczewa)

Wspomniana droga znajdowała 
się w bardzo złym stanie technicznym, 
w okresie zimowym oraz podczas inten-
sywnych opadów była wręcz nieprze-

jezdna. W ubiegłym roku rozpoczęła 
się jej modernizacja, wybudowa-
no pierwszy odcinek o długości 
1000mb. Do połączenia z drogą 
wojewódzką nr 574 zostało 540 mb, 
które udało się właśnie teraz zreali-
zować. Koszt budowy wspomnia-
nego odcinka wyniósł 154.881,60 
zł. Zadanie zostało dofinansowane 
m.in. ze środków budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego, Samorzą-
du Gminy Szczawin Kościelny (kwota 
dofinansowania 60.000 zł) oraz Sa-
morządu Miasta i Gminy Gąbin (kwo-
ta dofinansowania 30.000 zł).

Radni Miasta i Gminy Gąbin 
wyrazili wolę dofinansowania re-

alizacji tej ważnej inwestycji, mając na 
uwadze fakt, że korzystać z niej będą 
również mieszkańcy Miasta i Gminy 
Gąbin, głównie Guzewa i Koszelewa. 
Wybudowana droga skraca połącze-
nie z drogą wojewódzką nr 574  takich 
miejscowości jak Staw, Reszki, An-
nopol czy Smolenta, a poprzez nowo 
wybudowaną obwodnicę Gąbina, 
umożliwia dogodne połączenie z dro-
gą wojewódzką nr 577 w kierunku 
Warszawy czy Łącka.

opracowanie i fot. A. Świerzyński
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Podsumowanie inwestycji gminnych
Rok 2019 był okresem intensywnych prac inwestycyjnych. Poniżej zestawienie działań, realizo-
wanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin w zakresie inwestycji i rozwoju.

W styczniu 2019 r. zakupiono pług 
śnieżny do quada, będącego na wypo-
sażeniu OSP Gąbin. Zakupiony element 
pozwala wykorzystywać maszynę w okre-
sie zimowym do odśnieżania dróg i chod-
ników na terenie Miasta i Gminy Gąbin. 
Koszt zakupu wyniósł ok 3 tys. zł.

W okresie wiosennym wykonano 
cząstkowe remonty dróg na terenie Mia-
sta i Gminy Gąbin. Po przeprowadzeniu 
pozimowego przeglądu dróg, wytypowa-
no najbardziej zniszczone odcinki. Ubytki 
w drogach łatano za pomocą masy mine-
ralnej kładzionej na gorąco z recyklera. Pra-
ce remontowe prowadzono w Gąbinie (ul. 
Stodólna, ul. Rogatki Żychlińskie, ul. Gosty-
nińska, ul. Słoneczna, ul. Północna, ul. Lipo-
wa, ul. Tylna, Targowisko przy ul. Wspólnej) 
oraz w miejscowościach na terenie gminy 
(Stary Kamień, Kamień-Słubice, Lipińskie, 
Topólno, Nowe Grabie, Strzemeszno, Pia-

ski, Troszyn Polski, Nowy Troszyn, Borki). 
Łącznie załatano 204,12 m2 nawierzchni. 
Prace remontowe wykonała firma Zakład 
Usług Drogowych Józef Panuś. Koszt zada-
nia wyniósł ponad 22,5 tys. zł.

W marcu zakończyły się prace budow-
lane II etapu rozbudowy ul. Wrzosowej 
w Gąbinie. W ramach całej inwestycji 
pobudowano 68 m drogi gminnej o sze-
rokości 5 m w technologii kostki bruko-
wej wraz ze zjazdem do drogi wojewódz-
kiej nr 577, co łącznie daje około 73 m 
utwardzonej nawierzchni. Koszt realizacji 
całego zadania to około 79 tys. zł. Pra-
ce budowlane realizowała firma Przed-
siębiorstwo Budownictwa Drogowego 
Daniel Panuś. Prowadzone prace były 
częścią szerszych inwestycji mających na 
celu rozbudowę infrastruktury drogowej 
na Osiedlu Kwiatowym, gdzie zameldo-
wanych jest 79 osób.

Wiosną strażacy z OSP Topólno wzię-
li udział w szkoleniu z obsługi drona ra-
towniczego, który w maju br. znalazł się 
na wyposażeniu wspomnianej jednostki. 
Dron, zakupiony dzięki dofinasowaniu 
zewnętrznemu to model Mavic 2 En-
terprise Dual, służący do operowania 
w trudnych warunkach i podczas sytu-
acji kryzysowych. Miasto i Gmina Gąbin 
wsparło szkolenie 3 strażaków kwotą  
2 tys. zł.

W czerwcu prowadzono prace bu-
dowlane przy ulicy Wojska Polskiego 
w Gąbinie. Położonych zostało 447 m2 
kostki, utwardzającej teren przy blokach 
mieszkalnych. Inwestycję wykonała firma 
Drog-Bet z Sochaczewa. Koszt zadania 
wyniósł ok 73,5 tys. zł.

Wykonano kolejną nitkę wodociągu 
w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie. Nowy 

Inwestycje drogowe - CzermnoBurmistrz Krzysztof Jadczka  
podczas podpisania umów 

Otwarcie drogi Guzew – Staw

Dron dla OSP Topólno Kompleks oświatowy w Nowym Grabiu Podpisanie umowy na budowę drogi w Kamieniu
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Podsumowanie inwestycji gminnych
odcinek ma długość 128 m. Ponadto w ra-
mach inwestycji powstało kolejne 100 m 
sieci kanalizacyjnej. Prace budowlane 
wykonała firma Bango. Na wspomnia-
ne zadania przeznaczono łącznie ponad  
83,5 tys. zł. 

W inwestycji partycypowali miesz-
kańcy Rogatek Żychlińskich. Rozbudowa 
wspomnianej infrastruktury sanitarnej 
związana była z nowymi inwestycjami 
mieszkaniowymi.

W czerwcu zakupionych zostało 18 
znaków drogowych (A7 – 5 sztuk, A3 – 3 
sztuki, B18 – 1 sztuka, A6C – 1 sztuka, B33 
– 4 sztuki, A11 – 2 sztuki, B18 – 2 sztu-
ki). Zostaną one ustawione przy drogach 
gminnych, regulując organizację ruchu 
i poprawiając bezpieczeństwo w naj-
bardziej wymagających tego miejscach. 
Koszt inwestycji wyniósł 2,7 tys. zł. 

Zakupione znaki drogowe ustawione 
zostaną w Topólnie, Czermnie, Gąbinie 
(ul. Piękna) oraz jako uzupełnienie na po-
zostałych drogach gminnych.

Zakupiono ogrodzenie międzybloko-
wego placu zabaw przy ul. Wojska Pol-
skiego w Gąbinie. Koszt zadania wyniósł 
2,3 tys. zł. 

Wspomniane ogrodzenie zabezpiecza 
teren zabaw dla dzieci oraz poprawi ich 
bezpieczeństwo. Warto dodać, iż w po-
bliżu znajduje się parking oraz garaże dla 
mieszkańców.

Ponadto w ramach prac inwestycyj-
nych wykonane zostały mapy i projekty 
pod dalsze działania remontowo-bu-
dowlane na terenie gminy, dotyczące 
m.in. rozbudowy infrastruktury dro-
gowej i sanitarnej. Zlecono wykonanie 
m.in.: planów ścieżki pieszo-rowerowej 
Gąbin-Dobrzyków; opracowanie doku-
mentacji drogowej na Osiedlu Pisarzy 
w Gąbinie. 

Opracowanie dokumentacji dot. sieci 
wodociągowej w m. Górki, a także zle-
cono wykonanie mapy do celów projek-
towych dot. drogi gminnej w Nowym 
Grabiu.

Jesienią w szkole podstawowej w Bor-
kach, realizowano inwestycję w ramach 
rządowego programu „Aktywna Tablica”. 
W ramach zadania zakupiono dwa monito-
ry dotykowe o przekątnej 55” i 65”. Wyko-
nawcą była firma Xeroserwis z Płocka. Łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł 17 500,00 zł. Do-
finansowanie rządowe wyniosło 14 000,00 
zł. Zakupione elementy znacząco poprawią 
wydajność edukacyjną placówki.

W czasie wakacyjnym trzy lokalne OSP 
otrzymały nowy sprzęt i umundurowa-
nie. W projekcie uczestniczyły: OSP Gą-
bin, OSP Grabie Polskie oraz OSP Dobrzy-
ków. Strażacy z Dobrzykowa otrzymali ra-
diostację HYTERA RTF VHF zaś druhowie 
z OSP Grabie Polskie przeznaczyli dotację 
na remont strażnicy. OSP Gąbin zakupiło 
z kolei komplet ubrania specjalnego oraz 
miernik wielogazowy. Zadanie realizo-
wane było przy udziale środków Miasta 
i Gminy Gąbin oraz Powiatu Płockiego. 
Łącznie wydatkowano 16 340,00 zł. Dofi-
nansowanie ze środków powiatu wynio-
sło z kolei 15 000,00 zł.

Lekcja z wykorzystaniem zakupionej tablicy interaktywnej

Nowy sprzęt strażacki dla lokalnych OSP Nowy podnośnik dla OSP Gąbin Plac zabaw w Gąbinie
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Na przełomie czerwca i lipca podpisa-
ne zostało porozumienie między Miastem 
i Gminą Gąbin, Mazowieckim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich oraz Przedsiębior-
stwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLAR-
NIA S.A. Dotyczyło ono dopłaty do inwe-
stycji w oświetlenie obwodnicy, mającej 
na celu zamontowanie energooszczęd-
nych lamp LED zamiast planowanego 
wcześniej tradycyjnego oświetlenia sodo-
wego. Dzięki temu, Gmina Gąbin, która 
pokrywa koszty eksploatacji oświetlenia, 
zlokalizowanego przy drogach gminnych, 
powiatowych i wojewódzkich, znacząco 
zaoszczędzi na wydatkach w sferze oświe-
tlenia ulicznego. Koszt dopłaty wyniósł  
72 tys. zł.

Przez cały rok trwały dalsze prace 
budowlane przy gąbińskiej obwodnicy. 
Na części odcinków położono warstwy 
podbudowy asfaltowej, powstały nowe 
ronda i skrzyżowania, a także dodatkowa 
infrastruktura dojazdowa.

W I połowie roku 2019 uruchomiono 
również instalację grzewczą (gaz) w no-
wej strażnicy OSP Gąbin, przy Alei Jana 
Pawła II.

Odebrano 8 inwestycji wodociągo-
wych, których realizacja rozpoczęła się 
jeszcze w 2018 roku: Nowe Grabie – Os. 

Pod Brzozami (330 m), Górki – ul. Jaworo-
wa (116 m), Gąbin-ul. Strażacka (265 m), 
Gąbin – ul. Wojska Polskiego (147 m), 
Nowe Grabie (łącznie 468 m), Guzew 
(907 m).

Największa tegoroczna inwesty-
cja drogowa – budowa ośmiu odcin-
ków dróg gminnych, realizowana była 
w sierpniu. Prace prowadzono na odcin-
kach dróg w miejscowościach: Stary Ka-
mień, Stara Korzeniówka, Nowy Troszyn, 
Rumunki, Ludwików, Czermno, Jadwi-
gów oraz na odcinku Małe Góry-Karo-
lew-Potrzebna. Łącznie wykonano około 
1,5 km nowych nawierzchni. W Czerm-
nie wyremontowany został odcinek dro-
gi, biegnący do cmentarza parafialnego. 
W Starym Kamieniu powstał nowy odci-
nek jezdni, zlokalizowany w gęsto zabu-
dowanej części miejscowości i biegnący 
do granicy z gminą Szczawin Kościelny. 
W Starej Korzeniówce nowy odcinek 
tworzy połączenie z m. Borki zaś trasa 
powstała w Nowym Troszynie poprawia 
bezpieczeństwo w przypadku zagrożenia 
powodziowego i ewentualnej ewakuacji 
ludności. W miejscowości Małe Góry, 
droga połączyła dwa sołectwa. Prace bu-
dowlane wykonała firma Infrastruktura 
Bud-59 z Warszawy. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł 192 tys. zł.

Wybudowany został kolejny odcinek 
drogi Kępina-Plebanka. Inwestycję zre-
alizowano na długości 350mb. Na pod-
budowie położona została nawierzchnia 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych. Prace budowlane wykona-
ła firma PRD Gostynin. Koszt inwestycji 
wyniósł 133 tys. zł. Wspomniany odcinek 
jest kolejnym etapem rozbudowy lokalnej 
infrastruktury drogowej, łączącej dwie 
duże miejscowości w regionie. Zadanie 
dofinansowano ze środków budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego z zakresu bu-
dowy i modernizacji dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych w wysokości 60 000,00 zł.

W okresie jesiennym prowadzono 
prace ziemne przy nasadzeniach drzew 
i krzewów na terenie Gąbina. Łącznie 
posadzono 3 760 roślin: w parku miej-
skim przy ul. Stary Rynek, w parku przy 
ul. Składkowskiego, w parku przy pomni-
ku 10-ciu rozstrzelanych, przy dworcu 
autobusowym, w parku przy ul. Wojska 
Polskiego oraz za zabytkową kamienicą 
w ul. Tylnej w Gąbinie. Posadzone drzewa 
i krzewy mają duże właściwości pochła-
niające zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 
zmniejszają hałas miejski oraz poprawiają 
walory estetyczne okolicy. Z krzewów zo-
stały uformowane żywopłoty odgranicza-
jące tereny rekreacyjne parków miejskich 
od ruchliwych dróg wojewódzkich, po-

Obwodnica Gąbina nocą

Prace przy mioejskiej obwodnicy

Podpisanie umowy na budowę łącznika obwodnicy
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wiatowych i gminnych. W nasadzeniach 
zostały wykorzystane krzewy posiadającą 
dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 
oraz dwutlenku węgla. Wśród nowej ro-
ślinności miejskiej znalazły się takie ga-
tunki jak: jaśmin pachnący, lilak na pniu, 
jałowiec skalny, tawuła japońska, sosna 
górska, ligustr, trzmielina fortunei GOLD 
na pniu, robinia akacja, platan, jaśmino-
wiec wonny, miłorząb japoński, miłorząb 
dwuklapowy, klon palmowy, katalpa. 
Zadanie realizowano w ramach Mazo-
wieckiego Instrument Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2019. Wykonaw-
cą zadania była firma Ogrody – Budowa, 
Projektowanie z Gostynina, która zreali-
zowała zadanie za kwotę 79 821,00 zł. 
Dofinansowanie ze środków budżetu wo-
jewództwa mazowieckiego wyniosło 50% 
kosztów inwestycji.

Realizowano budowę kolejnego od-
cinka dróg osiedlowych na os. Pod Klo-
nami oraz odcinka drogi ul. Dobrowol-
skiego. Koszt wspomnianych dwóch in-
westycji to 190 tys. zł. Prace budowlane 
wykonała firma France-Gost z Gostynina. 
Inwestycja została zrealizowana jesienią.

Podpisana została umowa na odbiór, 
transport i utylizację azbestu z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin. Kwota zadania mia-
ła charakter powykonawczy i wyniosła 

19 413,52 zł. Inwestycja realizowana była 
w okresie 17.10.2019 r. – 15.11.2019 r., 
w tym czasie udało się zebrać 58,936 Mg 
szkodliwych materiałów, pochodzących 
z 21 obiektów na terenie gminy. Zadanie 
pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbe-
stu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” 
dofinansowano przez WFOŚiGW w War-
szawie w formie dotacji w wysokości 
19 413,52 zł.

W miejscowości Lipińskie zmoder-
nizowano pokrycie dachowe w strażni-
cy OSP Lipińskie. Na powyższe zadanie 
Samorząd Miasta i Gmina Gąbin otrzy-
mał wsparcie z budżetu Województwa 
Mazowieckiego z programu „Mazowiec-
kie Strażnice 2019” (12 400,00 zł) oraz 
z programu MIAS 2019 (10 000,00 zł). 
W ramach zadania wymieniono pokrycie 
dachowe budynku, zabezpieczając znaj-
dujący się w nim sprzęt. Koszt całej inwe-
stycji to około 90 tys. zł.

29 listopada Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak wraz ze Skarb-
nikiem Gminy Aleksandrą Kłys, podpisał 
umowę z Marszałkiem Województwa Ma-
zowieckiego Adamem Struzikiem na do-
finansowanie zadania pn. „Budowa drogi 
– łącznika obwodnicy Gąbina w przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 577 w miejscowo-
ści Gąbin”. Lokalny samorząd otrzymał na 

ten cel wsparcie finansowe w wysokości 
420 000,00 zł. Dodatkowo, na inwestycję 
Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinan-
sowanie w wysokości 70% kosztów kwali-
fikowanych z Funduszu Dróg Samorządo-
wych 2019. Prace budowlane zakończyły 
się w grudniu 2019 r. Wybudowano 246 m 
odcinek, łączący obecną drogę wojewódz-
ką nr 577 z obwodnicą. Inwestycja ta uła-
twi dojazd okolicznym mieszkańcom, po-
prawiając lokalne warunki komunikacyjne. 
Wykonawcą zadania była firma DES sp. 
z.o.o z Warszawy. Łączna kwota inwestycji 
wyniosła około 1 mln zł.

Na przełomie listopada i grudnia 
prowadzone były prace remontowo-za-
bezpieczające na zabytkowym obiekcie 
dawnej szkoły w Nowym Troszynie. Po-
nad stuletni budynek, jest doskonałym 
przykładem budownictwa olęderskiego 
i stanowi zabytek wysokiej klasy – re-
prezentujący dawną historię terenów 
nadwiślańskich Miasta i Gminy Gąbin. 
W ramach inwestycji wykonano podbicie 
fundamentów, przeprowadzono prace 
remontowe w piwnicy a także wykonano 
remont więźby dachowej. Prace budow-
lane prowadziła firma ELLA z Sochaczewa. 
Wartość zadania wyniosła 142,531,69 zł. 
Miasto i Gmina Gąbin pozyskało na ten 
cel środki z budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 130 tys. zł.

Łącznik obwodnicy

Nowe nasadzenia to prawie cztery tysiące roślin

Budowa gazociągu
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Pod koniec 2019 roku Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin rozpoczął 
inwestycje, polegające na przebu-
dowie dróg samorządowych w ul. 
Różanej w Gąbinie i w ul. Modrze-
wiowej w Górkach. Na powyższe 
zadania Miasto i Gmina Gąbin otrzy-
mało dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych. Przebudowę 
drogi gminnej w ul. Modrzewiowej 
w Górkach realizuje Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Budowalnych 
S.A. Gostynin (267 772, 57 zł). Prze-
budowa ulicy Różanej w Gąbinie, 
prowadzona jest przez firmę FHU 
RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina 
(621 360,32 zł). Budowa ul. Różanej 
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo 
ruchu drogowego oraz okolicznej 
społeczności, poprawiając lokalne 
połączenia sieci dróg z drogą wo-
jewódzką 577. Ulica Modrzewiowa 
w Górkach to jedna z najważniej-
szych dróg w miejscowości. Łącząc 
się bezpośrednio z drogą powiatową 
5206W, stanowi ważną arterię łączą-
cą pośrednio miejscowość z Płoc-
kiem, Karolewem, Małymi Górami. 
Budowa wspomnianych odcinków, 
znacząco wpłynie na atrakcyjność 
inwestycyjną regionów a także po-
prawi lokalną komunikację i dojazd 
mieszkańców do swoich posesji.

W grudniu w szkole podstawowej 
w Nowym Grabiu powstała nowa pra-
cownia informatyczno-językowa. Jest 
ona kompleksowo wyposażona w 16 
stanowisk dla uczniów. Inwestycję re-
alizowała firma Xeroserwis Ireneusz 
Golatowski z Płocka. Kwota zadania 
to 78 220,00 zł. Miasto i Gmina Gą-
bin otrzymało dofinansowanie z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Pracowni Informa-
tycznych i Językowych” w wysokości 
46 500,00 zł.

W ramach programu OSP-2019 (ze 
środków województwa mazowieckie-
go) realizowano zadania doposażenia 
lokalnych jednostek OSP z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin: dla OSP Dobrzyków 
– zakup sprzętu specjalistycznego (lan-
ca gaśnicza, zestaw Holmatro HMC 8U), 
przyczepy pod agregat, kamery termo-
wizyjnej, zestawu ratowniczych narzę-
dzi hydraulicznych, zestawu poduszek 
wysokociśnieniowych (łącznie kwota 
dofinansowania: 49 500,00 zł.); dla 
OSP Gąbin – zakup przyczepy do prze-
wozu ratowniczo-gaśniczej ładowarki 
teleskopowej, (kwota dofinansowania: 
65 000,00 zł). W 2018 roku OSP Gąbin 
wzbogaciło się o ładowarkę ratowni-
czo-gaśniczą. Pojazd jest wolnobieżny, 

dlatego zakup przyczepy znacząco po-
prawił zakres działania ww. urządzenia.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
w roku 2019 prowadził inwestycje dofi-
nansowane z projektu Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019 
(w skrócie MIAS). Prace prowadzono na 
przestrzeni całego roku i obejmowały 
one następujący zakres: „Remont boiska 
sportowego w miejscowości Czermno”. 
W ramach modernizacji boiska spor-
towego zakupiono i zamontowano na-
wodnienie płyty boiska, które pozwoli 
zachować właściwy stan techniczny 
murawy, głównie związany z okresem 
suszy. Zadanie realizowała firma Instal 
Bud Janusz Budzyński z Rybia za kwotę 
62 000,00 zł. „Remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Strzemeszno”, w ra-
mach której zmodernizowane pokrycie 
dachowe obiektu, malowanie ścian, re-
mont łazienek i naprawa sufitu. „Zakup 
i montaż 4 lamp solarnych w technologii 
LED przy drodze gminnej w miejscowo-
ści Guzew”. Dostawy i montażu 4 lamp 
energooszczędnych dokonała firma LO-
GISOFT Szymon Sawicki z Łodzi za kwotę 
20 131,61 zł. „Utwardzenie placu przy 
świetlicy wiejskiej w Topólnie”, w ra-
mach którego utwardzono 400m2 placu 
przy świetlicy środowiskowej, w techno-
logii betonowej kostki brukowej.

Sprzęt strażacki dla OSP w Topólnie

Spotkanie w DobrzykowieNowe lampy ledowe
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W grudniu zakończyły się prace 

przy budowie placu zabaw dla żłobka 
samorządowego w Gąbinie. Na spe-
cjalnie przystosowanym dla małych 
dzieci obiekcie zainstalowano nowe 
zjeżdżalnie, daszki, ścianki wspinaczko-
we, fotel obrotowy, panele edukacyj-
ne oraz tablicę do rysowania. Zadanie 
realizowane było w ramach programu 
MALUCH+ 2019. Koszt dofinansowa-
nia wyniósł 50 000,00 zł. Wyposażenie 
i jego montaż zapewniła firma Dr Spil 
Polska z Katowic.

Duże prace inwestycyjne prowa-
dzono przy rozbudowie szkoły podsta-
wowej w Nowym Grabiu. W roku 2019 
realizowano III etap inwestycji, pole-
gający na budowie i wyposażeniu sali 
gimnastycznej. Koszt realizacji zadania 
wyniósł ok 1mln 200 tys. zł. Tegorocz-
ne prace były kontynuacją szersze-
go projektu, którego łączna wartość 
opiewa na kwotę 3 mln 877 tys. zł. Do 
tej pory udało się wybudować nowy 
żłobek samorządowy (2017 rok) oraz 
rozbudowano budynek szkoły podsta-
wowej  i wybudowano przedszkole  
(2018 rok).

Opracowanie: W. Olszewski
Korekta: M. Świerzyńska

SUW Kępina
Nowe nawodnienie płyty boiska  
piłkarskiego w Czermnie

Stacje naprawcze dla rowerów

Nowa hala sportowa w kompleksie szkolnym w Nowym Grabiu

Pracownia językowa w Szkole Podsta-
wowej w Nowym Grabiu

www.gabin.pl
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W piątek 17 stycznia zespół placówek oświatowych w No-
wym Grabiu odwiedził Wojewoda Mazowiecki Konstanty 
Radziwiłł.

Wizyta wojewody mazowieckiego 
w Nowym Grabiu

Goście przybyli do Nowego Grabia 
o godzinie 9:30. Powitali ich przed-
stawiciele samorządu: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy 
Gąbin Edward Wilgocki oraz dyrektor 
zespołu oświatowego Barbara Artio-
mow. W skład delegacji wchodzili asy-
stenci i rzecznicy Wojewody oraz Kie-
rownik Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Marlena Mazurska.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedza-
nie placówek oświatowych. Goście  
obejrzeli pomieszczenia lekcyjne, sale 
informatyczne, nowo wybudowaną 
salę gimnastyczną, salę przedszkolną 
oraz pomieszczenia żłobka. Nie zabra-
kło oczywiście upominków od pana 
wojewody, przekazanych najmłod-
szym dzieciom – ze żłobka samorządo-
wego i przedszkola.

Ostatnim etapem wizyty była ro-
bocza dyskusja prowadzona między 
wojewodą, burmistrzem oraz prze-

wodniczącym rady. Rozmowy dotyczy-
ły działań prowadzonych przez lokalny 
samorząd – zrealizowanych przedsię-
wzięć oraz planów inwestycyjnych. 
Dyskutowano o wybudowanej obwod-
nicy Gąbina oraz utworzeniu Gąbiń-
skiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. 
Dużo czasu poświęcono szeroko poję-
tej  współpracy między samorządem 
a strukturami rządowymi na wszyst-
kich możliwych płaszczyznach.

Przybyła delegacja z uznaniem pa-
trzyła na osiągnięcia i inwestycje reali-
zowane przez Miasto i Gminę Gąbin 
oraz plany na przyszłość. Duża liczba 
terenów inwestycyjnych oraz uaktu-
alniany plan zagospodarowania prze-
strzennego, ujmujący w swym zakresie 
wzrost demograficzny i nowe działa-
nia inwestycyjne,  zostały z uznaniem 
przyjęte przez wojewodę. Spotkanie 
okazało się owocne i dobrze ocenione, 
zarówno  przez obydwie strony – go-
spodarzy i przybyłych gości.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Setne urodziny mieszkanek Miasta  
i Gminy Gąbin

15 stycznia w Jordanowie odby-
ła się niecodzienna uroczystość. Pani 
Bronisława Genowefa Młodziejewska, 
mieszkanka Jordanowa, obchodziła 
swoje setne urodziny.

Uroczystości odbyły się w domu ro-
dzinnym Pani Bronisławy. Uczestniczy-
ła w niej najbliższa rodzina, przedsta-
wiciele naszego samorządu: Burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz Kierownik USC 

Wanda Żabka-Nowicka oraz Sołtys wsi 
Jordanów Agata Sosnowska. Prezesa 
Rady Ministrów reprezentowała Kie-
rownik Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Marlena Mazurska zaś 
KRUS w Płocku Kierownik Placówki Ro-
man Lutomierski.

Jubilatka otrzymała kwiaty oraz list 
gratulacyjny od Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego. Z rąk 

burmistrza odebrała także prezent 
– Księgę Jedności Narodu. Nie zabra-
kło oczywiście serdecznych życzeń na 
kolejnych sto lat życia. Pyszny tort oraz 
toast stanowił zwieńczenie uroczysto-
ści.

Warto dodać, iż na terenie Miasta 
i Gminy Gąbin mieszka pięć pań, które 
urodziły się w roku 1920 i wcześniej.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski

W czwartek, 13 lutego pani Helena 
Olejniczak, mieszkanka miejscowości 
Stary Kamień, obchodziła swoją setną 
rocznicę urodzin.

Uroczystości odbyły się w domu ro-
dzinnym jubilatki.

Pani Helena urodziła się w 1920 
roku w Krubinie. Ślub wzięła w Gąbi-
nie 2 kwietnia 1945 roku. Doczekała 
się czwórki dzieci oraz wnuków i pra-
wnuków. Wspólne świętowanie setnej 

rocznicy urodzin odbyło się oczywiście 
z udziałem rodziny. Panią Helenę od-
wiedzili także przedstawiciele samo-
rządu, władz centralnych oraz KRUS-u.

Ciepłe życzenia jubilatce złożyła 
Kierownik delegatury Urzędu Woje-
wódzkiego Marlena Mazurska, któ-
ra  odczytała list od Premiera Mate-
usza Morawieckiego. Pomyślności i ko-
lejnych stu lat życia, życzyli jubilatce 
również przedstawiciele naszego sa-

morządu: , Burmistrz Krzysztof Jadczak 
Przewodniczący Rady Edward Wilgoc-
ki, Radny Krzysztof Ledzion, Kierownik 
USC w Gąbinie Wanda Żabka-Nowicka 
oraz Sołtys Sylwia Dubielak. Nie zabra-
kło oczywiście prezentów, kwiatów 
i innych upominków.

Zwieńczeniem wydarzenia był tort 
oraz toast za zdrowie i pomyślność ju-
bilatki.

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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W niedzielę 26 stycznia w gąbińskiej hali sportowej 
odbyła się VIII Gala Noworoczna. Koncert zachwycił 
w tym roku różnorodnością repertuaru oraz dużą ilo-
ścią występów tanecznych.

Gala Noworoczna
Punktualnie o godzinie 18:00 światła w hali sportowej przygasły, 

pozostawiając oświetloną jedynie scenę. Pojawili się na niej Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Dyrektor Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Gąbinie Benedykta Wachowicz, którzy zainaugu-
rowali tegoroczną galę i zaprosili do wspólnej zabawy. Wręczyli również 
dyplomy i podziękowania dla czterech mieszkańców: Krzysztofa Bara-
nowskiego, Szymona Borowskiego,  Krzysztofa Żaglewskiego oraz Wie-
sława Przybylskiego, którzy na początku stycznia uratowali życie jedne-
go z kolegów, prowadząc działania ratownicze.

Pierwsze na scenie pojawiły się dzieci z grup tanecznych działających 
przy MGOK w Gąbinie: Szalone Stópki,  Bajlanda oraz No Name. Młodzi 
tancerze zaprezentowali energiczne i pełne żywiołowości figury tanecz-
ne, podparte muzyką Justina Biebera czy Meghan Trainor. Po nich wy-
stąpiły dzieci z przedszkola w Dobrzykowie, prezentując figury taneczne, 
papierową orkiestrę oraz taniec z kapeluszami. Duża liczba młodych ar-
tystów, występujących tego wieczoru na scenie, daje nadzieję iż w przy-
szłości Miasto i Gmina Gąbin z pewnością będzie miało wiele do po-
wiedzenia w dziedzinie pokazów tanecznych i artystycznych.  Przed słu-
chaczami zaprezentowały się również uczennice gąbińskiej szkoły pod-
stawowej: Amelia Zielińska oraz Weronika Smoczyńska. Tego wieczoru 
zaśpiewały piosenki  Whitney Huston, m.in. I Have Nothing oraz One 
Moment in Time. Ich śpiew zachwycił bogatą ekspresją muzyczną, która 
podbiła tego wieczora serca słuchaczy. Oczywiście Amelia oraz Weroni-
ka otrzymały za swoje występy gromkie brawa. Widownia zachwyciła 
się również pokazami tanecznymi grupy Małe Czermno. Młodzi tance-
rze zaprezentowali dwa układy taneczne: taniec gwiazdek oraz taniec 
motyli. Wykorzystując efekty świetlne, przedstawiły wyszukane i dłu-
gie sekwencje ruchowe, zachwycając publiczność bogactwem ruchów 
i pięknem scenografii. Na scenie zaprezentowali się również muzycy ze 
szkoły muzycznej w Gąbinie, zrzeszenie w Zespole Muzyki Rozrywkowej. 
Wspólny występ uczniów i nauczycieli jak zawsze cieszył bogactwem 
dźwięków oraz interesującym repertuarem. Muzycy zagrali tego wie-
czora dwa utwory instrumentalne: White Christmas oraz Jump Boogie. 
Wielką niespodzianką gali noworocznej był występ grupy Ladies in Red. 
Panie, prowadzone przez Sandrę Ramotowską z gracją zatańczyły tańce 
latynoamerykańskie: sambę oraz cha cha. Wymagające wiele odwagi 
oraz godzin pracy, zachwyciły widownię i zostały nagrodzone olbrzymi-
mi brawami. Ostatnia na scenie wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Gąbin. 
Tego wieczoru strażacy zaprezentowali zupełnie nowy i rozbudowany 
repertuar. Ze sceny popłynęły więc dźwięki walca Straussa, Queen’s Park 
Melody czy Longstreet Dixie. Łącznie zaprezentowano około dziesięciu 
utworów plus bisy. Koncert zakończył się około godziny dwudziestej.

Niedzielna gala noworoczna była już ósmym tego typu wydarzeniem 
na ziemi gąbińskiej. Odbywająca się na początku roku, w okresie karna-
wału, przyciąga widzów różnorodnymi i radosnymi występami. W tym 
roku zdecydowanie dominowały tańce. Nadało to dodatkowego kolory-
tu i bez wątpienia było dla organizatorów strzałem w dziesiątkę.

VIII Galę Noworoczną przygotowali: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gąbinie, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz Szkoła Podstawowa 
im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. Za nagłośnienie odpowiedzialna byłą 
firma OPTIS z Gąbina. W rolę konferansjerów wcieliły się: Maria Ancero-
wicz oraz Natalia Lewandowska.

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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Gala Noworoczna

Zespoły taneczne działające przy MGOK w Gąbinie
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Dwunasty dzień stycznia upłynął na ziemi gąbińskiej pod znakiem uroczystości i wyda-
rzeń związanych z XXVIII Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Choć dzień 
zbiórki miał miejsce w niedzielę, nasza społeczność w akcję charytatywną włączyła się już 
dzień wcześniej.

Sobotni poranek był czasem wiel-
kich sportowych emocji. Miejski 
Uczniowski Klub Sportowy Gąbin zor-
ganizował Noworoczny Turniej  Tenisa 
Stołowego o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin. Zadanie dofinansowa-
ne z budżetu Gminy Gąbin zgromadzi-
ło dużą liczbę zawodników, zarówno 
reprezentujących społeczność ziemi 
gąbińskiej jak i przyjezdnych gości z ca-
łej Polski oraz co ciekawe z Wiednia.  
Łącznie w hali sportowej grało tego 
dnia ponad 100 tenisistów. Zawody 
rozpoczęły się o godzinie 10:00. Otwo-
rzyli je: Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Prezes MUKS Gąbin Michał Puternic-

ki Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
Jacek Klarzyński oraz kierownik hali 
sportowej Wiesław Przybylski. Zawod-
nicy rozgrywali mecze w trzech kate-
goriach: szkoły podstawowe, amatorzy 
oraz open. Turniej sędziował Dariusz 
Krzewicki, ze stowarzyszenia MUKS 
Gąbin. Wysoki poziom rozgrywek po-
twierdziły zacięte mecze pomiędzy 
zawodnikami. Szczególnie atrakcyjne 
dla widzów były długie wymiany piłek 
oraz bardzo szybkie tempo poszcze-
gólnych rozgrywek. Ważnym wyda-
rzeniem była charytatywna licytacja. 
Zwycięzca miał możliwość rozegrania 
meczu z burmistrzem Krzysztofem 

Jadczakiem. Licytację wygrała Wik-
toria Przytulska, mieszkanka Trębek 
Rozgrywka była niezwykle pasjonu-
jąca i widowiskowa. Pieniądze z akcji 
przeznaczono na konto Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Dodatkowo 
w czasie turnieju po hali sportowej 
przechadzali się wolontariusze WOŚP, 
którzy zachęcali i zbierali środki do pu-
szek z charakterystycznym czerwonym 
serduszkiem. Rozgrywki turniejowe 
zakończyły się około godziny 19:00. 
Wtedy też odbyło się uroczyste pod-
sumowanie zawodów oraz wręczenie 
nagród. Klasyfikacja turnieju przed-
stawiała się następująco: Szkoła Pod-
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stawowa - I miejsce - Jakub Nadolny; 
II miejsce - Łukasz Nadolny; Jan Królak; 
Amatorzy - I miejsce - Piotr Adamczyk, 
II miejsce - Piotr Milczarski, III miejsce 
Rafał Jurek; OPEN - I miejsce - Andrzej 
Wawrzyniak, II miejsce - Tomasz Ko-
walczyk, III miejsce - Michał Buła.

Tego samego dnia w sali gimnastycz-
nej przy szkole podstawowej w Gąbinie 
odbył się charytatywny turniej judo, 
zorganizowany przez klub Sakura Judo. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad 50 
zawodników z takich miejscowości jak 
Gąbin, Płock, Szczawin Kościelny czy 
Słubice. Wpisowe z zawodów przekaza-
ne zostało oczywiście na konto Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Turniej 
prowadził Krzysztof Masztakowski, który 
jako prezes Sakura Judo, pełnił rolę głów-
nego organizatora zawodów. Młodzi ju-
docy wystąpili w piętnastu kategoriach. 
Zawodnicy rywalizowali w trzech konku-
rencjach: wypchnięcie przeciwnika  poza 
dozwolone pole, przeciąganie za pomo-
cą pasa oraz typowa walka judo.

W niedzielę w hali sportowej w Gą-
binie miał miejsce VII Charytatywny 
Turniej Piłkarski, zorganizowany dla 
członków ochotniczych straży pożar-
nych z terenu Miasta i Gminy Gąbin. 
Zawody zorganizowane przez lokalne 
struktury OSP, zgromadziły osiem dru-
żyn, które walczyły o miano najlep-
szego zespołu piłkarskiego w regionie. 
Zmagania sportowe rozpoczęły się 
o godz. 9:00 i potrwały do wczesnych 
godzin popołudniowych. Drużyny ry-
walizowały w krótkich, dziesięciomi-
nutowych meczach. Po zaciętej walce 
w fazie grupowej, nastąpiły dalsze 
rozgrywki, które ostatecznie wyłoniły 
dwóch finalistów: Drużyny OSP Grabie 
Polskie oraz OSP Strzemeszno. Mecz 
o puchar turnieju stanowił niezwykle 
zacięte i wyrównane widowisko. Prze-
łom nastąpił w ostatnich minutach, 
kiedy to piłkę z siatki wyciągali zawod-
nicy OSP Grabie Polskie. Po tym nastą-
pił zmasowany atak na bramkę zawod-
ników ze Strzemeszna. Wyrównanie 
było na wyciągnięcie ręki – i dosłownie 
i w przenośni. Piłka zmierzająca w okno 
bramki została odbita dłonią jedne-
go z zawodników. Rzut karny został 
jednak obroniony, dzięki czemu OSP 
Strzemeszno zdobyło puchar i wygrało 
tegoroczną odsłonę charytatywnych 
zawodów piłkarskich dla ochotniczych 
straży pożarnych. Wręczenia pucharów 
dokonał Burmistrz Krzysztof Jadczak.

Również na gąbińskiej starówce, 
mieszkańcy naszego miasta mieli moż-
liwość wspomożenia WOŚP. Po mieście 
chodziło czterdziestu wolontariuszy ze 
Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Gąbinie oraz Zespołu Szkół 
im. Stanisława Staszica w Gąbinie. 

Ponadto przy napisie  
I love Gąbin (w parku 
miejskim na starów-
ce), można było zrobić 
pamiątkowe zdjęcie 
z dwugarbnym wielbłą-
dem (Baktrian). Zwierzę 
– uratowane z francuskiego 
cyrku, przemierza Europę wraz 
z 22-letnią Francuzką Edmée Mom-
meja i zmierza do dalekiej Mongolii, 
gdzie ma znaleźć swój nowy dom. 
Edmée znalazła w Gąbinie pomocną 
dłoń i postanowiła przezimować w na-
szym małym miasteczku. Włączając się 
w zbiórkę pieniędzy, Francuzka wspar-
ła akcję WOŚP i pozowała do fotografii 
wraz ze swoim włochatym przyjacie-
lem. Wydarzenie cieszyło się ogrom-
nym zainteresowaniem mieszkańców.

Wieczorem w sali OSP Gąbin odby-
ła się seria charytatywnych koncertów 
i pokazów artystycznych dla mieszkań-
ców. Wydarzenie przygotowane było 
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie. Na scenie wystąpiły zespoły 
taneczne i artystyczne, działające przy 
lokalnym MGOK (No Name, Bajlanda, 
Szalone Stópki, grupy tańca towarzy-
skiego) grupa muzyczna Kantata ze 
szkoły podstawowej w Gąbinie, oraz 
zespoły muzyczne: RanDevu i Voyager 
Music. Grupy wystąpiły oczywiście 
charytatywnie, nie pobierając opłaty 
za koncert. Nie zabrakło oczywiście 
występu Orkiestry OSP Gąbin. Lokalni 
muzycy zagrali hymn Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy a także szereg in-
nych utworów, wprawiając słuchaczy 
w doskonały nastrój. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się również pokazy 
artystyczne lokalnych zespołów tanecz-
nych, działających przy MGOK w Gąbi-
nie. Najważniejszym punktem wyda-
rzenia była licytacja przedmiotów. Do 
wylicytowania były m.in. obrazy, płyty 
audio, ukulele, zegarki itp.

Nad całą operacją czuwał gąbiński 
sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Na jego czele stała pani Anna 
Charłusz (nauczyciel szkoły podstawo-
wej w Gąbinie) oraz szereg współpra-
cowników, którzy wraz z 24 wolonta-
riuszami ze szkoły podstawowej w Gą-
binie oraz  16 z gąbińskiego zespołu 
szkół ponadpodstawowych, pracowali 
przez cały weekend, by jak najlepiej 
przygotować całą akcję i zebrać naj-
większą możliwą sumę pieniędzy. Bez 
wątpienia  akcja ta była bardzo udana. 
W tym roku padł kolejny rekord. Uda-
ło się zebrać 20 922,18 zł. Oczywiście 
kwota ta nie uwzględnia jeszcze zbió-
rek w szkołach. Pieniędzy będzie więc 
znacznie więcej.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot.: W. Olszewski
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Obchody Święta Trzech Króli w Gąbinie
6 stycznia, zwany potocznie Świętem Trzech Króli, jest jed-
nym z najważniejszych wydarzeń w katolickim kalendarzu.

Tego dnia, na pamiątkę Objawienia 
Pańskiego odprawiane są uroczyste 
nabożeństwa kościelne. Odbywają się 
również wielobarwne orszaki, w któ-
rych biorą udział Trzej Królowie, Święta 
Rodzina oraz wierni, oddający pokłon 
niedawno narodzonemu Dzieciątku. 
Dzień Objawienia Pańskiego jest od 
2011 roku wolny od pracy. Dzięki temu 
wierni swobodnie mogą uczestniczyć 
w nabożeństwach oraz towarzyszą-
cych świętu obrzędach religijnych.

W Gąbinie tradycję organizowania 
wielobarwnych orszaków rozpoczął ks. 
proboszcz Józef Szczeciński. Do dziś 

działania te konty-
nuowane są przez 
jego następcę,  ks. 
Andrzeja Świderskie-
go oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin.

Wydarzenie roz-
poczęło się o godzinie 
15:00, przy gąbiń-
skim placu targowym. 
Przybyłych na orszak 
mieszkańców powitali: 

ks. Proboszcz Andrzej Świderski, Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak oraz Przewod-
niczący Rady Edward Wilgocki. Uczest-
nicy wydarzenia otrzymali symbolicz-
ne korony oraz naklejki okolicznościo-
we. Orszak prowadzili członkowie Sto-
warzyszenia Jeździeckiego im. 4. Pułku 
Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej. 
Nie zabrakło oczywiście trzech królów 
(A. Żabka, A. Mejer, L. Brzeski) oraz 
Świętej Rodziny (w którą wcielili się 
Państwo Kluska). Orszak przemaszero-
wał przez Nowy Rynek, ul. Kutnowską 
oraz ul. Składkowskiego, kończąc swo-
ją trasę w kościele parafialnym. Zwień-
czeniem wydarzenia była uroczysta  
Msza Święta. Oprawę liturgiczną nabo-
żeństwa zapewniła młodzież z zespołu 
ludowego „Kamieniaki” ze szkoły pod-
stawowej w Nowym Kamieniu.

Za zabezpieczenie orszaku odpo-
wiedzialni byli strażacy z OSP Gąbin. 
Nagłośnienie wydarzenia przygoto-
wał Pan Piotr Lewandowski. Orszak 
uświetnili także członkowie 4. Pułku 
Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.

Świąteczny przemarsz ulicami Gą-
bina cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem mieszkańców. W tym 
roku wzięło w nim udział blisko tysiąc 
osób. Jest to bardzo dobra frekwencja, 
znacznie wyższa niż w ubiegłych la-
tach, pozwalająca wnioskować iż idea 
orszaków na dobre przyjęła się na zie-
mi gąbińskiej.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot.: A. Świerzyński
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Spektakl „Czas się żenić”

Chopin łączy

6 marca sala konferencyjna w budynku dawnego sądu grodzkiego w Gąbinie gościła panie 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Obejrzały one spektakl teatralny pt. „Czas się żenić”.

W niedzielę 23.02.2020 r. w pałacu w Sannikach odbył się koncert inaugurujący cykl kon-
certów poświęconych Fryderykowi Chopinowi. W tym roku obchodzimy 290. rocznicę uro-
dzin naszego Wielkiego Kompozytora. 

Przybyłych gości witały panie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury. Każda 
z kobiet  (wszak to ich święto było ce-
lebrowane tego wieczoru) otrzymała 
symbolicznego tulipana.

Przed publicznością wystąpił Ka-
baret Trójka z Bydgoszczy. Aktorzy, 
tworzący ten artystyczny duet to mał-
żeństwo z ponad 30-letnim doświad-
czeniem scenicznym. Wanda Dolman-
-Rzyska oraz Eugeniusz Rzyski tworzą 
zgrany zespół artystyczny, występując 
w  spektaklach, programach estrado-
wych i innych wydarzeniach teatral-
nych. W Gąbinie, aktorzy wystąpili już 
po raz drugi.

Kabaret Trójka zaprezentował spek-
takl „Czas się żenić”. Występ, przygoto-
wany na podstawie twórczości Antonie-
go Czechowa, do łez rozbawił widow-
nię, ukazując w komiczny sposób typo-
we damsko-męskie relacje. Wiele było 
śmiechu, ale jak to zawsze w tego typu 
sztukach bywa, wiele też prawd życio-
wych, w atrakcyjny i żartobliwy sposób 
przedstawionych widzom.

Organizatorem występów był MGOK 
w Gąbinie. Wydarzenie cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Sztuka bez wąt-
pienia spełniła artystyczne oczekiwania 
gdyż artyści, schodząc ze sceny, zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami.

Opracowanie i fot. W. Olszewski

Koncert ten połączony był z wy-
stawą Dawida Wojtalewicza – miesz-
kańca Gąbina. Artysta w międzyna-
rodowej obsadzie uświetnił wystawą 
swoich prac ten wyjątkowy koncert. 
Przy fortepianie zasiadł Takashi Yama-
moto – japoński laureat IV nagrody 
XV Międzynarodowego Konkursu Pia-
nistycznego im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie. Muzyka Chopina w jego 
wykonaniu przeplatała się z listami 
George Sand – miłości Fryderyka Cho-
pina odczytanymi przez P. Bożenę Sta-
churę. P. Bożena Stachura jest aktorką 
po krakowskiej szkole znaną m.in. z roli 
Solange w filmie ,,Chopin. Pragnienie 
miłości”.

Była to niezwykła opowieść o wiel-
kiej miłości, o najsłynniejszym roman-
sie XIX w. między francuską pisarką 
George Sand a młodym polskim geniu-
szem fortepianu F. Chopinem.

Po koncercie odbył się finisaż wy-
stawy Dawida Wojtalewicza, noszącej 
tytuł ,, Blask dźwięku światła”. Artysta 

studiował malarstwo na Królewskiej 
Akademii Sztuk Pięknych w Antwer-
pii gdzie uzyskał tytuł magistra sztuki  
z najwyższym wyróżnieniem oraz na-
grodę Hugo Roelandt’a. Jednocześnie 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych  
w Turnhout oraz ikonopisarstwo  
w Ateńskiej Szkole Sztuk Pięknych. Zaj-
muje się malarstwem sztalugowym, 
ikonopisarstwem, tworzy murale  
i freski, zwłaszcza o tematyce religijnej 
i historycznej oraz współtworzy arty-
styczne grupy m.in. Pink TV only good 
news, Polish Art. Benelux. Wysta-
wiał w Muzeum Sztuk Współczesnej  
w Antwerpii, w Paryżu w konkursie 
Artagon, w galerii Verbeeck-Van Dyck 
w Antwerpii oraz Art Gallery Mara  
w Turnhout oraz innych zbiorowych 
wystawach w Belgii, Grecji, Holandii 
oraz w Polsce. Jego murale można 
zobaczyć m.in. w Gąbinie i na tere-
nie pałacu w Słubicach. Prace Dawida 
Wojtalewicza a wśród nich jego praca 
dyplomowa nie posiadały tytułów. Au-

tor wyjaśnił, że oddaje widzowi – jego 
wrażliwości i refleksji możliwość od-
bierania sztuki i indywidualnej inter-
pretacji dzieł.

Zarówno koncert jaki i wystawa 
cieszyła się dużą frekwencją. Wśród 
gości nie zabrakło rodziny i znajomych  
Dawida z Gąbina.
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Natalia Janina Zakrzewska herbu Pomian
Majorowa Zygmuntowa Wołowska  
- Ziemiańskie Szlachetne Serce

wspomnienie cz. 1

Tytuł niniejszego artykułu ma po-
stać nieco archaicznej przedwojennej 
prezentacji. Jednak w czasach ziemiań-
skiej Polski tak przedstawiano zamężną 
kobietę, herbową ziemiankę. Bo taką 
pozycję społeczną w przedwojennej 
Polsce miała Dziedziczka Natalia, jak 
z atencją i szacunkiem nazywali Panią 
Natalię Wołowską mieszkańcy majątku 
Staw, współpracownicy i przyjaciele. 
Losy Natalii Janiny Wołowskiej z domu 
Zakrzewskiej, zarówno przedwojenne, 
jak i te powojenne, wyjątkowo trudne, 
godne są przypomnienia i historycznej 
analizy na tle społecznych relacji oraz 
roli polskiego ziemiaństwa. Życie Pani 
Natalii Wołowskiej obfitowało w wiele 
interesujących wydarzeń. Los podzielił 
jej życie na kilka etapów. Pierwszy to 
czas szczęśliwego dzieciństwa ,rado-
sne i odpowiedzialne lata młodzieńcze 
oraz wszechstronna edukacja. Z miło-
ści do ziemi i pragnienia pozostania 
na wsi i objęcia majątku rozpoczyna 
studia rolnicze. Następny etap to wej-
ście w dorosłe życie. Po śmierci ojca 
w 1926 roku Natalia wraz z matką za-

rządza majątkiem Staw, jednocześnie 
udziela się w stowarzyszeniach spo-
łecznych i charytatywnych. Po wyjściu 
za mąż za majora dyplomowanego 
kawalerii Zygmunta Wołowskiego, Na-
talia zamieszkuje w Białymstoku i Rów-
nym na Kresach. W 1933 roku rodzina 
Wołowskich wraca do Stawu i włącza 
się w zarząd rodzinnym majątkiem. 
Wołowskim rodzą się kolejne dzieci. 
Trzeci etap to czasy niemieckiej okupa-
cji i konspiracyjna walka o wolną Pol-
skę. Etap czwarty, najtrudniejszy dla 
rodziny Wołowskich ze Stawu, to po-
wojenna komunistyczna gehenna ale 
również wspaniałe i owocne dla Natalii 
czasy nauczycielskiego trudu.

W niniejszym artykule, korzystając 
z wielu archiwalnych źródeł i wiedzy-
Pana Andrzeja Wołowskiego, pragnę 
przybliżyć czytelnikom małą cząstkę  
z wyjątkowego życia pani Natalii Janiny 
Zakrzewskiej majorowej Wołowskiej. 

Urodziła się w majątku rodzinnym 
Staw koło Gąbina dnia 1 sierpnia 1901 
roku. Rodzice Natalii, Stefan Walenty 
Zakrzewski i Janina Maria z Trylskich, 
zawarli małżeństwo w dniu 5 kwietnia 
1899 roku w Warszawie. W akcie mał-
żeństwa rodziców Natalii jest informa-
cja, że „religijnego obrzędu zaślubin 
w parafialnym Kościele Metropolital-
nym pod wezwaniem Św. Jana doko-
nał ksiądz Wincenty Teofil Chościak 
Popiel, arcybiskup warszawski”. Arcy-
biskup Chościak Popiel był zaprzyjaź-
niony z rodziną Zakrzewskich, chrzcił 
również pierwszą z córek Państwa Za-
krzewskich – Stefanię. Chrzest odbył 
się w Gąbinie w dniu 22 kwietnia 1900 
roku.

Małżonkowie Stefan Walenty i Ja-
nina Zakrzewscy doczekali się trzech 
córek: Stefanii, Natalii i Janiny.

Dzieciństwo upłynęło Natalii  
w radosnej i szczęśliwej atmosferze 
ziemiańskiego dworu. Dziadek Nata-
lii właściciel ziemski Feliks Zakrzewski 

Na zdjęciu rodzice Natalii Wołowskiej 
Stefan i Janina Zakrzewscy. Pierwsza  
fotografia po ślubie. Rok 1899

Natalia Wołowska w latach młodości
Rok 1910. Pani Natalia Feliksowa  
Zakrzewska wraz z wnuczkami (Nata-
lia pierwsza z lewej)

Rok 1910. Pani Natalia Feliksowa  Za-
krzewska wraz z wnuczkami (Natalia 
pierwsza z lewej)
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żem zarządzała majątkiem, a po jego 
śmierci doglądała rodzinnego mająt-
ku, wespół z sukcesorką Natalią. Była 
świetnym zarządcą. Pani Janina Za-
krzewska była również wysokiej klasy 
humanistką – pisała książki. Była to 
proza dla kobiet, w przeważającej czę-
ści romanse, ale jak wspomina syn Na-
talii Pan Andrzej Wołowski, „również 
świetne kryminały i powieści z życia 
polskiego ziemiaństwa między innymi 
powieść pt. „Szalona Janka” czy krymi-
nał pt. „Jak cień”.

Doktor nauk ekonomicznych Ste-
fan Walenty Zakrzewski, ojciec Natalii, 
uczestniczył w wielu inicjatywach spo-
łecznych. Między innymi w lipcu 1916 
roku wraz z gąbińskim lekarzem dr Ste-
fanem Grzybowskim oraz Stanisławem 
Godlewskim powołał w Gąbinie do 
życia koło Polskiej Macierzy Szkolnej. 

był znanym społecznikiem, piastował 
funkcję radcy Dyrekcji Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego Gospoda-
rował na przełomie XIX i XX wieku 
zarówno w Stawie jak też na dobrach 
Trębskich oraz w majątku Rozprza  
w ziemi piotrkowskiej. Były to majątki 
i dobra ziemskie o wyjątkowo wyso-
kiej kulturze agrarnej. Dziadkowie Na-
talii spoczęli w rodzinnym grobowcu 
na Warszawskich Starych Powązkach 
- dziadek Feliks w 1909 roku, babcia 
Natalia Feliksowa Zakrzewska w roku 
1911. Zakrzewscy miłowali polski lud. 
Na ich grobowcu stoi odlany z brązu 
żniwiarz autorstwa włoskiego artysty 
Luigiego Pamneriego z Mediolanu. 
Prototypem rzeźby było zdjęcie żni-
wiarza z majątku Staw. Obecnie stoją-
cy na grobie postument żeńca poprzez 
dewastację został pozbawiony kosy  
o którą opierał się modlący˝ żniwiarz 
i różańca, który trzymał w opuszczo-
nej ręce, również zniszczona została 
kapliczka przed którą żniwiarz pochy-
la się w czasie południowej modlitwy. 
Aktualnie nekropolia objęta jest nad-
zorem Społecznego Komitetu Opieki 
Nad Starymi Powązkami.

Rodzice Natalii byli światłymi ludź-
mi. Matka Natalii Janina Maria z Tryl-
skich pochodziła z Warszawy. Była 
córką Aleksandra Trylskiego redakto-
ra i wydawcy „Gazety Rolniczej” oraz 
„Kuriera Rolniczego” tygodnika dla-
gospodarzy wiejskich. Pani Stefanowa 
Zakrzewska była kobietą o wyjątkowej 
pracowitości i zaradności. Wraz z mę-

Figura żeńca na rodzinnym grobowcu 
Zakrzewskich

Janina Stefanowa Zakrzewska mama 
Natalii

Działacze PMS wspomagani przez spo-
łeczeństwo Gąbina, zabiegali o przy-
wrócenie w mieście do życia szkoły 
średniej (Dzieje Gąbina str. 346).

Dwór w Stawie był miejscem  
w którym, mimo zaborów żyło się 
wolną Polską. Jak wspomina Pan An-
drzej Wołowski „mama opowiadała 
mi o wielkim patriotyzmie jej rodzin-
nego domu. W dworze przyjmowało 
się polskich legionistów. Tutaj również 
gościł premier Ignacy Paderewski z ra-
cji przyjaźni z właścicielem majątku,  
Z tego okresu jest wiele zdjęć”. Dwór  
w Stawie był otwarty dla przyjaciół 
i gości dzięki matce Natalii. Z racji 
swojej pisarskiej pasji pani Janina Za-
krzewska organizowała znane w oko-
licy wieczory literackie, taneczne oraz 
spotkania sąsiedzkie. Jak wspomina 
Pan Andrzej Wołowski „babcia Janina 
była duszą dworu w Stawie , to ona 
organizowała życie rodzinne, duchowe  
i towarzyskie. Wpajała swoim dzie-
ciom miłości do ludzi, Boga i Ojczyzny”

Natalia Zakrzewska jak przystało 
na ziemiańską córkę otrzymała sta-
ranne wykształcenie. Podstawowe na-
uki wraz z siostrami Natalia pobierała  
w domu od matki i guwernantek z ję-
zykiem francuskim, niemieckim i an-
gielskim. Następnie było  gimnazjum 
Sióstr Niepokalanek w Szymanowie 
zakończone egzaminem maturalnym. 
Natalia rozpoczęła studia rolnicze na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, nieste-
ty kłopoty zdrowotne uniemożliwiły 
ich dokończenie. Biegle mówiła kil-
koma językami, pobierała naukę gry 
na pianinie, posiadała szeroką wiedzę  
w zakresie języka polskiego, historii, 
geografii, matematyki oraz biologii. 
Jakże zbawienną okazała się ta nabyta 
przez Natalię wiedza w jej późniejszym 
okupacyjnym i powojennym życiu.

Herb Pomian - polski herb 
szlachecki, noszący zawołania 
Nowiny i Pomian. Według le-
gendy herbowej wywodzi się on 
z herbu Wieniawa. Jan Długosz 
pisał:” Pomian. Za znak ma gło-
wę żubrzą czarną, w polu wosko-
wym (żółtym), nagim mieczem 
błyszczącym przebitą; w godle 
(zawarta) rodowa hańba, odję-
te koło z nozdrzy zwisające. Jest 
również klejnot jeden (identycz-
ny) z klejnotem głównym Żubrza 
głowa, czyli Wieniawa, mającym 
koło z nozdrzy zwisające, (...).
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Idea pracy społecznej zaszczepiona 
Natalii przez  rodziców spowodowała, 
że jako jedna z nielicznych polskich 
młodych ziemianek Natalia przystąpi-
ła do Bractwa Pielgrzymstwa Polskie-
go. Była to organizacja o wyjątkowej 
społecznej wartości. Założona w 1924 
roku przez Marię Janową Kleniewską, 
kierowana była do panien z dworów  
i pałaców. Idea bractwa miała na celu 
społeczne zaangażowanie członkiń do 
pracy nad duchowym i materialnym 
odrodzeniem polskiej wsi. Ojcem du-
chowym tych ziemiańskich panien, 
był ks. Władysław Korniłowicz, kapłan 
zmarły w opinii świętości, obecnie  
Sługa Boży Kościoła Katolickiego.

Bibliografia
1  Księgi parafialne miasta Gąbina,
3  Wojciech Włodarczyk Bractwo,
4  Janusz Szczepański Dzieje Gąbina,
5  Wikipedia domena publiczna,
6  Archiwum rodziny Wołowskich.

Natalia Zakrzewska była kobietą  
o wielkim szlachetnym sercu. Pełniła 
dzieła miłosierdzia wobec ubogich i po-
trzebujących pracując w wielu organiza-
cjach charytatywnych. W Dziejach Gąbi-
na Pan profesor Janusz Szczepański tak 
opisuje Natalię Wołowska: „Jedną z naj-
bardziej wyróżniających się działaczek 
katolickich z okolic Gąbina była dzie-
dziczka majątku Staw. Pani Majorowa 
Wołowska kierowała działalnością Ka-
tolickiego Stowarzy- szenia Kobiet w Gą-
binie. Z inicjatywy tego Stowarzyszenia 
sprawiano dla biednych dzieci ubranka 
do I Komunii Świętej. Nie tylko angażo-
wała się ona w życie duchowe gąbińskiej 
parafii, ale też założyła Stowarzyszenie 

W sposób szczególny dziękuję Pani Agnieszce Jankowskiej 
wielkiej pasjonatce gąbińskich archiwaliów za udostępnienie doku-

mentów oraz ich profesjonalne przetłumaczenie z języka rosyjskiego.

Żeńskie „Staw-Kunki” zrzeszające 23 
druhny”. Warto uzupełnić, że powyższa 
praca społeczna wynikała z uczestnictwa 
w Bractwie Pielgrzymstwa Polskiego

Po śmierci Ojca Stefana Zakrzew-
skiego w roku 1926 rozpoczyna się 
nowy etap w życiu Natalii.

Zofia Maria Jurko-Wieczorkowska
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Krzyżówka wiOsenna

PoZioMo: 
2.   Z tą miejscowością związany był dowódca  

 ROAK Rybitwa, Władysław Dubielak 
4.   Nazwisko znanego polskiego malarza,  

 pochodzącego z ziemi gąbińskiej 
5.   Oktawian, pierwszy rzymski cesarz 
7.   Najpopularniejszy zawód dawnego Gąbina 
9.   Przedstawiciel lokalnej społeczności,  

 przeważnie wiejskiej 
10.  Obchodzi imieniny razem z Jerzym 
14. Nida-... rzeka przepływająca przez Gąbin 
16.  Małysz lub Struzik 
17.  Jeden z 3 rodzajów literackich,  

 obejmujący utwory głównie wierszowane 
19.  Nowe... miejscowość, w której znajduje się  

 zabytkowa świątynia mennonicka 
20.  „Gąbińska...” - nazwa rajdu rowerowego  

 na sto kilometrów, organizowanego  
 przez MUKS Tandem Gąbin 

PioNoWo: 
1.   Dawny środek transportu 
3.   Dawna ulica Poniatowskiego w Gąbinie 
6.   Męski strój wieczorowy 
8.   Z niej pozyskuje się wiklinę 
11.  Miejscowość nieopodal Gąbina z nieistniejącym już,  

 wielkim dworem książęcym 
12.  Zakrzewski, historyk Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

 urodzony w Strzemesznie 
13.  Imię Wojewody Mazowieckiego 
15.  Cukrowy na wielkanocnym stole 
18.  Stolica Iranu 
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Wpisz litery z pól zaznaczonych 
w krzyżówce na zielono
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Wyróżnienia uczniów w IX Małym Festiwalu 
Gitarowym w Sochaczewie

Turniej halowy o Puchar Burmistrza  
Miasta i Gminy Gąbin

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie z: Warszawy, Łodzi, Olsztyna, 
Płocka, Skierniewic, Dywit, Łowicza, 
Pruszkowa, Brzezin, Sierpca, Grodzi-
ska Mazowieckiego Gąbina, Zduńskiej 
Woli i Siennej.  Do udziału w Festiwa-
lu zgłosiło swój udział 46 uczestników, 
którzy prezentowali swoje umiejęt-
ności w dwóch grupach wiekowych. 
Młodzi gitarzyści wykonywali program 
złożony z dwóch utworów dowolnych 
o zróżnicowanym charakterze, prezen-
towany w całości z pamięci.

Grę uczniów oceniało jury w skła-
dzie: Ryszard Bałauszko – przewod-

niczący (Uniwersytet Muzyczny im. F. 
Chopina w Warszawie, Dariusz Wią-
czek (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II 
st. im. K. Szymanowskiego w Płocku),  
Eugeniusz Zaremba (Państwowa Szko-
ła Muzyczna I  i II st. w Sochaczewie). 

Duży sukces w konkursie uzyskali 
uczniowie klasy gitary Krystyny Panek. 
Liliana Michalak uzyskała wyróżnienie 
II stopnia w grupie I. Zagrała na gita-
rze Wiosenne marzenie M. Drożdżow-
skiego i Allegretto F. Carulliego. Dawid 
Ryfa uzyskał wyróżnienie II stopnia  
w grupie II. Wykonał Preludium bał-
tyckie Z. Woźnego i Etiudę F. Sora. 

Wykonawców nagrodzono dyplomami 
uczestnictwa z wyróżnieniem I, II, III 
stopnia oraz upominkami, ufundowa-
nymi przez firmę Interton Classic. 

Równolegle do przesłuchań festi-
walowych odbywała się prezentacja gi-
tar firmy Interton Classic, dzięki czemu 
wielu uczniów i rodziców miało okazję 
zapoznać się z bogatą ofertą instru-
mentów i akcesoriów muzycznych. 

Po przesłuchaniach odbyły się 
warsztaty gitarowe pod kierunkiem 
prof. Ryszard Bałauszko z Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie. 

W dniu 3 lutego 2020 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Socha-
czewie odbyła się dziewiąta edycja Małego Festiwalu Gitarowego. 

Niedzielny poranek 9 lutego był ważnym wydarzeniem dla wszystkich fanów lokalnych 
rozgrywek piłkarskich. W hali sportowej przy szkole podstawowej w Gąbinie odbył się  
VI Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 
9:00. Wzięły w nich udział lokalne dru-
żyny piłkarskie zarówno formalne jak  
i nieformalne. W turnieju wystąpiły ze-
społy m.in. z Czermna, Lwówka, Słubic, 
Tłuchowa, Maszewa.

Wielkie emocje sportowe towa-
rzyszyły zawodnikom od samego rana. 
Gotowych do piłkarskiej rywalizacji po-
witał organizator wydarzenia: Prezes 
LKS „Unia” w Czermnie Czesław Sobiecki  

oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, który niedzielne wy-
darzenie objął patronatem honorowym.

Bardzo miłym gestem ze strony 
organizatora, było uhonorowanie dru-
żyny juniorów zespołu Unia Czermno, 
którzy w ostatnim sezonie awansowali 
do regionalnych rozgrywek ekstraklasy. 
Pamiątkowy puchar, z rąk swoich pod-
opiecznych otrzymał również prezes 
„Unii” Czesław Sobiecki. W roku 2019 

minęło dwadzieścia lat jego działalności 
w klubie. Prezes Sobiecki już od lat 80. 
silnie angażował się w rozwój lokalnego 
sportu. W roku 1999 wraz z innymi pa-
sjonatami piłki nożnej, powołał do życia 
klub sportowy „Unia” w Czermnie. Od 
tej pory aktywnie działa na rzecz jego 
działalności, zajmując się administracją 
klubu, organizowaniem jego funkcjo-
nowania oraz praktycznymi aspektami 
prowadzenia drużyny.



39

www.gabin.pl

Niedzielne zawody rozgrywane 
były w trybie dwunastominutowych 
meczów pomiędzy poszczególnymi 
drużynami, podzielonymi na dwie 
grupy turniejowe. Faza grupowa opar-
ta była na systemie rozgrywek każdy  
z każdym. Do dalszego etapu turnieju 
(półfinał) przechodziły dwa pierwsze 
zespoły z najwyższą liczbą punktów. 
Półfinały rozgrywano wg schematu 
krzyżowego. Charakterystyka turnieju 
wymusiła bardzo szybkie tempo gry. 
Każda stracona bramka mobilizowała 
przegrywających do jak najszybszego 
rewanżu, co skutkowało dużą zacię-
tością rozgrywek. Piłkarze byli dobrze 
przygotowani do zawodów, mecze 
więc miały wyrównany charakter. Nie 
przeszkodziło to jednak do stwarzania 
skutecznych akcji bramkowych. Cały 
turniej charakteryzował się dużą licz-
bą goli w poszczególnych meczach, co 
znacząco podnosiło atrakcyjność wi-
dowiska.

Zwieńczeniem niedzielnego turnie-
ju był emocjonujący finał, w którym 
zmierzyli się gospodarze zawodów 
oraz Mazovia Słubice. Przez dłuższy 
czas utrzymywał się remis 1:1. Kiedy 
„Unioniści” wypracowali sobie idealną 
okazję do zdobycia gola, będący sam 
na sam z bramkarzem Damian Szten-
dor został sfaulowany. Sędzia podykto-
wał rzut wolny, padła czerwona kartka. 
Z pewnością każdemu obserwatorowi 
tego widowiska zrobiło się nieco cie-
plej, kiedy dzięki stałemu fragmentowi 
gry, „Unioniści” zdobyli zwycięskiego 
gola, mecz zakończył się wynikiem 2:1 
dla Unii, która tym samym wygrała 
cały turniej.

Najlepszym zawodnikiem rozgry-
wek okazał się Arkadiusz Sobieraj.  
Z kolei tytuł bramkarza turnieju zdobył 
Bartosz Sztendor (Unia w Czermnie).

Klub sportowy Unia w Czermnie 
swoje początki ma jeszcze w latach 

80. Pierwsze kroki na arenie rozgry-
wek piłkarskich, lokalni amatorzy piłki 
nożnej stawiali w latach 1987-1989, 
grając w najniższej klasie ówczesnych 
rozgrywek. Były to bardziej mecze pa-
sjonatów niż profesjonalne rozgryw-
ki ligowe. W roku 1999 powołano do 
życia klub sportowy „Unia” w Czerm-
nie. Prezesem został lokalny działacz 
społeczny oraz radny gminny Czesław 
Sobiecki. W tym czasie rozgrywki pił-
karskie, z braku odpowiedniego miej-
sca odbywały się w dosyć ciekawych 
warunkach – na wyznaczonej polanie 
leśnej w okolicach Nowego Wymyśla. 
Trudne warunki meczowe pogarszały 
nagminne kradzieże drewnianych bra-
mek. W 2001 roku zespół przeniósł się 
do Czermna, gdzie gra do dzisiaj. Małe 
boisko było stopniowo modernizowa-
ne, tak by sprostać wymogom ligo-
wym. „Unioniści” rozpoczęli swoje li-
gowe rozgrywki od B klasy. Grali w niej 
około 6 lat. Dzięki coraz lepszemu przy-
gotowaniu udało im się awansować do 
A klasy. Na tym etapie rozgrywek, za-
wodnicy z Czermna zaczęli mierzyć się 
z coraz mocniejszymi przeciwnikami. 
Pamiętne okazały się mecze z II. druży-
ną Wisły Płock. „Unioniści” spotkali się 
z nafciarzami w półfinale Pucharu Pol-
ski (rozgrywki regionalne) – przegry-
wając 10:1 oraz w późniejszym okresie 
– w finale tychże rozgrywek. Wielkim 
sukcesem dla zespołu było zwycięstwo 
w roku 2016 w Finale Pucharu Polski. 
Pokonując Mazura Gostynin, Unia 
Czermno po raz pierwszy sięgnęła po 
mistrzostwo i pokazała, że mimo trud-
nych warunków można grać piękny  
i widowiskowy futbol oraz zwyciężać 
bardziej utytułowane i doświadczo-
ne zespoły. Obecnie „Unioniści” grają  
w lidze okręgowej. Od 2018 roku dru-
żyna posiada nowego trenera – Wal-
demara Figurskiego. Wspomaga on 
swymi działaniami pozostałych człon-

ków klubu, w tym prezesa Czesława 
Sobieckiego oraz wiceprezesa Łukasza 
Woźniaka. Klub skupia się obecnie na 
modernizacji infrastruktury sporto-
wej. Dzięki wsparciu Miasta i Gminy 
Gąbin zmodernizowano w ostatnim 
czasie płytę boiska (nawodnienie). Co 
roku klub otrzymuje również wsparcie 
gminne w ramach upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu. W planach 
są dalsze prace remontowe boiska 
oraz rozbudowa kadry juniorów, tak by 
drużyna miała silne zaplecze kadrowe 
na przyszłość.

Drużyna charakteryzuje się różno-
rodną kadrą, złożoną głównie z ama-
torów i lokalnych pasjonatów, któ-
rych łączy jeden wspólny cel – wielka 
miłość do futbolu. Drużyna powstała  
z inicjatywy pasjonatów i działa, opie-
rając się praktycznie tylko na lokal-
nych zasobach kadrowych. W skład 
poszczególnych drużyn „Unionistów” 
wchodzą dzieci, młodzież i dorośli  
z terenu Czermna, Strzemeszna, Oko-
lusza, Rumunek, Przemysłowa, No-
wego Wymyśla, Konstantynowa czy 
Starego i Nowego Barcika. Początkowe 
amatorskie i weekendowe rozgrywki, 
dzięki żmudnej pracy i zaangażowaniu 
poszczególnych piłkarzy, zaowocowa-
ły powstaniem silnej drużyny, która 
razem z MKS Błękitni Gąbin, tworzy 
fundament rozwoju sportu na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin.

Oprac.: W. Olszewski
Fot: TerazGąbin.pl
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