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Budowa dróg osiedlowych
Wraz z nastaniem wiosny, rozpoczęły się prace przy budowie dróg osiedlowych w Mieście 
i Gminie Gąbin.

Ciężki sprzęt pracuje na ul. Różanej w Gąbinie oraz ul. 
Modrzewiowej w Górkach. Samorząd otrzymał na ten cel 
wsparcie finansowe w ramach rządowego programu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

Ulica Różana w Gąbinie

Złożony w marcu 2019 roku wniosek na dofinansowanie, 
był jednym z 372 projektów, które otrzymały rządowe wspar-
cie. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin aplikował o dofinanso-
wanie budowy łącznika obwodnicy oraz dróg osiedlowych: 

ul. Różanej i ul. Modrzewiowej. Na wspo-
mniane zadania gmina Gąbin otrzymała 
70% dofinansowania.

Na ul. Różanej, będącej częścią Osiedla 
Kwiatowego prace budowlane rozpoczęły 
się na początku maja. Na długości 213 m 
powstaje droga w technologii kostki bru-
kowej oraz obustronne chodniki o szero-
kości 2 m. Dodatkowo wykonywana jest 
cała infrastruktura towarzysząca w tym 
chodniki, oznakowanie i kanalizacja desz-
czowa (podziemny system skrzynek re-
tencyjno-rozsączających). Prace budowla-
ne wykonuje Firma Handlowo-Usługowa 
RAF-DET Rafał Kalinowski z Żychlina.

Podobne prace trwają na ul. Modrze-
wiowej w Górkach. Teren ten jest obsza-
rem coraz bardziej zurbanizowanym ze 
względu na atrakcyjne położenie i dogodne 
warunki mieszkaniowe. Budowa nowych 
dróg osiedlowych jest więc istotnym ele-
mentem dalszego rozwoju miejscowości. 
Na długości 300 m, na wcześniej przygoto-
wane podłoże, kładziona jest nawierzchnia 
mineralno-bitumiczna (warstwa wiążąca 
i ścieralna). Ponadto wykonywane są prze-
pusty, poszerzane i normowane pobocza 
(docelowo o szerokości 0,75 m) oraz zjazdy 
i rozjazdy. Zadanie wykonuje Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. 
z Gostynina.

Prace budowlane w obydwu przypad-
kach mają zakończyć się w sierpniu br.

Fundusz Dróg Samorządowych prze-
znaczony jest na dofinansowanie dróg 
gminnych, które spełniają warunki tech-
niczne (zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Transportu i Gospodarki Morskiej): 
szerokość minimum 5 metrów, łączą się 
z drogami wyższego rzędu, poprawiają 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, za-
pewniają spójność sieci dróg publicznych 
i mają wpływ na inne programy rządowe 
typu MALUCH+, SENIOR+ itd.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński
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Remonty dróg gminnych

Budowa drogi Gąbin  
– Nowy Kamień – Janówek

W połowie czerwca zakończyły się cząstkowe remonty dróg na terenie Miasta i Gminy Gą-
bin. Łącznie załatano 190 m2 ubytków dróg gminnych.

Trwają prace budowlane na drodze powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janó-
wek. Zadanie realizowane przez Powiat Płocki, prowadzone jest  w partnerstwie oraz ze 
wsparciem finansowym Samorządu Miasta i Gminy Gąbin.

Wiosenny przegląd dróg pozwolił zi-
dentyfikować najbardziej zniszczone od-
cinki. Ubytki w pasie drogowym zostały 
oznaczone i zewidencjonowane. 1 czerw-

ca ruszyły prace terenowe. Zniszczone 
fragmenty drogowe łatano za pomocą 
mieszanki mineralno-asfaltowej, kładzio-
nej na gorąco z recyklera. Prace remon-

towe prowadzono na obszarze miasta 
Gąbin oraz na terenie całej gminy. 

W Gąbinie remonty dróg wykona-
no w pasie ul: Wojska Polskiego, Płoc-
kiej, Lipowej, Rogatek Żychlińskich, 
Gostynińskiej, Topolowej, Wojska Pol-
skiego, Kilińskiego, Stodólnej, Słonecz-
nej, Wierzbowej. Na obszarze gminy 
prace drogowe prowadzono w: Starym 
Kamieniu, Przemysłowie, Topólnie, 
Piaskach, Borkach, Troszynie Polskim, 
Kamieniu-Słubice oraz na odcinkach 
Czermno-Strzemeszno oraz Czermno-
-Konstantynów.

Remonty cząstkowe zakończono  
8 czerwca. Najwięcej ubytków załatano  
w m. Stary Kamień, Przemysłowie oraz na 
odcinku Czermno-Strzemeszno.

Remonty dróg wykonała firma Za-
kład Usług Drogowych Józef Panuś  
z miejscowości Woźniki. Łączny koszt 
zadania wyniósł 23 tys. zł. 

Oprac. i fot. W. Olszewski

Projekt docelowo przewiduje kom-
pleksową modernizację drogi Gąbin 
– Nowy Kamień – Janówek na dłu-
gości 3 360m. Prace remontowo-bu-
dowlane obejmują poszerzenie pasa 
drogowego, wymianę nawierzchni 
drogi (warstwa wiążąca i ścieralna), 
wybudowanie chodników, wykonanie 
zjazdów, przepustów oraz pobocza,  
a także udrożnienie rowów, nasadze-
nia roślinności oraz wykonanie ozna-
kowania pionowego i poziomego. 

Prace budowlane wykonuje firma 
PRD. S.A. z Gostynina. Łączny koszt 
realizacji inwestycji to 3 982 020,75 zł. 
Rząd Polski w ramach programu Fun-
duszu Dróg Samorządowych dofinan-
sował inwestycję, dotując Powiat Płoc-
ki na kwotę 80% kosztów zadania.

Miasto i Gmina Gąbin, w ramach 
wsparcia inwestorskiego, udzielonego 
Powiatowi Płockiemu, przeznaczyło na 
ww. inwestycję 250 000,00 zł (Uchwała 
160/XXII/2020 z dnia 27 maja 2020 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej Powiatowi Płockiemu). 

Przewidywany termin zakończenia 
prac to 31 sierpnia 2020 roku. 

Droga powiatowa 6907W Gąbin – 
Nowy Kamień była w bardzo złym stanie 
technicznym. Zniszczona nawierzchnia 
nie tylko utrudniała lokalnej społeczno-
ści przemieszczanie się i dojazd do swo-
ich posesji i pól, ale stanowiła także duże 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłasz-
cza osób pieszych i i rowerzystów.

oprac. W. Olszewski, fot. H. Grzelak

Prace drogowe na ul. Słonecznej w Gąbinie
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Na gąbińskim „dołku”, który wielu 
nazywa gliniankami, powstały siedzi-
ska przy boisku do plażowej piłki siat-
kowej. Zakup krzesełek i montaż try-
bun był możliwy dzięki środkom finan-
sowym pozyskanym w ramach II edycji 
programu grantowego „Moje miejsce 
na Ziemi”, którego organizatorem jest 
Fundacja Olen. 

Projekt pod nazwą „Atrakcyjne 
miejsca do zabawy i rekreacji sposo-
bem na zdrowie i dobrą kondycję” 
realizowany był przez Stowarzyszenie 
Gąbin Biega, które oprócz biegania 
promuje wszelkie formy ruchu i ak-
tywnego spędzania czasu. 

Boisko do piłki siatkowej powstało 
dzięki zaangażowaniu lokalnej spo-
łeczności, okolicznych firm, Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jad-
czaka i Radnego Jakuba Ziółkowskiego. 
Teraz zostało uatrakcyjnione trybuna-
mi, które będa służyć kibicom i za-
wodnikom. W związku ze znoszeniem 

Nowe Boisko do Piłki  
Siatkowej w Gąbinie

Sytuacja  
pandemiczna  
w Gąbinie

Budowa sieci  
wodociągowych  
w Mieście i Gminie Gąbin

ograniczeń dotyczących epidemii, na 
boisku zawieszono już siatkę. Korzy-
stanie z obiektu jest możliwe z zacho-

waniem zasad bezpieczeństwa wyzna-
czonych przez instytucje państwowe. 

Oprac.: J. Ziółkowski

W związku z panującą epidemią koronawirusa 
Covid-19, przypominany o przestrzeganiu obostrzeń  
i zaleceń sanitarnych: noszeniu maseczek i rękawiczek 
w miejscach skupisk ludzkich oraz w zamkniętych po-
mieszczeniach (m.in. w sklepach, urzędach, innych 
miejscach użyteczności publicznej); zachowaniu zaleca-
nych odległości. Prosimy o czujność i ostrożność. 

Prosimy również o rozwagę i zdrowy rozsądek. 
Mniej ważne sprawy w miejscach publicznych, przełóż-
my na później. Unikajmy skupisk ludzkich. Troszczmy się 
o osoby starsze i nie narażajmy ich na ryzyko zachoro-
wania. Zwracajmy uwagę na przestrzeganie obostrzeń 
przez nasze dzieci. Bądźmy odpowiedzialni, zwracajmy 
uwagę osobom, które nie przestrzegają  panujących za-
sad sanitarnych. 

Przez ponad 3 miesiące udawało nam się uniknąć 
zakażeń. Sytuacja sanitarna w Mieście i Gminie Gąbin 
jest dobra. Zróbmy wszystko, by stan ten utrzymał się  
w kolejnych miesiącach.

Szczegółowe informacje dotyczące obowiązujących 
obostrzeń epidemicznych znajdą Państwo na stronie 
internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, pod 
linkiem

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-za-
sady-i-ograniczenia

Dalsze informacje będziemy przekazywać na bieżą-
co, w miarę rozwoju sytuacji pandemicznej.

W okresie letnim prowadzone były kolejne 
prace inwestycyjne przy rozbudowie sieci wo-
dociągowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin. 

Do 30 czerwca br. zakończono budowę wodociągu w ul. 
Srebrnej w Gąbinie. W pasie drogowym położone zostało ponad 
189 metrów sieci wodociągowej. Koszt realizacji zamówienia 
to 29 tys. zł. Prace budowlane wykonał Zakład Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie. Inwestycja jest kolejnym 
etapem prac, mających na celu rozbudowę infrastruktury sa-
nitarnej w strefie przewidzianej pod zabudowę jednorodzinną 
i wielorodzinną. Wschodnia część miasta, w okolicy ul. Pięknej 
stanowi obecnie teren intensywnych prac inwestorskich i dewe-
loperskich. Powstające osiedla domów jednorodzinnych i wielo-
rodzinnych wymagają dużych nakładów inwestycyjnych, zwłasz-
cza w infrastrukturę drogową i sanitarną. 

Podobną inwestycję zrealizowano w m. Nowe Grabie. Zakład 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie wybudował 
200,5 m nowej sieci wodociągowej we wschodniej części miej-
scowości (I etap). Koszt realizacji zadania wyniósł 29,5 tys. zł.

Na początku lipca ruszyły kolejne prace przy budowie frag-
mentu wodociągu w Nowym Grabiu. W ramach inwestycji  
(I etap) powstanie 451,5 m nowej sieci sanitarnej. Tereny te, sta-
nowią ważny punkt rozwojowy na mapie gminy i przewidziane 
są pod zabudowę jednorodzinną. Prace budowlane wykonu-
je Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie. 
Koszt realizacji zadania to 58,5 tys. zł. Oprac.: W. Olszewski
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Wybory przydenckie 2020 – I tura

Maseczki dla mieszkańców

Inicjatywa szycia maseczek, którą 
zapoczątkowała Pani Wioletta wraz z 
córką Dagmarą powstała na samym 
początku epidemii. Dzięki współpracy 
z lokalnymi krawcowymi Panią Mał-
gorzatą Szymańską i Anną Ciechlecką, 
mieszkankami Panią Sylwią Mikołaj-
czyk, Sylwią Lisiecką, Wandą Toma-
sik oraz firmą TOM-MAR uszyto ponad 
2200 maseczek. 

W kwietniu pojawiła się możliwość 
pozyskania dofinansowania na zakup 
materiałów potrzebnych do uszycia 
kolejnych maseczek. Stowarzyszenie 
Razem-dla Miasta i Gminy Gąbin, zło-
żyło wniosek. Organizatorem konkursu 
była Fundacja Młodzi Razem. Realiza-
torem projektu była Pani Wioletta Za-
wadzka i Dagmara Zawadzka. Wspar-
cie w projekcie uzyskano od firmy 
TOM-MAR. 

Wniosek został oceniony pozytyw-
nie. Maseczki trafiły już do mieszkań-
ców i instytucji funkcjonujących na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin. Między 
innymi przekazano je do Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie, OSP w Gąbi-
nie i Dobrzykowie, Przychodni w Gąbi-
nie i Dobrzykowie, sklepu Mila w Gąbi-
nie, Podstacji Pogotowia Ratunkowe-
go w Gąbinie oraz Komisariatu Policji  

w Gąbinie. Maseczki przekazała repre-
zentantka realizatora - Dagmara Zawadz-
ka oraz wnioskodawcy - Jakub Ziółkowski. 

Przedsięwzięcie sfinansowano z „So-
lidarni z bohaterami czasu epidemii” 
partnerskiego przedsięwzięcia progra-
mu „Działaj Lokalnie” i Nationale-Ne-

Pod koniec kwietnia Stowarzyszenie Razem-dla Miasta i Gminy Gąbin, podpisało umowę 
na realizację projektu mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. 
Realizatorem projektu była Pani Wioletta Zawadzka - właścicielka salonu kosmetycznego 
Viola oraz Dagmara Zawadzka - członkini OSP w Gąbinie przy współpracy z firmą TOM-
-MAR z Gąbina. Projekt polegał na uszyciu maseczek wielokrotnego użytku, które trafiły 
do mieszkańców i instytucji z terenu Miasta i Gminy Gąbin. 

derlanden. „Działaj Lokalnie” to pro-
gram Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowany przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL 
Fundację FLZP Młodzi Razem.

Stowarzyszenie Razem  
Dla Miasta i Gminy Gąbin

Największe poparcie naszych mieszkańców zdobyła urzę-
dujący prezydent Andrzej Duda, zdobywając  3215 głosów 
(60,49%). Na drugim miejscu znalazł się kandydat KO Rafał 
Trzaskowski, otrzymując 963 głosy (18,12%). Trzecie miejsce 
przypadło z kolei Szymonowi Hołowni, na którego głosowa-
ło 541 mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin (10,18%).

Frekwencja na terenie gminy była odzwierciedleniem 
trendów ogólnokrajowych i wyniosła 60,37%. Do urn poszło 

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Prezentujemy wyniki ze 100% obwodów 
wyborczych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

5342 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Najwięk-
sza frekwencję odnotowała Obwodowa Komisja Wyborcza 
nr 12 w DPS w Koszelewie. Zagłosowało tam 76,62% upraw-
nionych osób. Najniższa frekwencja była z kolei na obsza-
rze wyznaczonym dla Obwodowej Komisji Wyborczej nr 11, 
mieszącej się w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu. 
Zagłosowało tam 47,12% uprawnionych wyborców.
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Tarcza antykryzysowa  
dla przedsiębiorców

Projekt finansowany jest ze środ-
ków rządowych w ramach tzw. Tarczy 
Antykryzysowej. Za realizację progra-
mu wsparcia na naszym terenie odpo-
wiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy 
w Płocku.

Formy wparcia z których mogą sko-
rzystać przedsiębiorcy z terenu powia-
tu płockiego:

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 
z możliwością całkowitego umorzenia

Jednym z instrumentów wspiera-
jących przedsiębiorców, którzy pro-
wadzili działalność gospodarczą przed 
dniem 1 marca 2020 r są pożyczki 
udzielane mikroprzedsiębiorcom na 
pokrycie bieżących kosztów prowadze-
nia działalności gospodarczej do wyso-
kości 5000,00 zł.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe 
i wynosi w skali roku 0,05 stopy redy-
skonta weksli przyjmowanych przez 
NBP.

Pożyczka podlega spłacie przez 
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Ka-
rencja w spłacie kapitału wraz z odset-
kami wynosi 3 miesiące od dnia udzie-
lenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami na 
wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega 
umorzeniu, pod warunkiem, że mikro-
przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy 
od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy 
stanu zatrudnienia w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy w stosunku 
do stanu zatrudnienia na dzień 29 lu-
tego 2020 r.

Z tytułu niespłaconej pożyczki sta-
rosta jest uprawniony do dochodzenia 
roszczeń.

Mikroprzedsiębiorca — to przed-
siębiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 
1 pkt. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 
r., poz. 1292) , który w co najmniej 
jednym roku z dwóch ostatnich lat ob-
rotowych spełniał łącznie następujące 
warunki: zatrudniał średniorocznie 
mniej niż 10 pracowników oraz osią-
gnął roczny obrót netto ze sprzedaży 
towarów, wyrobów i usług oraz z ope-
racji finansowych nieprzekraczający 
równowartości w złotych 2 milionów 
euro, lub sumy aktywów jego bilan-
su sporządzonego na koniec jednego 
z tych lat nie przekroczyły równowar-
tości w złotych 2 milionów euro.

Zasady ustalania średnioroczne-
go zatrudnienia oraz wielkości obrotu 
w euro określa art. 7 ust.2-4 ustawy 
z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsię-
biorców.

Oświadczenia we wnioskach są 
składane przez mikroprzedsiębiorcę 
pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej, za składanie fałszywych oświad-
czeń, w brzmieniu: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpo-
wiedzialności karnej za składanie fał-
szywych oświadczeń.

Wsparcie polegające na udzieleniu 
niskoprocentowej pożyczki z Funduszu 
Pracy dla mikroprzedsiębiorców sta-
nowi pomoc publiczną, mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom 
w gospodarce, o której mowa w Sekcji 
3.1 Komunikatu Komisji — Tymczaso-
we ramy środków pomocy państwa 
w celu wsparcia gospodarki w kon-
tekście trwającej epidemii COVID-19 
(2020/C 91 1/01) (Dz. Urz. UE C 911 
z 20.03.2020, str. l).

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce udzielania pożyczek, w tym obo-
wiązujące zasady, wzór wniosku wraz 
z załącznikami jakie należy złożyć znaj-
dują się na stronie internetowej PUP 
w Płocku.

Dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności gospodar-
czej dla przedsiębiorców samozatrud-
nionych

Wnioski można składać w terminie 
od dnia 15 kwietnia 2020 roku do dnia 
28 kwietnia 2020 roku.

O powyższe dofinansowanie mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy niezatrud-
niający pracowników, którzy:
• odnotowali spadek obrotów gospo-

darczych o co najmniej 30%, rozu-
miany jako zmniejszenie sprzedaży 
towarów lub usług w ujęciu ilościo-
wym lub wartościowym w okresie 
dwóch kolejnych miesięcy kalen-
darzowych w roku bieżącym (po 
1 stycznia 2020 r.) w porównaniu 
do analogicznych dwóch miesięcy 
w roku poprzednim,

• nie posiadali do końca trzeciego 
kwartału 2019 r. zaległości w regu-
lowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 
Fundusz Solidarnościowy,

• nie otrzymali i nie ubiegali się o do-
finansowanie na ten sam cel z in-
nych środków publicznych,

• nie spełniają przesłanek do ogło-
szenia upadłości, o których mowa 
a w art. 11 lub art. 13 ust. 3 usta-
wy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe.
Dofinansowanie może zostać 

przyznane na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące, wpłacane jest okresach 
miesięcznych. Dofinansowanie będzie 
ustalane według następujących prze-
działów spadku obrotów:
• co najmniej 30% - w wysokości 50% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie,

• co najmniej 50% - w wysokości 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie,

• co najmniej 80% - w wysokości 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
miesięcznie.
Przedsiębiorca po uzyskaniu dofinan-

sowania zobowiązany jest do prowadze-
nia działalności gospodarczej przez okres 
na który zostało ono przyznane oraz po 
zakończeniu wsparcia przez okres równy 
okresowi pobierania dofinansowania, 
przeznaczenia dofinansowania na koszty 
prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku nieprowadzenia 
działalności przez okres wynikający 
z umowy, przedsiębiorca zobowiązany 
jest do zwrotu środków bez odsetek 
proporcjonalnie do okresu niepro-

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje o możliwości skorzystania ze wsparcia, dedy-
kowanego przedsiębiorcom, dotkniętym negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa 
SARS-CoV-2.
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wadzenia działalności gospodarczej, 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty. Szczegółowe infor-
macje dotyczące udzielania dofinan-
sowania, w tym obowiązujące zasady, 
wzory wniosków wraz z załącznikami 
jakie należy złożyć znajdują się na stro-
nie internetowej PUP w Płocku.

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz na-
leżnych od tych wynagrodzeń składek 
na ubezpieczenia społeczne w przy-
padku spadku obrotów gospodarczych 
w następstwie wystąpienia covid-19.

Wnioski można składać w terminie 
od dnia 17 kwietnia 2020 roku do dnia 
30 kwietnia 2020 roku.

O powyższe dofinansowanie mogą 
ubiegać się przedsiębiorcy posiadający 
status mikroprzedsiębiorcy, małego 
lub średniego przedsiębiorcy, którzy:
• prowadzili działalność gospodarczą 

przed dniem 1 marca 2020 r.,
• odnotowali spadek obrotów gospo-

darczych o co najmniej 30%, rozu-
miany jako zmniejszenie sprzedaży 
towarów lub usług w ujęciu ilościo-
wym lub wartościowym w okresie 
dwóch kolejnych miesięcy kalen-
darzowych w roku bieżącym (po 
1 stycznia 2020 r.) w porównaniu 
do analogicznych dwóch miesięcy 
w roku poprzednim,

• nie posiadali do końca trzeciego 
kwartału 2019r. zaległości w regu-
lowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społecz-
ne, ubezpieczenie zdrowotne, Fun-
dusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Fundusz Pracy lub 
Fundusz Solidarnościowy,

• nie otrzymali i nie ubiegali się o do-
finansowanie na ten sam cel z in-
nych środków publicznych,

• nie spełniają przesłanek do ogło-
szenia upadłości, o których mowa 
a w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upa-
dłościowe.

• zatrudniają pracowników (na pod-
stawie umowy o pracę, umowy 
o pracę nakładczą, umowy zlecenia 
albo innej umowy o świadczenie 
usług).
Dofinansowanie może zostać przy-

znane na okres nie dłuższy niż 3 mie-
siące, wypłacane jest w okresach mie-
sięcznych. Wysokość dofinansowania 
będzie ustalana według następujących 
przedziałów spadku obrotów:
• co najmniej 30% - wysokości nie-

przekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 50% wynagrodzeń poszcze-
gólnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz 
ze składkami na ubezpieczenia spo-
łeczne należnymi od tych wyna-

grodzeń, jednak nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, powiększonego o składki 
na ubezpieczenia społeczne od pra-
codawcy w odniesieniu do każdego 
pracownika,

• co najmniej 50% - w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 70% wynagrodzeń poszcze-
gólnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz 
ze składkami na ubezpieczenia spo-
łeczne należnymi od tych wyna-
grodzeń, jednak nie więcej niż 70% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę, powiększonego o składki 
na ubezpieczenia społeczne od pra-
codawcy w odniesieniu do każdego 
pracownika,

• co najmniej 80% - w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 90% wynagrodzeń poszcze-
gólnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz 
ze składkami na ubezpieczenia spo-
łeczne należnymi od tych wyna-
grodzeń, jedna nie więcej niż 90% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę powiększonego o składki 
na ubezpieczenia społeczne od pra-
codawcy w odniesieniu do każdego 
pracownika.
Przedsiębiorca po uzyskaniu dofi-

nansowania zobowiązany jest do:
• prowadzenia działalności gospo-

darczej przez okres na który zostało 
ono przyznane oraz po zakończeniu 
wsparcia przez okres równy okreso-
wi pobierania dofinansowania,

• utrzymania w zatrudnieniu pracow-
ników objętych umową przez okres 
dofinansowania oraz po jego zakoń-
czeniu, przez okres równy okresowi 
dofinansowania,

• przeznaczenia dofinansowania na 
koszty związane z wynagrodzenia-
mi pracowników oraz składkami na 
ubezpieczenia społeczne od tych 
wynagrodzeń.
W przypadku nieutrzymania w za-

trudnieniu pracownika przez wymaga-
ny okres, przedsiębiorca zobowiązany 
jest do zwrotu dofinansowania bez 
odsetek, proporcjonalnie do okresu 
nieutrzymania w zatrudnieniu pracow-
nika, w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia wezwania starosty.

W przypadku wykorzystania środ-
ków niezgodnie z przeznaczeniem, 
przedsiębiorca zobowiązany jest do 
zwrotu środków w części wykorzysta-
nych niezgodnie z przeznaczeniem 
w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
wezwania starosty.

Dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników oraz skła-
dek na ubezpieczenia społeczne dla 

organizacji pozarządowych oraz pod-
miotów, o których mowa w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (np. kościelne osoby 
prawne, kluby sportowe)

Wnioski można składać w terminie 
od dnia 17 kwietnia 2020 roku do dnia 
30 kwietnia 2020 roku.

Podmiotem uprawnionym do 
wsparcia są organizacje pozarządowe 
(np. fundacje, stowarzyszenia) oraz 
inne podmioty prowadzące działal-
ność pożytku publicznego, np. kościel-
ne osoby prawne, kluby sportowe. 
Wsparcie przysługuje w przypadku 
spadku przychodów z działalności sta-
tutowej w następstwie wystąpienia 
COVID-19 o co najmniej 30%

Wsparcie przysługuje na okres do 
3 miesięcy, a jego wartość uzależniona 
jest od wartości spadku przychodów 
z działalności statutowej, rozumiane-
go jako stosunek łącznych przychodów 
z działalności statutowej w ciągu do-
wolnie wskazanych 2 kolejnych miesię-
cy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 
1 stycznia 2020 r.

W przypadku spadku przychodów 
z działalności statutowej o:
• co najmniej 30% — wsparcie może 

być przyznane w wysokości nieprze-
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 
50% wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem 
o dofinansowanie wraz ze składkami 
na ubezpieczenia społeczne należny-
mi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego 
o składki na ubezpieczenia społecz-
ne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika;

• co najmniej 50% — wsparcie może 
być przyznane w wysokości nie-
przekraczającej kwoty stanowiącej 
sumę 70% wynagrodzeń poszcze-
gólnych pracowników objętych 
wnioskiem o dofinansowanie wraz 
ze składkami na ubezpieczenia 
społeczne należnymi od tych wy-
nagrodzeń, jednak nie więcej niż 
70% kwoty minimalnego wynagro-
dzenia, powiększonego o składki na 
ubezpieczenia społeczne od praco-
dawcy, w odniesieniu do każdego 
pracownika;

• co najmniej 80% — wsparcie może 
być przyznane w wysokości nieprze-
kraczającej kwoty stanowiącej sumę 
90% wynagrodzeń poszczególnych 
pracowników objętych wnioskiem 
o dofinansowanie wraz ze składkami 
na ubezpieczenia społeczne należny-
mi od tych wynagrodzeń, jednak nie 
więcej niż 90% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia, powiększonego 
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o składki na ubezpieczenia społecz-
ne od pracodawcy, w odniesieniu do 
każdego pracownika.
Składając wniosek Wnioskodawca 

oświadcza o:
• wystąpieniu spadku przychodów 

z działalności statutowej w wysoko-
ści, o której mowa w art. 15zze ust. 
4, w związku z zaistnieniem okolicz-
ności, o których mowa w art. 15zze 
ust, l ;

• niezaleganiu w regulowaniu zobo-
wiązań podatkowych, składek na 
ubezpieczenia społeczne, ubezpie-
czenie zdrowotne, Fundusz Gwa-
rantowanych Świadczeń Pracowni-
czych, Fundusz Pracy lub Fundusz 
Solidarnościowy do trzeciego kwar-
tału 2019 r.;

• łącznej liczbie zatrudnionych pra-
cowników oraz zatrudnianiu pra-
cowników objętych wnioskiem;

• wysokości wynagrodzenia każdego 
z pracowników objętych wnioskiem 
i należnych od tego wynagrodzenia 
składek na ubezpieczenia społeczne;

• zobowiązaniu się do utrzymania 
w zatrudnieniu pracowników obję-
tych wnioskiem, przez okres dofi-
nansowania oraz okres równy temu 
okresowi, po zakończeniu dofinan-

sowania, oraz o świadomości kon-
sekwencji za naruszenie powyższe-
go warunku;

• zobowiązaniu do niekorzystania 
z dofinansowania w tym samym za-
kresie z innych środków publicznych;

• numerze rachunku bankowego albo 
numerze rachunku prowadzonego 
w spółdzielczej kasie oszczędnościo-
wo-kredytowej właściwego dla pro-
wadzonej działalności statutowej.
Wsparcie w zakresie dofinanso-

wania części wynagrodzeń pracow-
ników oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne stanowi pomoc publiczną, 
mającą na celu zaradzenie poważnym 
zaburzeniom w gospodarce, o której 
mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji 
— Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki 
w kontekście trwającej epidemii CO-
VID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 
91I z 20.03.2020, str. 1)

Podmiot, który otrzymał wsparcie 
obowiązany jest do utrzymania w za-
trudnieniu pracowników objętych 
umową przez okres dofinansowania 
oraz okres równy temu okresowi, po 
zakończeniu dofinansowania.

Nie można otrzymać dofinansowa-
nia w części, w której te same koszty 

zostały albo zostaną sfinansowane 
z innych środków publicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące 
form wsparcia, w tym obowiązujące 
instrukcje oraz zasady, znaleźć można 
na stronie:
• https://psz.praca.gov.pl/dla-praco-

dawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
• https://plock.praca.gov.pl

Prawidłowo wypełnione i podpi-
sane dokumenty należy składać do 
Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku 
w niżej wybrany sposób:
• elektronicznie, przy wykorzystaniu 

kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego, przez Wortal Publicznych 
Służb Zatrudnienia, serwisie www.
praca.gov.pl

• elektronicznie, przy wykorzystaniu 
kwalifikowanego podpisu elektro-
nicznego na adres: sekretariat@
pupplock.pl

• składając w zaadresowanej i szczel-
nie zamkniętej kopercie do ozna-
czonego miejsca na dokumenty 
znajdującej się wewnątrz siedziby 
Powiatowego Urzędu Pracy w Płoc-
ku, ul. Kostrogaj 1

• przesyłając tradycyjną pocztą na ad-
res Powiatowy Urząd Pracy w Płoc-
ku ul. Kostrogaj l , 09-402 Płock.

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie 
zadań związanych z budową i modernizacją dróg 
oraz wsparcia finansowego dla lokalnych OSP
5 czerwca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płoc-
ku odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie zadań związanych z budową 
i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wsparcia finansowego dla lo-
kalnych OSP w ramach programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020.

W imieniu Samorządu Miasta 
i Gminy Gąbin umowę podpisał Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Gminy Aleksandry 
Kłys, natomiast Zarząd Województwa 
Mazowieckiego reprezentował Mar-
szałek Adam Struzik.

Miasto i Gmina Gąbin otrzyma-
ło wsparcie finansowe w wysokości 
75 000,00 zł na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi gminnej Kępi-
na – Plebanka, stanowiącej dojazd do 
gruntów rolnych.” Przedsięwzięcie jest 
kolejnym etapem szerszego zadania, 

rozbudowy lokalnej infrastruktury dro-
gowej, łączącej Gąbin i Czermno przez 
miejscowości Kępina oraz Plebanka. 
Budowa wspomnianej drogi nie tylko 
poprawi dojazd lokalnych mieszkańców 
do swoich pól oraz posesji ale usprawni 
połączenia komunikacyjne w regionie, 
zwiększając bezpieczeństwo i komfort 
okolicznych mieszkańców.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
otrzymał również wsparcie finansowe 
w ramach programu Mazowieckie Straż-
nice OSP – 2020. Kwota dotacji w wyso-
kości 19.100,00 zł przeznaczona będzie 
na modernizację siedziby OSP Czermno. 
W ramach zadania wyremontowane 
będą pomieszczenia strażnicy: garaż, szat-
nia oraz łazienka. Inwestycja ta znacząco 
wpłynie na jakość funkcjonowania lokal-
nej OSP, a tym samym poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców Czermna i okolic.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. https://www.facebook.

com/sierockaiwona
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Zmarł ks. Andrzej Świderski
Tuż przed północą, 24 kwietnia zmarł ks. kan. dr Andrzej Świderski, proboszcz parafii Gą-
bin. Miał 60 lat.

Ks. kan. dr Andrzej Świderski dał się 
poznać jako osoba bardzo uduchowio-
na. Był także doskonałym administra-
torem. Wysiłek, jaki włożył w kontynu-
ację prac modernizacyjnych gąbińskiej 
świątyni parafialnej jest tego najlep-
szym dowodem. Dużo uwagi poświę-
cał sprawom organizacyjnym parafii. 
Jego życzliwość, skromność oraz wyro-
zumiałość zjednały serca mieszkańców 
ziemi gąbińskiej. Pozostawił po sobie 
nie tylko spuściznę materialną, ale 
przede wszystkim duchową. Zawsze 
spokojny, skromny i opanowany, dawał 
swoim parafianom poczucie bezpie-
czeństwa, porządku oraz wewnętrzne-
go spokoju. Bezsprzecznie swoją po-
stawą przyczynił się do wzbogacenia 
życia duchowego parafii Gąbin.

Ks. kanonik studiował na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim. Był oso-
bą niezwykle oczytaną i poświęconą 

nauce. Prowadził zajęcia dydaktyczne 
na Soborowym Studium Teologiczno-
-Pastoralnym w Płocku oraz w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Ło-
wiczu. Pełnił liczne role w kościele, był 
referentem ds. ekumenicznych, deka-
nalnym duszpasterzem rodzin deka-
natu tłuchowskiego i gąbińskiego, wi-
cedziekanem dekanatu tłuchowskiego 
i gąbińskiego, koordynatorem ds. kon-
taktów ze Stowarzyszeniem „Pomoc 
Kościołowi w potrzebie” oraz człon-
kiem Diecezjalnej Rady Wydawniczej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się 30 kwietnia  w kościele parafialnym 
w Gąbinie. Mszę pogrzebową odprawił 
Biskup Płocki Piotr Libera. W nabożeń-
stwie, ze względu na panujące w kraju 
obostrzenia wzięła udział ograniczona 
liczba osób, głównie kapłanów i przy-
jaciół ks. Świderskiego, a także przed-
stawiciele lokalnego samorządu. 

Andrzej Świderski urodził się 
21 lutego 1960 roku w Sierpcu. 

Swoje życie od młodości zwią-
zał z kapłaństwem. W 1983 roku 
został diakonem, zaś święcenia 
kapłańskie przyjął 3 czerwca 1984 
roku w Płocku. 

Pracę duszpasterską rozpoczął 
jako wikariusz w parafii wyszo-
grodzkiej (1984-1985). Następnie 
pełnił rolę wikariusza w parafii św. 
Jana Chrzciciela w Płocku (1988-
1995) oraz w Gąbinie (1995-
1999). 

Będąc kapłanem w naszej pa-
rafii, dał się poznać jako osoba 
skromna, oczytana oraz bliska lu-
dzi i ich problemów duchowych. 
W 1999 roku został proboszczem 
parafii Bożewo. W 2012 roku 
otrzymał tytuł księdza kanonika 
zaś w 2017 kanonika honorowego 
Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. 
W marcu 2018 roku został pro-
boszczem parafii Gąbin. Funkcję 
tę sprawował do śmierci.
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Szkoły w czasach pracy zdalnej

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  
wspiera zdalne nauczanie

12 marca w związku z wybuchem epidemii koronawirusa COVID-19, Minister Edukacji Na-
rodowej podjął decyzję o ograniczeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w całym kraju. 
Od 25 marca wszystkie placówki oświatowe przeszły na pracę zdalną. W maju rozpoczęło się 
luzowanie obostrzeń i stopniowe wznawianie działalności przez niektóre jednostki. 

Na terenie gminy wybuch epidemii 
spowodował zawieszenie działalności 
opiekuńczo-wychowawczej we wszyst-
kich jednostkach oświatowych: żłob-
kach, przedszkolach, szkołach pod-
stawowych i zespole szkół ponadpod-
stawowych. Sytuacja ta bezpośrednio 
wpłynęła na ponad 1600 uczniów. 

Poszczególne placówki opiekuńczo-
-wychowawcze wdrożyły systemy zdal-
nego nauczania. Szkoła podstawowa  
w Dobrzykowie oraz zespół szkół w Gą-
binie korzystały z internetowych plat-
form edukacyjnych. Pozostałe szkoły 
organizowały pracę poprzez grupy 
tematyczne, komunikatory interneto-
we i kontakt telefoniczny. Działalność 
edukacyjną prowadziły również przed-
szkola, punkty przedszkolne i żłobki sa-
morządowe. Udostępniały one swoim 
podopiecznym materiały on-line oraz 
organizowały internetowe konkursy, 

gry i zabawy (różne formy w zależności 
od wieku podopiecznych). Pracownicy 
wspomnianych jednostek, włączyli się 
w akcję szycia maseczek dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin. 

11 maja otwarte zostały żłobki oraz 
przedszkola samorządowe. Funkcjono-
wanie placówek ograniczyło się do pro-
wadzenia działalności opiekuńczej. Punk-
ty oraz oddziały przedszkolne pozostały 
zamknięte. Do wspomnianych jednostek 
mogły uczęszczać dzieci rodziców pracu-
jących, mających trudną sytuację finan-
sową. Z opieki skorzystało kilkadziesiąt ro-
dzin. Placówki działały zgodnie z nowym 
reżimem sanitarnym oraz obostrzeniami 
epidemicznymi, wprowadzonymi przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego. 

25 maja otworzono szkoły podsta-
wowe. Ich funkcjonowanie ograniczono 
do działań opiekuńczych oraz konsulta-
cji dydaktycznych dla klas I-III oraz VIII. 

W dniach 16-18 czerwca w szko-
łach podstawowych na terenie gmi-
ny odbyły się egzaminy ósmoklasisty. 
Testy sprawdzające wiedzę uczniów 
kończących szkoły podstawowe, prze-
prowadzane były z zachowaniem 
panujących obostrzeń sanitarnych.  
16 czerwca uczniowie sprawdzali swo-
ją wiedzę z Języka Polskiego. Kolejnego 
dnia przeprowadzono egzamin z mate-
matyki zaś trzeciego dnia z języka ob-
cego, nowożytnego. 

8 czerwca rozpoczęły się matury.  
W związku z panującą epidemią, wyglą-
dały one nieco inaczej niż dotychczas. 
Mniejsze grupy piszących uczniów, 
brak egzaminów ustnych, zachowany 
dystans społeczny. Matury trwały do 
29 czerwca. Dodatkowy termin przewi-
dziano na 8-17 lipca. Ogłoszenie wyni-
ków ma odbyć się 11 sierpnia. 

oprac.: W.O.

Projekt pod nazwą Zdalna Szkoła 
– wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Eduka-
cyjnej w systemie kształcenia zdalne-
go, realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Po-
wszechny dostęp do szybkiego Inter-
netu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” obej-
mować będzie zakup 10 laptopów oraz 
20 tabletów. Urządzenia przekazane 
zostaną do sześciu szkół podstawowych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Sprzęt 
przeznaczony będzie dla nauczycieli 
i najbardziej potrzebujących uczniów 
w celu wsparcia realizacji zdalnego na-
uczania, wprowadzonego w związku 
z pandemią koronawirusa COVID-19.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin na 
początku kwietnia 2020 r. wystąpił z wnio-
skiem o przyznanie grantu w ramach pro-
jektu ZDALNA SZKOŁA. 17 kwietnia wnio-
sek został wybrany do dofinansowania. 

27 kwietnia br. Burmistrz Krzysztof Jadczak wraz ze Skarbnikiem Gminy Aleksandrą 
Kłys, w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Gąbin podpisał umowę na realizację projektu 
ZDALNA SZKOŁA na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów z sześciu 
szkół podstawowych miasta i gminy Gąbin.

Miasto i Gmina Gąbin otrzymało na ten 
cel 70.000,00 zł, co stanowi 100% dofi-
nansowania. Czas na realizację oraz roz-
liczenie projektu wynosi sześć miesięcy.

Obecnie Samorząd prowadzi proce-
durę wyboru wykonawcy na zakup i do-
stawę w/w sprzętu komputerowego.

Zdalna Szkoła to projekt grantowy 
realizowany we współpracy z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, który po-

zwala każdej gminie w prosty i szybki 
sposób pozyskać dodatkowe środ-
ki finansowe na wyposażenie szkół 
w sprzęt niezbędny do prowadzenia 
zdalnych lekcji. W czasie pandemii 
dbanie o zdrowie i edukację mieszkań-
ców poprzez zapewnienie możliwości 
nauki zdalnej jest jednym ze sztanda-
rowych działań prewencyjnych.

Oprac. W. Olszewski
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ZDALNE NAUCZANIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. WŁADYSŁAWA STANISLAWA REYMONTA W CZERMNIE

W naszej szkole, zgodnie z wy-
tycznymi MEN odbywa się nauczanie 
zdalne. Nauczyciele korzystają z dzien-
nika elektronicznego, e-maili, portali 
społecznościowych typu facebook. 
Utworzone są grupy klasowe na fb  
i na messengerze, dzięki temu można 
prowadzić grupowe wideospotkania 
on-line. Wszyscy nauczyciele bardzo 
kreatywnie podeszli do „nauczania 
domowego” i zapewnili realizację tego 
procesu w sposób dostosowany do 
możliwości i umiejętności uczniów. 
Materiały przesyłane uczniom  roz-
wijają ich zainteresowania, utrwalają 
wiedzę i pozwalają przyswoić nowe 
wiadomości i umiejętności. Na porta-
lu społecznościowym powstała grupa 
szkolna Przyjaciele Reymonta, zrze-
szająca osoby związane z naszą szkołą. 
Umieszczane są tu ciekawe informa-
cje, sugestie i wspaniałe prace naszych 
uczniów, którzy doskonale odnaleźli się 
w tej nowej sytuacji. Dzięki wzajemnej 
współpracy: nauczyciel - uczeń- rodzic, 
dzieci sumiennie wywiązują się z obo-
wiązków szkolnych. Oprócz zajęć obo-
wiązkowych realizowanych w pracy 
zdalnej uczniowie klasy rozwijają rów-
nież swoje uzdolnienia na zajęciach 
koła plastycznego, czego przykładem 
są wykonane przez nich piękne prace.

Zdalne lekcje religii 
Tegoroczny marzec to czas Wiel-

kiego Postu, który  zbiegł się z zaprze-
staniem w szkole tradycyjnej nauki 
wszystkich przedmiotów w tym rów-
nież religii  i rozpoczęciem nauczania 
zdalnego spowodowanego epidemią  
koronawirusa. Religijny czas prze-
żywania rekolekcji wielkopostnych  
i uczestnictwo realne w świętowaniu 
najważniejszych Świąt w roku Wielka-
nocy przyszło uczniom, nauczycielom  
i rodzicom przeżywać duchowo z wy-
korzystaniem szklanego ekranu telewi-
zora, komputera czy telefonu. Ucznio-
wie naszej szkoły w czasie trwania 
zdalnego nauczania w ramach reali-
zowanej tematyki religijnej pamiętali  
o rocznicy śmierci Świętego Jana Paw-
ła II – Papieża Polaka. Ponad miesiąc 
później tworzyli prezentację multi-
medialne, wykonywali laurki i pisali 
życzenia z racji 100 rocznicy urodzin 
Jana Pawła II. Kultywując tradycję lu-
dową wykonywali przepiękne palmy 
na Niedzielę Palmową. Dużym zainte-
resowaniem cieszył się blok tematycz-
ny z religii „Mocni w Duchu Dzieciom”, 
który codziennie umieszczany był na 

naszej grupie szkoły Przyjaciele Rey-
monta. Na grupie Przyjaciele Reymon-
ta udostępniana była też grupa Teo-
Bańkologia, czyli teologia ks. Teodora  
w bańkach mydlanych - poważne treści  
w filigranowej formie. Grupa ta zyska-
ła dużą popularność. Uczniowie często 
tam zaglądali bo była tam modlitwa 
różańcowa, rekolekcje wielkopostne, 
nabożeństwa majowe a od 13 maja 
Wielka Nowenna Pompejańska. Dzieci 
utrwalając modlitwę do Anioła Stróża  
tworzyły swoje aniołki. Lepiły owieczki 
z racji Niedzieli Dobrego Pasterza. Na 
nabożeństwa majowe przygotowały 
swoje domowe kapliczki i figurki, aby 
przy nich odprawiać w domu majów-
ki. Czas pandemii to pracowity  czas,  
w którym uczniowie oprócz tradycyj-
nych prac wykonywali prace plastycz-
ne, przestrzenne i poetyckie. Ponie-
waż prace uczniów nie mogły być tra-
dycyjne prezentowane na gazetkach  
w szkole dlatego na początku zdalnego 
nauczania utworzona została na Fa-
cebook naszej szkoły oddzielna grupa 
Przyjaciele Reymonta, na której syste-
matycznie prezentowane były prace 
uczniów. Na grupie tej pojawiały się 
ciekawe filmy, bajki, piosenki o tema-
tyce religijnej. Uczniowie kl. III i IV oraz 
rodzice mieli możliwość skorzystania 
ze spotkań on-line i przygotowania do 

Komunii świętej, które zgodnie z zarzą-
dzeniem Biskupa odbędą się po waka-
cjach. Od czerwca z zachowaniem za-
sad bezpieczeństwa w ramach religii  
wracamy do uczestnictwa realnego  
w niedzielnych i świątecznych Mszach 
świętych.

Zdalna biblioteka
W czasie trwania zdalnego naucza-

nia na Facebook naszej szkoły utwo-
rzona została dodatkowa grupa  Przy-
jaciele Reymonta gdzie pojawiały się 
codziennie propozycje szkolnej biblio-
teki. Były tam prezentowane bajki, le-
gendy, baśnie, słuchowiska, filmy, pio-
senki, audiobooki głównie lektur dla 
kl.7-8. Udostępniane były rekomen-
dowane przez MEN bloki tematyczne  
z różnych przedmiotów dla różnych 
klas. Pojawiały się zagadki, rebusy, 
quizy, puzzle, krzyżówki, labirynty  
i gry. Nie zabrakło  linków dla  ciekaw-
skich i prezentacji multimedialnych.  
Z wykorzystaniem programów Padlet 
i Genially pojawiały się wiadomości 
przypominające o przypadających 
ważnych datach i wydarzeniach.  Z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa ro-
dzice realnie odbierali dla dzieci kl. I-III 
kolejne części podręcznika z biblioteki 
szkolnej.
Oprac.: Szkoła Podstawowa w Czermnie 
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ABC segregacji

METALE  
I TWORZyWA  
SZTUCZNE

Należy wyrzucać
• Aluminiowe wieczka
• butelki PET(odkręcamy nakrętki i zgniatamy)
• plastikowe nakrętki z butelek
• etykiety z folii termokurczliwej
• folia aluminiowa
• folia opakowaniowa
• foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu i piciu
• garnki, blachy do pieczenia
• kapsułki po kawie
• kartony po napojach, sokach i mleku
• koperty z folią bąbelkową
• metalowe nakrętki od słoików, kapsle
• opakowania po jogurcie
• plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czy-

stości
• produkty z biodegradowalnego plastiku
• produkty z gumy i kauczuku
• puszki po napojach, konserwach
• styropian opakowaniowy odpowiednio opisany
• puste koszyczki po kostkach WC
• woreczki foliowe

Nie należy wyrzucać
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

ODPADy  
ZMIESZANE

Uwaga! odpady zmieszane wrzucamy do pojemnika. Tra-
fiają tu odpadki/pozostałości po sortowaniu z wyłącze-
niem odpadów niebezpiecznych. Należy wrzucać wszyst-
ko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu.

„POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI” (tzw. pozostałości po 
sortowaniu/zmieszane)

Należy wyrzucać
• zużyte środki higieny osobistej (m.in.: pampersy, pie-

lucho-majtki, podpaski, chusteczki, szczoteczki do zę-
bów, jednorazowe maszynki do golenia itp.),

• popiół,
• wilgotny i zabrudzony papier/folię,
• chusteczki nawilżające,
• odchody zwierząt domowych,
• worki od odkurzacza,
• potłuczone szkło i naczynia,
• bombki choinkowe,
• odzież,
• buty i tekstylia (np. koce, firanki, ręczniki itp.),
•  aluminiowe zabrudzone tacki,
• sztuczne kwiaty,
• styropian opakowaniowy (np. po sprzęcie RTV/AGD),
• kości, ości, przetworzone jedzenie,
• niedopałki papierosów,
• włosy,
• kredki, długopisy, mazaki,
• żwirek, trociny, piasek dla zwierząt,
• jednorazowe talerzyki i sztućce, świece, etc.;

Do pojemnika z odpadami pozostałymi po segregacji 
należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebez-
piecznych.

Do worków żółtych wrzucamy przedmioty codziennego 
użytku wykonane z plastiku i innych tworzyw sztucznych 
(czyste butelki PET i opakowania spozywcze), różnego ro-
dzaju folie oraz przedmioty metalowe w tym wykonane 
z aluminium

SZKŁO
Do worków zielonych wrzucamy czyste, 
puste słoiki, butelki i inne drobne przed-
mioty szklane wykorzystywane w co-
dziennym użytku

Należy wyrzucać
• szklane butelki po napojach i żywności
• opróżnione słoiki bez nakrętek
• szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wy-

konane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wyrzucać
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• szkła okularowego
• szkła żaroodpornego
• zniczy z zawartością wosku
• żarówek i świetlówek
• reflektorów
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silni-

kowych
• luster oraz szyb okiennych i zbrojonych
• monitorów i lamp telewizyjnych
• termometrów i strzykawek
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PAPIER Należy wyrzucać
• czasopisma, ulotki
• kartonowe pudła i opakowania
• katalogi, prospekty
• kartony po jajkach
• papier, karton, tektura
• pudełka po pizzy (bardzo zabrudzone części odrywamy 

i wyrzucamy do „pozostałości po sortowaniu”)
• rurki po papierze toaletowym i ręcznikach
• torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wyko-

nane z tzw. papieru kredowego)
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty bez części metalowych
• książki bez sztywnych okładek

Nie należy wyrzucać
• kartonów po mleku i napojach
• okładek książek,
• papieru pokrytego tworzywem sztucznym,
• papieru lakierowanego, zabrudzonego lub tłustego,
• ręczników papierowych i chusteczek higienicznych,
• papierowych worków po nawozach i materiałach bu-

dowlanych, tapet
• pieluch jednorazowych oraz innych materiałów higie-

nicznych ubrań
• paragonów ze sklepu

Należy wyrzucać
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• fusy z kawy czy herbaty
• skorupki jajek
• zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np.  

zepsuta zupa)

Nie należy wyrzucać
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• kurzu z odkurzacza
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADy  
BIODEGRA- 
DOWALNE

Do worków brązowych wrzucamy odpady organiczne, 
pochodzące z zarówno z gospodarstwa domowego jak 
i ogrodu

Informacja: Odpady biodegradowalne należy wrzucać do 
pojemnika BIO bez torebek i worków z tworzyw sztucz-
nych, ewentualnie mogą być w opakowaniach biodegra-
dowalnych.

Uwaga! jest to nowa frakcja do segre-
gacji. Do worków niebieskich wrzucamy 
przedmioty i opakowania wykonane 
z papieru takie jak kartony, czasopisma, 
książki, ulotki, wytłoczki itp.
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Nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

WAŻNE TELEFONY

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nieru-
chomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy a powstają na nich odpady 
komunalne, uzależniona jest od ilości 
i pojemności zadeklarowanych do od-
bioru w miesiącu pojemników.

Podano stawki zależne od pojem-
ności pojemników i worków:

L.p. Rodzaj Pojemność [litry] Opłata [zł]
1 pojemnik 120 5,90
2 pojemnik 240 11,80
3 pojemnik 660 32,45
4 pojemnik 1100 54,10
5 worek 60 3,50
6 worek 120 7,00

Jeżeli odpady są zbierane i odbiera-
ne w sposób selektywny, w wysokości 
169,30 zł za rok od nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy, 
lub innej nieruchomości wykorzystywa-
nej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

opłata 169,30 rok
NIERUCHOM. REKR.-WYPOCZYNKOWE

OPŁATA ZRYCZAŁTOWANA
• jednorazowa opłata roczna
• odpady zbierane w sposób selek-

tywny
• oznaczone odpowiednim kodem 

kreskowym
• odpady odbiera firma

W sytuacji stwierdzenia, że od-
bierane z nieruchomości odpady 
nie są zbierane w sposób selektyw-
ny stosowana będzie opłata pod-
wyższona wynosząca podwojoną 
opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Cennik Opłat za odbiór odpadów
Nieruchomości zamieszkałe

Stawki opłaty obowiązujące na 
nieruchomości zamieszkałej wyno-
szą odpowiednio: 27,00 zł od każdej 
osoby zamieszkującej daną nieru-
chomość, 25,00 zł od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość, 
której właściciel zadeklaruje kompo-
stowanie bioodpadów w przydomo-
wym kompostowniku (dotyczy tylko 
właścicieli nieruchomości w zabudo-
wie jednorodzinnej). W tej sytuacji 
obowiązuje zwolnienie z części opłaty 
w wysokości 2,00 zł. miesięcznie od 
obowiązującej stawki opłaty liczonej 
od każdej osoby.

opłata 27,00 miesiąc

opłata 25,00 miesiąc

BEZ KOMPOSTOWNIKA

Z KOMPOSTOWNIKIEM

ODPADY ZIELONE ODBIERA GMINA
• nie przysługuje zwolnienie z części 

opłaty
• odpady umieszczamy w zielonym 

worku
• worek BIO nalezy oznaczyć odpo-

wiednim kodem kreskowym
• odpady odbiera firma

ODPADY ZIELONE 
ZAGOSPODAROWUJE WŁAŚCICIEL
• właściciel deklaruje posiadanie 

kompostownika
• właściciel deklaruje pojemność 

kompostownika

• przysługuje zwolnienie z części 
opłaty

• wysokości zwolnienia 2,00 zł/os.
• właściciel zagospodarowuje odpady

Sekretariat UMiG – 24 267-41-50
Biuro Podawcze24 – 267-41-69
St. ds. Odpadami – 24 267-41-62
St. ds. Środowiska – 24 267-41-65
Księgowanie opłat – 24 267-41-53
Windykacja należności – 24 267-41-53
Kierownik Ref. – 24 267-41-61
Sekretarz UMiG – 24 267-41-52
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Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

1. LUDWIKÓW, NOWE GRABIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 1; 15 27 1 1 
MAJ 6; 20 6; 20 6 11 6 

CZERWIEC 3; 17 3; 17 22 3 3 
LIPIEC 1; 15 1; 15 1 13 1 

SIERPIEŃ 5; 19 5; 19 24 5 5 
WRZESIEŃ 2; 16 2; 16 2 14 2 

PAŹDZIERNIK 7; 21 7; 21 26 7 7 
LISTOPAD 4 4 4 9 4 
GRUDZIEŃ 2 2 28 2 2 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

3. NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA, STARA KORZENIÓWKA,  
NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 8; 22 27 8 8 
MAJ 13; 27 13; 27 13 11 13 

CZERWIEC 10; 24 10; 24 22 10 10 
LIPIEC 8; 22 8; 22 8 13 8 

SIERPIEŃ 12; 26 12; 26 24 12 12 
WRZESIEŃ 9; 23 9; 23 9 14 9 

PAŹDZIERNIK 14; 28 14; 28 26 14 14 
LISTOPAD 11 11 11 9 11 
GRUDZIEŃ 9 9 28 9 9 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

5. KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW, LIPIŃSKIE, 
OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 18(sobota); 
28 

18(sobota); 
28 

27 28 28 

MAJ 12; 26 12; 26 26 11 26 
CZERWIEC 9; 23 9; 23 22 23 23 

LIPIEC 14; 28 14; 28 28 13 28 
SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 24 25 25 

WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 22 14 22 
PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 26 27 27 

LISTOPAD 24 24 24 9 24 
GRUDZIEŃ 22 22 28 22 22 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

2. DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 28 14; 28 27 14 14 
MAJ 12; 26 12; 26 12 11 12 

CZERWIEC 9; 23 9; 23 22 9 9 
LIPIEC 14; 28 14; 28 14 13 14 

SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 24 11 11 
WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 8 14 8 

PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 26 13 13 
LISTOPAD 10 10 10 9 10 
GRUDZIEŃ 8 8 28 8 8 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

2. DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 28 14; 28 27 14 14 
MAJ 12; 26 12; 26 12 11 12 

CZERWIEC 9; 23 9; 23 22 9 9 
LIPIEC 14; 28 14; 28 14 13 14 

SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 24 11 11 
WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 8 14 8 

PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 26 13 13 
LISTOPAD 10 10 10 9 10 
GRUDZIEŃ 8 8 28 8 8 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

4. BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE, PLEBANKA, PRZEMYSŁÓW,  
TROSZYN POLSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 1; 15 27 15 15 
MAJ 6; 20 6; 20 20 11 20 

CZERWIEC 3; 17 3; 17 22 17 17 
LIPIEC 1; 15 1; 15 15 13 15 

SIERPIEŃ 5; 19 5; 19 24 19 19 
WRZESIEŃ 2; 16 2; 16 16 14 16 

PAŹDZIERNIK 7; 21 7; 21 26 21 21 
LISTOPAD 18 18 18 9 18 
GRUDZIEŃ 16 16 28 16 16 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

6. GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW, NOWY KAMIEŃ,  
STARY KAMIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 8; 22 27 22 22 
MAJ 13; 27 13; 27 27 11 27 

CZERWIEC 10; 24 10; 24 22 24 24 
LIPIEC 8; 22 8; 22 22 13 22 

SIERPIEŃ 12; 26 12; 26 24 26 26 
WRZESIEŃ 9; 23 9; 23 23 14 23 

PAŹDZIERNIK 14; 28 14; 28 26 28 28 
LISTOPAD 25 25 25 9 25 
GRUDZIEŃ 23 23 28 23 23 

 

3. NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA,  
STARA KORZENIÓWKA,

NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI

5. KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW, 
LIPIŃSKIE, OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI

6. GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW,  
NOWY KAMIEŃ,  STARY KAMIEŃ

4. BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE, PLEBANKA, 
PRZEMYSŁÓW,  TROSZYN POLSKI



16

www.gabin.pl

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

7. GÓRKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 14; 28 27 14 14 
MAJ 13; 27 12; 26 12 11 12 

CZERWIEC 10; 24 9; 23 22 9 9 
LIPIEC 8; 22 14; 28 14 13 14 

SIERPIEŃ 12; 26 11; 25 24 11 11 
WRZESIEŃ 9; 23 8; 22 8 14 8 

PAŹDZIERNIK 14; 28 13; 27 26 13 13 
LISTOPAD 11 10 10 9 10 
GRUDZIEŃ 9 8 28 8 8 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II, C.K. NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, 
KONOPNICKIEJ, PIĘKNA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI CZERMIŃSKIE, SŁONECZNA, SREBRNA, WARSZAWSKA, 

WIOSENNA, W.REYMONTA, Z. NAŁKOWSKIEJ, TRAKT LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, CMENTARNA, ZŁOTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 7; 21 27 15 15 
MAJ 6; 20 5; 19 12 11 12 

CZERWIEC 3; 17 2; 16 22 9 9 
LIPIEC 1; 15 7; 21 14 13 14 

SIERPIEŃ 5; 19 4; 18 24 11 11 
WRZESIEŃ 2; 16 8; 22 8 14 8 

PAŹDZIERNIK 7; 21 6; 20 26 13 13 
LISTOPAD 4 10 10 9 10 
GRUDZIEŃ 2 8 28 8 8 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, 
LIPOWA, MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, PÓŁNOCNA, SPORTOWA, SOSNOWA, STRAŻACKA,  

WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 7; 21 27 15 15 
MAJ 6; 20 5; 19 12 11 12 

CZERWIEC 3; 17 2; 16 22 9 9 
LIPIEC 1; 15 7; 21 14 13 14 

SIERPIEŃ 5; 19 4; 18 24 11 11 
WRZESIEŃ 2; 16 8; 22 8 14 8 

PAŹDZIERNIK 7; 21 6; 20 26 13 13 
LISTOPAD 4 10 10 9 10 
GRUDZIEŃ 2 8 28 8 8 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KONWALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI 
GOSTYŃSKIE, ROGATKI ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA SKŁADOWSKIEGO, STANISŁAWA STASZICA, STARY 

RYNEK, WSPÓLNA, NOWY RYNEK, TOPOLOWA, KUTNOWSKA, F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, KALINOWA, 
IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA 

 2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 14; 28 27 28 28 
MAJ 6; 20 12; 26 26 11 26 

CZERWIEC 3; 17 9; 23 22 23 23 
LIPIEC 1; 15 14; 28 28 13 28 

SIERPIEŃ 5; 19 11; 25 24 25 25 
WRZESIEŃ 2; 16 15; 29 22 14 22 

PAŹDZIERNIK 7; 21 13; 27 26 27 27 
LISTOPAD 4 24 24 9 24 
GRUDZIEŃ 2 22 28 22 22 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI, KILIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA, 
TRAKT KAMIŃSKI, WIERZBOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 14; 28 27 28 28 
MAJ 6; 20 12; 26 26 11 26 

CZERWIEC 3; 17 9; 23 22 23 23 
LIPIEC 1; 15 14; 28 28 13 28 

SIERPIEŃ 5; 19 11; 25 24 25 25 
WRZESIEŃ 2; 16 15; 29 22 14 22 

PAŹDZIERNIK 7; 21 13; 27 26 27 27 
LISTOPAD 4 24 24 9 24 
GRUDZIEŃ 2 22 28 22 22 

 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 
 
 
 
 
 

8. JORDANÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane 

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 1; 15 27 1 1 
MAJ 13; 27 6; 20 6 11 6 

CZERWIEC 10; 24 3; 17 22 3 3 
LIPIEC 8; 22 1; 15 1 13 1 

SIERPIEŃ 12; 26 5; 19 24 5 5 
WRZESIEŃ 9; 23 2; 16 2 14 2 

PAŹDZIERNIK 14; 28 7; 21 26 7 7 
LISTOPAD 25 4 4 9 4 
GRUDZIEŃ 23 2 28 2 2 

 

7. GÓRKI

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II,  
C.K. NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, 
PIĘKNA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI CZERMIŃSKIE, SŁONECZ-

NA, SREBRNA, WARSZAWSKA, WIOSENNA, W.REYMONTA,  
Z. NAŁKOWSKIEJ, TRAKT LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, 

CMENTARNA, ZŁOTA

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, BRZOZOWA, 
DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, LIPOWA, MODRZE-
WIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, PÓŁNOCNA, SPORTOWA, 

SOSNOWA, STRAŻACKA,  WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KON-
WALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI GOSTYŃSKIE, ROGATKI 
ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA SKŁADOWSKIEGO, STANISŁAWA 
STASZICA, STARY RYNEK, WSPÓLNA, NOWY RYNEK, TOPOLOWA, 
KUTNOWSKA, F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, KALINOWA, 

IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA 

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI,  
KILIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA, TRAKT KAMIŃSKI, 

WIERZBOWA 

8. JORDANÓW
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Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 

  

 
 

1. LUDWIKÓW, NOWE GRABIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 1; 15 - 1 1 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 6; 20 6; 20 6 - 6 
CZERWIEC 3; 17 3; 17 - 3 3 

LIPIEC 1; 15 1; 15 1 - 1 
SIERPIEŃ 5; 19 5; 19 - 5 5 

WRZESIEŃ 2; 16 2; 16 2 - 2 
PAŹDZIERNIK 7; 21 7; 21 - 7 7 

LISTOPAD 4 4 4 - 4 
GRUDZIEŃ 2 2 - 2 2 

 
 

 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 
 

  

 
 
 

3. NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA, STARA KORZENIÓWKA,  
NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 8; 22 - 8 8 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 13; 27 13; 27 13 - 13 
CZERWIEC 10; 24 10; 24 - 10 10 

LIPIEC 8; 22 8; 22 8 - 8 
SIERPIEŃ 12; 26 12; 26 - 12 12 

WRZESIEŃ 9; 23 9; 23 9 - 9 
PAŹDZIERNIK 14; 28 14; 28 - 14 14 

LISTOPAD 11 11 11 - 11 
GRUDZIEŃ 9 9 - 9 9 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

5. KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW, LIPIŃSKIE, 
OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI 

 
 
 
 
 
 

  

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 18(sobota); 
28 

18(sobota); 
28 

- 28 28 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 12; 26 12; 26 26 - 26 
CZERWIEC 9; 23 9; 23 - 23 23 

LIPIEC 14; 28 14; 28 28 - 28 
SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 - 25 25 

WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 22 - 22 
PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 - 27 27 

LISTOPAD 24 24 24 - 24 
GRUDZIEŃ 22 22 - 22 22 

 
 

 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

7. GÓRKI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 14; 28 - 14 14 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 13; 27 12; 26 12 - 12 
CZERWIEC 10; 24 9; 23 - 9 9 

LIPIEC 8; 22 14; 28 14 - 14 
SIERPIEŃ 12; 26 11; 25 - 11 11 

WRZESIEŃ 9; 23 8; 22 8 - 8 
PAŹDZIERNIK 14; 28 13; 27 - 13 13 

LISTOPAD 11 10 10 - 10 
GRUDZIEŃ 9 8 - 8 8 

 
 

 
Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 
EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

6. GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW, NOWY KAMIEŃ,  
STARY KAMIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 8; 22 - 22 22 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 13; 27 13; 27 27 - 27 
CZERWIEC 10; 24 10; 24 - 24 24 

LIPIEC 8; 22 8; 22 22 - 22 
SIERPIEŃ 12; 26 12; 26 - 26 26 

WRZESIEŃ 9; 23 9; 23 23 - 23 
PAŹDZIERNIK 14; 28 14; 28 - 28 28 

LISTOPAD 25 25 25 - 25 
GRUDZIEŃ 23 23 - 23 23 

 
 

 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

8. JORDANÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 8; 22 1; 15 - 1 1 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 13; 27 6; 20 6 - 6 
CZERWIEC 10; 24 3; 17 - 3 3 

LIPIEC 8; 22 1; 15 1 - 1 
SIERPIEŃ 12; 26 5; 19 - 5 5 

WRZESIEŃ 9; 23 2; 16 2 - 2 
PAŹDZIERNIK 14; 28 7; 21 - 7 7 

LISTOPAD 25 4 4 - 4 
GRUDZIEŃ 23 2 - 2 2 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

4. BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE, PLEBANKA, PRZEMYSŁÓW,  
TROSZYN POLSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 15 1; 15 - 15 15 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 6; 20 6; 20 20 - 20 
CZERWIEC 3; 17 3; 17 - 17 17 

LIPIEC 1; 15 1; 15 15 - 15 
SIERPIEŃ 5; 19 5; 19 - 19 19 

WRZESIEŃ 2; 16 2; 16 16 - 16 
PAŹDZIERNIK 7; 21 7; 21 - 21 21 

LISTOPAD 18 18 18 - 18 
GRUDZIEŃ 16 16 - 16 16 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 
 

  

 
 

2. DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 28 14; 28 - 14 14 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 12; 26 12; 26 12 - 12 
CZERWIEC 9; 23 9; 23 - 9 9 

LIPIEC 14; 28 14; 28 14 - 14 
SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 - 11 11 

WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 8 - 8 
PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 - 13 13 

LISTOPAD 10 10 10 - 10 
GRUDZIEŃ 8 8 - 8 8 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 
 

  

 
 

2. DOBRZYKÓW, GÓRY MAŁE, KAROLEW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 28 14; 28 - 14 14 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 12; 26 12; 26 12 - 12 
CZERWIEC 9; 23 9; 23 - 9 9 

LIPIEC 14; 28 14; 28 14 - 14 
SIERPIEŃ 11; 25 11; 25 - 11 11 

WRZESIEŃ 8; 22 8; 22 8 - 8 
PAŹDZIERNIK 13; 27 13; 27 - 13 13 

LISTOPAD 10 10 10 - 10 
GRUDZIEŃ 8 8 - 8 8 

3. NOWA KORZENIÓWKA, POTRZEBNA, STARA KORZENIÓWKA,
NOWY TROSZYN, GRABIE POLSKIE, PIASKI

5. KĘPINA, TOPÓLNO, KONSTANTYNÓW, JADWIGÓW, LIPIŃSKIE, 
OKOLUSZ, STRZEMESZNO, RUMUNKI

7. GÓRKI

6. GUZEW, KAMIEŃ SŁUBICE, KOSZELEW, NOWY KAMIEŃ,
STARY KAMIEŃ

8. JORDANÓW

4. BORKI, CZERMNO, NOWE WYMYŚLE, PLEBANKA,  
PRZEMYSŁÓW, TROSZYN POLSKI
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Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej z terenu Miasta i Gminy Gąbin
z poniższych miejscowości:

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej z terenu Miasta i Gminy Gąbin 
przez spółkę EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

 
 • Wspólnota Mieszkaniowa Płock 2, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 A, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 B, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 C, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18A, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowa 3, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 1 , 
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 2, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 4, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 2, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 4, 
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Moniuszki 3, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 6, 2 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Stary Rynek 1, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Stary Rynek 3 , 
• Wspólnota Mieszkaniowa Składkowskiego 3, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7B, 
• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7 C, Gostynińska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Topolowa 10,Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 7A , wspólna altana 
• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 10, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 6, 
• Wspólnota Mieszkaniowa Gostynińska 13, 
• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Składkowskiego 1, 
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Warszawska 21, 
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Wojska Polskiego 26, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Nowy Rynek 4, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Stary Rynek 14, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Kutnowska 1 i 3, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Kutnowska 2, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Topolowa 2, 
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkalnym Wielorodzinnym Leśna 12. 

 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 1; 8; 15; 22; 29 1; 8; 15; 22; 29 27 8 8; 27 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 6; 13; 20; 27 6; 13; 20; 27 25 11 11; 25 

CZERWIEC 3; 10; 17; 24 3; 10; 17; 24 22 8 8; 22 

LIPIEC 1; 8; 15; 22; 29 1; 8; 15; 22; 29 27 13 13; 27 

SIERPIEŃ 5; 12; 19; 26 5; 12; 19; 26 24 10 10; 24 

WRZESIEŃ 2; 9; 16; 23; 30 2; 9; 16; 23; 30 28 14 14; 28 

PAŹDZIERNIK 7; 14; 21; 28 7; 14; 21; 28 26 12 12; 26 

LISTOPAD 4; 11; 18; 25 4; 11; 18; 25 23 9 9; 23 

GRUDZIEŃ 2; 9; 16; 23; 30 2; 9; 16; 23; 30 28 14 14; 28 

 

• Wspólnota Mieszkaniowa Płock 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 A,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 B,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 20 C,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18,
• Wspólnota Mieszkaniowa Piękna 18A,
• Wspólnota Mieszkaniowa Bursztynowa 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Leśna 1 ,
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Kościuszki 4,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 2,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 4,
• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkal-

nym Wielorodzinnym Moniuszki 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Moniuszki 6, 2
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-

nym Wielorodzinnym Stary Rynek 1,
• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-

nym Wielorodzinnym Stary Rynek 3 ,
• Wspólnota Mieszkaniowa Składkowskiego 3,
• Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Pol-

skiego 7B,

 
 

 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II, C.K. NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, 
KONOPNICKIEJ, PIĘKNA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI CZERMIŃSKIE, SŁONECZNA, SREBRNA, WARSZAWSKA, 

WIOSENNA, W.REYMONTA, Z. NAŁKOWSKIEJ, TRAKT LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, CMENTARNA, ZŁOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 6; 20 7; 21 - 15 15 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 4; 18 5; 19 12 - 12 
CZERWIEC 1; 15; 29 2; 16 - 9 9 

LIPIEC 13; 27 7; 21 14 - 14 
SIERPIEŃ 10; 24 4; 18 - 11 11 

WRZESIEŃ 7; 21 8; 22 8 - 8 
PAŹDZIERNIK 5; 19 6; 20 - 13 13 

LISTOPAD 2 10 10 - 10 
GRUDZIEŃ 7 8 - 8 8 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, BRZOZOWA, DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, 
LIPOWA, MODRZEWIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, PÓŁNOCNA, SPORTOWA, SOSNOWA, STRAŻACKA,  

WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 6; 20 7; 21 - 15 15 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 4; 18 5; 19 12 - 12 
CZERWIEC 1; 15; 29 2; 16 - 9 9 

LIPIEC 13; 27 7; 21 14 - 14 
SIERPIEŃ 10; 24 4; 18 - 11 11 

WRZESIEŃ 7; 21 8; 22 8 - 8 
PAŹDZIERNIK 5; 19 6; 20 - 13 13 

LISTOPAD 16 10 10 - 10 
GRUDZIEŃ 21 8 - 8 8 

 
 

 
 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 

  

 
 

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KONWALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI 
GOSTYŃSKIE, ROGATKI ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA SKŁADOWSKIEGO, STANISŁAWA STASZICA, STARY 

RYNEK, WSPÓLNA, NOWY RYNEK, TOPOLOWA, KUTNOWSKA, F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, KALINOWA, 
IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA 

 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 27 14; 28 - 28 28 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 11; 25 12; 26 26 - 26 
CZERWIEC 8; 22 9; 23 - 23 23 

LIPIEC 6; 20 14; 28 28 - 28 
SIERPIEŃ 3; 17; 31 11; 25 - 25 25 

WRZESIEŃ 14; 28 15; 29 22 - 22 
PAŹDZIERNIK 12; 26 13; 27 - 27 27 

LISTOPAD 23 24 24 - 24 
GRUDZIEŃ 28 22 - 22 22 

 
 

 
 

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin przez spółkę 

EKO-MAZ Sp. z o.o. w okresie 01.04.2020 do 31.12.2020 z poniższych miejscowości: 
 

  

 
 

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI, KILIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA, 
TRAKT KAMIŃSKI, WIERZBOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 Pozostałości 
z 

sortowania 

BIO Odpady segregowane Termin mobilnej 
zbiórki mebli i 
innych odpadów 
wielkogabarytowych  

PAPIER SZKŁO METALE I 
TWORZYWA 
SZTUCZNE 

2020 
Miesiąc Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień Dzień 

KWIECIEŃ 14; 27 14; 28 - 28 28 Termin zostanie 
ustalony po 

wpłynięciu od 
mieszkańców 

zgłoszeń. 
 

Zgłoszenia do 
Urzędu Gminy 

należy dokonywać w 
terminie  

do dnia 30.06.2020 

MAJ 11; 25 12; 26 26 - 26 
CZERWIEC 8; 22 9; 23 - 23 23 

LIPIEC 6; 20 14; 28 28 - 28 
SIERPIEŃ 3; 17; 31 11; 25 - 25 25 

WRZESIEŃ 14; 28 15; 29 22 - 22 
PAŹDZIERNIK 12; 26 13; 27 - 27 27 

LISTOPAD 9 24 24 - 24 
GRUDZIEŃ 14 22 - 22 22 

GC1. GĄBIN ULICE: MICKIEWICZA, ALEJA JANA PAWŁA II, C.K. 
NORWIDA, SIENKIEWICZA, SŁOWACKIEGO, KONOPNICKIEJ, PIĘK-

NA, POLNA, PRZYDATKI, ROGATKI CZERMIŃSKIE, SŁONECZNA, 
SREBRNA, WARSZAWSKA, WIOSENNA, W.REYMONTA, Z. NAŁ-
KOWSKIEJ, TRAKT LIPIŃSKI, STODÓLNA, POPRZECZNA, CMEN-

TARNA, ZŁOTA

GC3. GĄBIN ULICE: PL. KILIŃSKIEGO, AKACJOWA, BRZOZOWA, 
DĘBOWA, DOBRZYKOWSKA, KOŚCIUSZKI, LIPOWA, MODRZE-
WIOWA, MYŚLIWSKA, OGRODOWA, PÓŁNOCNA, SPORTOWA, 

SOSNOWA, STRAŻACKA,
WOJSKA POLSKIEGO, ZIELONA

GC4. GĄBIN ULICE: GOLONKA, JAGODOWA, JAŚMINOWA, KON-
WALIOWA, LEŚNA, PASZKÓWNY, ROGATKI GOSTYŃSKIE, RO-

GATKI ŻYCHLIŃSKIE, RÓŻANA, SŁAWOJA SKŁADOWSKIEGO, STA-
NISŁAWA STASZICA, STARY RYNEK, WSPÓLNA, NOWY RYNEK, 

TOPOLOWA, KUTNOWSKA, F.DOBROWOLSKIEGO, WRZOSOWA, 
KALINOWA, IRYSOWA, POZIOMKOWA, TYLNA

GC2. GĄBIN ULICE: BROWARNA, GOSTYNIŃSKA, KIELNIKI, KI-
LIŃSKIEGO, MONIUSZKI, PŁOCKA, SZOPENA, TRAKT KAMIŃSKI, 

WIERZBOWA

• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Wojska Polskiego 7 C, 

• Gostynińska Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Topolowa 10,

• Wspólnota Mieszkaniowa Wojska Pol-
skiego 7A , wspólna altana

• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 10,
• Wspólnota Mieszkaniowa Złota 6,
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• Wspólnota Mieszkaniowa Gostyniń-
ska 13,

• Gostynińska Spółdzielnia Mieszka-
niowa Składkowskiego 1,

• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Warszawska 21,

• Nieruchomość z Budynkiem Mieszkalnym 
Wielorodzinnym Wojska Polskiego 26,

• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Nowy Rynek 4,

• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Stary Rynek 14,

• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Kutnowska 1 i 3,

• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Kutnowska 2,

• Nieruchomość z budynkiem Mieszkal-
nym Wielorodzinnym Topolowa 2,

Gąbińskie targowisko 
miejskie znowu otwarte
Handel odbywa sie na nowych zasadach, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeń-
stwa - w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 [podstawa prawna: Za-
rządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 kwietnia 2020 r. w spra-
wie: zasad korzystania z targowiska miejskiego w Gąbinie przy ul. Wspólnej, w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii].

Zmiany nie dotyczą terminów! 
Dni targowe, jak zawsze, odby-
wać się będą we czwartki i w soboty.

Na targowisku, zgodnie z obowią-
zującymi ograniczeniami dopuszczony 
będzie handel tylko produktami spo-
żywczymi, w tym płodami rolnymi oraz 
środkami czystości.

Osoby korzystające z miejskiego 
targowiska będą musiały ponadto 
przestrzegać poniższych zasad:
1. Liczba klientów (kupujących) na 

targowisku nie może przekraczać 
4 osób na jedno miejsce handlowe 
(stragan). O ilości osób wchodzą-
cych w danym czasie na targowisko 
decyduje pracownik Urzędu Miasta 
i Gminy w Gąbinie - zarządzający 
targowiskiem,

2. Odległość między miejscami han-
dlowymi (straganami) nie może 
być mniejsza niż 1,5m,

3. Przy jednym stoisku handlowym 
nie może przebywać równocze-
śnie więcej niż 4 osoby kupujące, 
z zachowaniem obowiązującego 
dwumetrowego dystansu 
między nimi.

4. Każdy handlujący zapewnia 
swoim klientom płyn do 
dezynfekcji rąk oraz ręka-
wiczki jednorazowe,

5. Handlujący ma obowiązek 
dezynfekować ręce po każ-
dym kontakcie z pieniędzmi,

6. Kontakt klienta z żywno-
ścią ma być ograniczony. 
Na straganach z żywnością 
w tym tych z warzywami 
i owocami, tylko sprzedają-
cy może dotykać i pakować 
produkty.
Za zachowanie powyższych 

zasad na stoisku handlowym 
(straganie) odpowiada sprze-
dający.

Wszyscy przebywający na targowi-
sku, zobowiązani są do stosowania po-
niższych rygorów higienicznych i epi-
demicznych:

1. Każdy klient wchodzący na tar-
gowisko zobowiązany jest do dezyn-
fekcji rąk lub założenia jednorazowych 
rękawiczek. Przy wyjściu z targowiska 
należy ponownie zdezynfekować ręce,

2. Dezynfekcję rąk lub założenie 
jednorazowych rękawiczek należy wy-
konać przy każdym stoisku handlowym 
na którym będą dokonywane zakupy,

3. Osoby, oczekujące przy stoisku 
lub na swoją kolej wejścia na targo-
wisko, powinny zachować co najmniej  
2 m dystans od drugiej osoby,

4. Każda osoba korzystająca z tar-
gowiska zobowiązana jest zakrywać 
usta i nos przy pomocy odzieży, maski, 
maseczki lub przyłbicy,

5. Korzystający z targowiska mają 
obowiązek poruszania się w odległości 
nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba 
że zachowanie tej odległości nie jest 

możliwe ze względu na opiekę nad:
• dzieckiem do ukończenia 13 roku 

życia,
• osobą z orzeczeniem o niepełno-

sprawności, osobą z orzeczeniem 
o stopniu niepełnosprawności,

• osobą z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego lub 
osobą, która ze względu na stan 
zdrowia nie może poruszać się sa-
modzielnie.

Wszyscy przebywający na targo-
wisku mają obowiązek podporząd-
kowania się poleceniom pracownika 
Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie - 
zarządzającego targowiskiem.

Wszyscy korzystający z targowi-
ska są zobowiązani do reagowania na 
brak stosowania się innych osób do 
przestrzegania rygorów higienicznych 
i epidemicznych. Niestosowanie się do 
rygorów należy zgłaszać pracownikowi 
Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie - za-
rządzającemu targowiskiem lub bez-
pośrednio Policji.
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Mieszkańcy Jordanowa upamiętnili 
dawne dzieje ich małej ojczyzny

Historia zaczęła się jeszcze w 2018 roku, kiedy to podczas zebrania mieszkańców w sprawie 
podziału Funduszu Sołeckiego, na wniosek Michała Szymajdy, zdecydowano przeznaczyć 
niewielką kwotę na upamiętnienie dawnej przystani nad Wisłą. 

Przystań, która funkcjonowała jesz-
cze w latach 60-tych ubiegłego wieku, 
znajdowała się u podnóża skarpy wi-
ślanej przy figurze Św. Jana Nepomu-
cena w Jordanowie. Było to miejsce, 
skąd można było wyruszyć w rejs do 
Warszawy lub w przeciwną stronę do 
Płocka czy dalej do Gdańska. Nad sam 
brzeg rzeki wiodła polna droga, którą 
furmanki przywoziły owoce i warzywa 
okolicznych mieszkańców przezna-
czone na handel w dużych miastach.  
W czasach kiedy Wisła była główną ar-
terią transportową Polski, wielu oko-
licznych mieszkańców pracowało na 

statkach jako szyprowie, marynarze, 
sternicy czy kapitanowie. 

„Dziś pamięć o tamtych cza-
sach powoli zanika. Odchodzą na-
oczni świadkowie tamtych dziejów,  
a młode pokolenie nie zna lokalnej hi-
storii . Stąd mój pomysł, żeby upamięt-
nić wiślane dziedzictwo naszego regio-
nu, stawiając kamień z pamiątkową 
tablicą. To miejsce chętnie odwiedzają  
mieszkańcy, zatrzymują się przejeżdża-
jący rowerzyści, jak i turyści spacerują-
cy wałem” – tłumaczy Szymajda.

Tablica pamiątkowa była gotowa 
już w 2019 roku. Uroczyste odsłonięcie  

i poświęcenie planowano zorganizować 
wraz z rozpoczęciem sezonu wodniac-
kiego 2020, ale niestety pandemia sku-
tecznie pokrzyżowała plany z tym zwią-
zane. Inicjator całego przedsięwzięcia 
Michał Szymajda, wspólnie z panią soł-
tys Jordanowa Agatą Sosnowską, po-
stanowili nieoficjalnie odsłonić tablicę, 
gdy tylko zniesiono pierwsze ogranicze-
nia związane z wirusem. Jak twierdzą, 
na oficjalną ceremonię przyjdzie jesz-
cze czas, gdy pokonamy koronawirusa. 
Tymczasem tablica od początku maja 
spełnia już swoją edukacyjną misję.

Oprac. i fot. M. Szymajda

Michał Szymajda oraz Sołtys Jordano-
wa Agata Sosnowska
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Odnowienie miejsca pamięci w Gąbinie

135. rocznica urodzin 
Sławoja Felicjana 
Składkowskiego

15 czerwca 1941 roku przy parka-
nie kościoła w Gąbinie odbyła się eg-
zekucja. Niemcy rozstrzelali mieszkań-
ców Gąbina i okolic. Był to odwet za 
śmierć niemieckiego żołnierza. Zwłoki 
przewieziono do lasu na Trakt Grabski 
i tam zakopano. W roku 1945 ciała zo-
stały przeniesione do mogiły na gąbiń-
skim cmentarzu. W miejscu pierwot-
nego pochówku wziesiono pomnik. 
Dokonali tego harcerze na pamiątkę 

działania. Do komisji konkursowej 
wpłynęły 302 wnioski. Dofinansowa-
nie otrzymały 33 organizacje z całej 
Polski. 

Dzięki realizacji projektu będzie możli-
we odnowienie pomnika z zachowaniem 
jego dotychczasowej formy. Wykorzysta-
ne materiały będą łatwe w utrzymaniu 
i pozwolą na godne upamiętnienie tego 
miejsca przez kolejne lata. 

Oprac i fot. J. Ziółkowski

przyrzeczenia. Po wielu latach po-
mnik zostanie odnowiony dzięki 
wsparciu Fundacji ORLEN. 

Wnioskodawcą w programie 
Czuwamy!Pamiętamy! było Stowa-
rzyszenie Razem-dla Miasta i Gmi-
ny Gąbin, którego Prezesem jest 
Jakub Ziółkowski - Radny Miasta 
i Gminy Gąbin, a Wiceprezesem 
Sebastian Zasiewski - mieszkaniec 
Gąbina zaangażowany w lokalne 

135 lat temu (9 czerwca 1885 roku) w kamienicy  
nr 6 na Starym Rynku w Gąbinie urodził się Sławoj Felicjan 
Składkowski. Swoje życie lat młodzieńczych związał z poli-
tyką i ideą odzyskania przez Polskę niepodległości. Studio-
wał medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie 
Wielkiej Wojny był lekarzem legionowym, oraz dowódcą 
Okręgu Wojskowego w Zagłębiu Dąbrowskim. Brał udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przewrocie majowym  
w 1926 roku został mianowany komisarzem rządu na 
miasto stołeczne Warszawę. W późniejszym okresie trzy-
krotnie pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, był 
również wiceministrem spraw wojskowych i szefem Ad-
ministracji Armii. Od maja 1936 r. stał na czele rządu RP. 
Był ostatnim premierem II Rzeczypospolitej. We wrze-
śniu 1939 został internowany w Rumunii. W czasie wojny 
przebywał w Turcji i Palestynie. Od 1947 roku mieszkał w 
Wielkiej Brytanii. Zmarł 31 sierpnia 1962 roku w Londy-
nie. Został pochowany na Cmentarzu Brompton. 8 czerwca 
1990 roku zwłoki Składkowskiego sprowadzono do Polski, 
i pochowano na warszawskich powązkach. Był krewnym 
reżysera Krzysztofa Kieślowskiego.

Oprac.: W.O.

Pamiątkowy pomnik w lesie przy Trakcie Grabskim
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229 lat temu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, uchwalona została 
Ustawa Rządowa, zwana Konstytucją 3 Maja.

229. rocznica  
uchwalenia Konstytucji 3 maja

Pamięć o tych wielkich dla Narodu 
wydarzeniach wciąż żyje, przyjmując 
formę obchodów rocznicowych, także 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

O tym, że w Zamku Królewskim 
dzieją się ważne rzeczy, świadczyły tłu-
my mieszczan wiwatujących na cześć 
Ustawy Rządowej. Jej uchwalenie było 
wielkim zwycięstwem części szlachty 
z tzw. obozu reformatorskiego. Dążył 
on do zmiany ustroju Rzeczypospolitej, 
wzmocnienia pozycji króla i wprowa-
dzenia nowych praw, reformujących 
skarb państwa, wojsko oraz administra-
cję. Potrzeba reform widoczna była nie 
tylko w Warszawie. Cała Rzeczypospo-
lita czekała na zmiany, które wzmocnią 
rozdarty wojnami i obcymi interwen-
cjami Naród. Na ziemi gąbińskiej już od 
początku obrad Sejmu Czteroletniego 
(poprzedzającego uchwalenie konsty-
tucji), silnie popierano reformy, zwłasz-
cza te dotyczące administracji miej-
skiej. Gąbińska szlachta, wraz z innymi 
przedstawicielami stanowymi, słała do 
króla memoriały, wzywające do uchwa-
lenia prawa o miastach oraz naprawy 

Rzeczypospolitej. Wyrazy poparcia dla 
reform wyrażano również na Sejmikach 
Ziemskich w Gąbinie oraz podczas prac 
komisji porządkowych, które miały po-
prawić sytuację bytową miasta.

Wspomnienie tych ważnych wyda-
rzeń jest wciąż żywe, również w Mieście 
i Gminie Gąbin. Mimo panującej epide-
mii koronawirusa, również i u nas od-
dano hołd wydarzeniom sprzed 229 lat. 
Forma uroczystości dostosowana była 
do panujących obostrzeń sanitarnych.

Główne obchody miały miejsce 
w Gąbinie. O godzinie 12:00 w świąty-
ni parafialnej odbyła się Msza Święta 
w intencji Ojczyzny. Celebrował ją ks. 
Patryk Zawadzki. Nabożeństwo, ze 
względu na panującą epidemią, mia-
ło szczególny wydźwięk i charakter. 
W kościele, tak jak we wszystkich miej-
scach publicznych, obowiązują normy 
sanitarne. Limit osób oraz zachowanie 
odpowiednich odległości pomiędzy 
wiernymi, ograniczyły liczbę uczestni-
ków nabożeństwa.

W uroczystej Mszy Świętej wzięli 
udział: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 

Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wil-
gocki. Przed nabożeństwem złożyli oni 
kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod 
pomnikiem-głazem Marszałka Piłsud-
skiego. W imieniu mieszkańców oraz 
organizacji samorządowych i pozarzą-
dowych z naszej gminy, oddali hołd 
wszystkim tym, którzy walczyli za Pol-
ską niepodległość i wolność. Panujące 
obostrzenia sanitarne wymusiły duże 
zmiany w programie uroczystości. Zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem-głazem, 
w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, miało w tym roku charakter kame-
ralny, bez udziału publiczności.

Mimo, iż obecna sytuacja wymu-
siła duże ograniczenia w celebrowa-
niu tej ważnej dla Polaków daty, nie 
zapomnieliśmy o naszej bogatej i da-
jącej poczucie dumy historii. 229 lat 
po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, pa-
mięć o niej jest wciąż żywa tak w naro-
dzie jak i wśród mieszkańców Miasta 
i Gminy Gąbin.

W. Olszewski, 
fot. A. Świerzyński

Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący Edward Wilgocki składają kwiaty pod pomnikiem-głazem
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Święto patrona szkoły  
w Nowym Grabiu

Z nauką za pan brat

Miasto i Gmina Gąbin realizuje 
projekt ZDALNA SZKOŁA+

12 maja to Dzień Patrona Szkoły 
Podstawowej im.  Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Nowym Grabiu. Co roku 
uroczystość odbywała się przy Po-
mniku – Głazie Marszałka w Gąbinie. 
W obecnym czasie tylko symbolicznie 
mogli oddać patronowi hołd. Ucznio-
wie z klasy 6 i 8 pod kierunkiem Urszuli 

Wichrowskiej w ramach zajęć rozwija-
jących przygotowali projekt pt.: Nasz 
Patron”.

Józef Piłsudski był wielką indywi-
dualnością i odcisnął – co niewielu jest 
dane – swe piętno na kilku dziesięcio-
leciach dziejów Polski. To symbol odra-
dzanej naszej ojczyzny.

„My, społeczność Szkoły Podstawo-
wej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu jesteśmy dumni, że 
mamy tak wyjątkowego patrona” – 
tak mówią członkowie szkoły.

Oprac.: Szkoła Podstawowa 
w Nowym Grabiu

Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Nowym Grabiu 
ma wybitnego ucznia, a jest 
to Gabriel Rutkowski.

Gabriel to uczeń wszechstronnie 
uzdolniony – bierze udział w wielu 
konkursach przedmiotowych, sporto-
wych i plastycznych. Aktywnie uczest-
niczy w życiu klasy i szkoły. Chłopiec 
ma wiele talentów, a jego cenne cechy 
to: skromność, pokora, koleżeństwo  
i bezwarunkowa pomoc innym.

W roku szkolnym 2019/2020 zdo-
był tytuł laureata w takich konkursach 
jak: XXV Konkurs Historyczny im. Majo-
ra Marka Gajewskiego „Losy żołnierza  

i jego dzieje oręża polskiego w latach 
1887-1922. O niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”, XXVI Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego dla uczniów klas  
V-VIII szkół podstawowych, Ogólnopol-
ski konkurs przedmiotowy z matematy-
ki Galileo 2020, Ogólnopolski konkurs 
przedmiotowy z języka polskiego. 

Chłopiec twierdzi, że nauka to dla 
niego przyjemność. Najbardziej lubi 
pogłębiać swoją wiedzę z dziedziny 
historii i geografii. Wolny czas, które-
go – jak sam twierdzi – ma dość dużo, 
spędza na zabawie z młodszą siostrą, 
przejażdżkach rowerowych z przyja-
ciółmi oraz grach komputerowych. 

Życzymy dalszych sukcesów!
Oprac.: Szkoła Podstawowa  

w Nowym Grabiu

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
zawarł umowę o powierzeniu grantu 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi 
Priorytetowej nr I „Powszechny do-
stęp do szybkiego Internetu”, działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do sze-
rokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”, dotycząca reali-
zacji projektu grantowego pn. zdalna 
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej.

Kwota przyznanego grantu to 
55 000,00 zł, co stanowi 100% wydat-
ków kwalifikowalnych Projektu.

Realizacja projektu: 6 miesięcy.
W ramach projektu zostanie zaku-

pionych 7 laptopów z oprogramowa-
niem oraz 27 tabletów, zostaną one 
przekazane do 6 szkół podstawowych 
z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Zdalna Szkoła+ to projekty gran-
towe realizowane we współpracy  
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 
które pozwalają każdej gminie w pro-

sty i szybki sposób pozyskać dodatko-
we środki finansowe na wyposażenie 
szkół w sprzęt niezbędny do prowadze-
nia zdalnych lekcji. W czasie pandemii 
dbanie o zdrowie i edukację mieszkań-
ców poprzez zapewnienie możliwości 
nauki zdalnej jest jednym ze sztanda-
rowych działań prewencyjnych.

Projekt „Zdalna szkoła+” jest skie-
rowany do rodzin wielodzietnych 3+, 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Oprac: W. Olszewski
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Prace plastyczne uczniów ze szkoły podstawowej w Czermnie
Drugi semestr obecnego roku 

szkolnego to trudny i specyficzny czas, 
w którym obowiązkowa nauka odby-
wa się w formie zajęć zdalnych.  Dzięki 
wzajemnej współpracy: nauczyciel- 
uczeń- rodzic, dzieci sumiennie wy-
wiązują się z obowiązków szkolnych. 
Oprócz zajęć obowiązkowych reali-
zowanych w pracy zdalnej uczniowie 
klasy II rozwijają również swoje uzdol-
nienia na zajęciach koła plastycznego,  
czego przykładem są wykonane przez 
nich piękne prace.

    Hanna Olejniczak
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19 czerwca w szkole podstawowej w Dobrzykowie odbyło się wrę-
czenie nagrody za zajęcie II. miejsca w ogólnopolskim konkursie 
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Laureatem konkursu został Tymo-
teusz Józwiak. Jego przestrzenna praca 
plastyczna  zdobyła duże uznanie jury, 
otrzymując drugie miejsce w kategorii 
wiekowej „klasy IV-VIII”. Tymek – uczeń 
dobrzykowskiej szkoły podstawowej,  
znany jest z wybitnych osiągnięć spor-
towych, w tym złotych medali w pły-
waniu na zawodach krajowych i mię-
dzynarodowych. Tak wysokie miejsce 
w konkursie plastycznym pokazuje, iż 
nie tylko sport to jego mocna strona.

Kameralna uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się w sali gimnastycznej 
dobrzykowskiej szkoły podstawowej. 
Nagrodę wręczył kierownik Placówki 
Terenowej KRUS w Płocku Roman Lu-
tomierski. Tymoteusz otrzymał rów-
nież gratulacje oraz upominek od Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzyszto-
fa Jadczaka. Wydarzenie ze względu na 
panujące obostrzenia epidemiologicz-
ne miało skróconą formę.

Konkurs odbył się pod  honorowym 
patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Organizatorami byli: Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
oraz Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

opracowanie i fot. 
W. Olszewski

POZIOMO:
2.  Jeden z gatunków literackich
6.  Miejscowość na 624 kilometrze Wisły
7.  Lokalne jezioro, położone w pobliżu   
 jeziora Ciechomickiego
8.  Nazwisko żydowskiego filozofa
 pochodzącego z Gąbina
10.  Nowa ulica, zlokalizowana w pobliżu  
 ul. Słonecznej w Gąbinie
11.  Autor Anny Kareniny
13.  Wyspa na rosyjskim dalekim wschodzie   
 lub potoczna nazwa części ul. Wojska   
 Polskiego w Gąbinie
16.  Miejscowość z dawnym masztem   
 radiowym
17.  Dziki kot zamieszkujący polskie lasy
18.  Imię ostatniego cesarza Cesarstwa  
 Zachodniorzymskiego
19.  Miejscowość w gminie  
 z cmentarzem mariawickim

PIONOWO:
1.  Miejscowość w gminie ze stawem   
 i klubem piłkarskim
3.  Potoczna nazwa torfowiska  
 pod Gąbinem
4.  Nazwa polskiego karabinu 
 przeciwpancernego z okresu  
 przedwojennego
5.  Znany polski geolog, urodzony w Gąbinie
9.  Tytus, Romek i...
12.  Kot lub czołg niemiecki z okresu  
 II wojny światowej
14.  Stolica Kazachstanu
15.  Nazwisko radnego, Przewodniczącego   
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
20.  Historyczna stolica Mazowsza

Krzyżówka 
2

5

1

11

4

7

6

9

1 62 73 84 95 10 11

10

3

8

Wpisz litery z pól zaznaczonych 
w krzyżówce na czerwono

Złożenie gratulacji przez 
Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka
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Nagroda w IX Świętokrzyskim Konkursie 
Gitarowymw Skarżysku-Kamiennej
2 marca 2020 r. w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Zygmunta Noskowskie-
go w Skarżysku – Kamiennej 
odbył się IX Świętokrzyski 
Konkurs Gitarowy. 

W konkursie udział wzięli ucznio-
wie z: Kielc, Ostrowca Świętokrzyskie-
go, Pińczowa, Radomia, Radomska, 
Sienna, Starachowic, Tarnowa, Wa-
dowic, Zgierza, Skarżyska-Kamiennej, 
Gąbina, Jasła. Do udziału w konkursie 
zgłosiło swój udział 27 uczestników, 
którzy prezentowali swoje umiejętno-
ści w pięciu grupach wiekowych. 

Grę uczniów oceniało jury w skła-
dzie: Dariusz Wróbel (Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrow-
cu Świętokrzyskim) – przewodniczący, 
Paulina Garlińska, Tomasz Grzybowski, 
Mateusz Murawski, Michał Wach. 

Duży sukces w konkursie uzyskał 
uczeń klasy gitary Pauliny Garlińskiej. 
Piotr Świątkowski uzyskał II miejsce  
w grupie I. Zagrał na gitarze kompozy-
cje Tatiany Stachak: Zmartwienie, Pio-
senka Gondoliera, Taniec argentyński. 

Po przesłuchaniach odbył się kon-
cert Duetu Grzybowski-Tuz z Kielc  
w składzie Tomasz Grzybowski i Filip Tuz. 
Po koncercie wręczono nagrody, najlepsi 
zagrali również dla publiczności.
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Wyróżnienie dla ucznia Szkoły Muzycznej w Gąbinie 
w I Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Młodych 
Talentów im. Adama Harasiewicza w Rzeszowie

Koncert W hołdzie Chopinowi

W dniach 3-4 marca 2020 r. odbył 
się I Ogólnopolski Konkurs Pianistycz-
ny Młodych Talentów im. Adama Ha-
rasiewicza w Rzeszowie. Organizato-
rem konkursu była Fundacja Pianistyki 
Polskiej, natomiast partnerem – Ze-
spół Szkół Muzycznych nr 1 im. K. Szy-
manowskiego w Rzeszowie. Konkurs 
został zainaugurowany koncertem  
w wykonaniu Michała Oleszaka – stu-
denta Katedry Fortepianu Uniwersy-
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina  
w Warszawie w klasie prof. Alicji Pale-
ty-Bugaj. 

W konkursie udział wzięli uczniowie 
klas fortepianu publicznych i niepu-
blicznych szkół muzycznych I i II stopnia. 

Podczas przesłuchań zaprezentowało 
się ponad 60 uczestników ze szkół mu-
zycznych z całej Polski. Soliści zostali po-
dzieleni na 3 grupy wiekowe.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: prof. Krzysz-
tof Jabłoński – przewodniczący Jury 
(Konserwatorium Muzyczne w Calga-
ry), dr hab. Lech Napierała (Akademia 
Muzyczna w Krakowie), dr Karolina 
Nadolska (Uniwersytet Muzyczny Fry-
deryka Chopina w Warszawie).

Duży sukces w konkursie odniósł 
uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Ma-
ciej Domagała zdobył wyróżnienie  
II stopnia w konkursie. Uczeń wykonał 

dwa utwory Fryderyka Chopina: Etiu-
dę f-moll op. 25 nr 2, Poloneza Ges-dur 
op. posth. Dyplom za przygotowanie 
ucznia do konkursu otrzymał dr Jaro-
sław Domagała.

W konkursie zaprezentowali się 
uczniowie szkół muzycznych z: War-
szawy, Krakowa, Wrocławia, Pozna-
nia, Rzeszowa, Zamościa, Szczecina, 
Suwałk, Tarnowa, Konina, Sieradza, 
Mielca, Nysy, Radomia, Sanoka, Tarno-
brzegu, Puław, Przemyśla, Jarosławia, 
Łańcuta, Gliwic, Dąbrowy Górniczej, 
Jasła, Końskiego, Krosna, Głogowa Ma-
łopolskiego, Gąbina.

Oprac.: Szkoła Muzyczna  
w Gąbinie

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stop-
nia im. S. Moniuszki w Gąbinie wystąpili  
10 marca 2020 r. w Pałacu Chopinowskim  
w Sannikach. W Europejskim Centrum 
Artystycznym im. Fryderyka Chopina 
zaprezentowali koncert pt. „W hołdzie 
Chopinowi”. Widownię stanowili ucznio-
wie ze szkół ogólnokształcących regionu, 
m. in. z Sannik, Gąbina i Sochaczewa.  
W świat muzyki klasycznej wprowadziła 
słuchaczy Katarzyna Domagała, nauczy-
cielka fortepianu. Pedagog gąbińskiej 
szkoły muzycznej, dr Zbigniew Merec-
ki akompaniował młodym muzykom i za-
grał na fortepianie utwory F. Chopina.

Zaprezentowali się następujący 
uczniowie: Nikola Ciężkowska (forte-
pian), Zofia Grabus (skrzypce), Wikto-

ria Olczak (fortepian), Liliana Michalak 
(gitara), Gabriela Zielińska (fortepian), 
Wojciech Cieślak (klarnet), Julia Dut-
kiewicz (perkusja), Antoni Kunikowski 
(fortepian), Jan Szarota (saksofon), Ali-

cja Kiełbasa (flet poprzeczny), Martyna 
Stańczak (gitara).

W programie znalazły się kom-
pozycje: F. Chopina, J. Ph. Rameau,  
J. Brahmsa, M. Drożdżowskiego i innych.
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GDZIE PRZENOCOWAĆ?

Baza gastronomiczna całoroczna

GDZIE ZROBIĆ ZAKUPY?

bANKI

BANKOMATY

APTEKI

PACZKOMATY INPOST 

Informacja turystyczna
1.  Pokoje noclegowe, Gąbin, ul. Topolowa 6 (dworzec autobusowy), tel. 24 277 13 33 
2. Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe ŻAWAKOL, Gąbin, ul. Wspólna 12, tel. 604-485-586, 604-486-046 www.centrum.

zawakol.pl
3. Gospodarstwo Agroturystyczne Wanda i Edward Florkiewicz, Grabie Polskie ul. Leśna 1 Tel.506 460 460
4. „Zajazd nad Wisłą” Jordanów 17C Tel.502 207 097, 607 218 752 www.hotelik.com.pl, e-mail:halinka@hotelik.com.pl
5. Chata nad Wisłą u Macieja, ul. Nadwiślańska 15a, Dobrzyków, tel. 531 886 406
6. Zajazd Biały Dom, ul. Łącka 5, Grabina (gmina Łąck), tel. 502 674 064
7. Hotel Dębowa Góra, Nowe Rumunki 40/1 (Gmina Łąck), tel. 884 881 268, e mail: rezerwacja@hoteldebowagora.pl
8. Ośrodek Wypoczynkowy „Zacisze”, Koszelówka 9 (gmin Łąck), tel. 24 277 54 83
9. Centrum Wypoczynkowo-Szkoleniowe MAGDALENA, Koszelówka 8, (gmina Łąck), tel. 24 277 12 48
10. Ośrodek wypoczynkowy Zacisze BIS - Hotel, Apartamenty Noclegi nad jeziorem, Bar, Plaża, Restauracja, Koszelówka 1 

(gmin Łąck), tel. 24 277 10 81
11. Hotel Kawallo, Leonów 7a, (gmina Słubice), kawallo@kawallo.pl, tel. recepcja: 24 387 18 10, 602 19 85 98
12. Hotel Płock, Aleja Stanisława Jachowicza 38, Płock, tel: 24 262 93 93, e mail hotelplock@hotelplock.eu, www.hotel-

plock.pl

1. Biedronka,  al. Jana Pawła II 4, Gąbin
2. Delikatesy Centrum Gąbin, ul. Kilińskiego 3, Gąbin
3. Gram Market, ul. Składkowskiego 7, Gąbin
4. Delikatesy Centrum Dobrzyków, ul. Słoneczna 22, Dobrzyków

1. Bank Spółdzielczy w Gąbinie, ul. Dobrzykowska 1, tel. 24 262 56 20, 
2. Bank Spółdzielczy w Gąbinie Punkt Obsługi Klienta w Dobrzykowie, ul. Strażacka 6, tel. 24 277-54-00 
3. Polska Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Gąbinie, ul. Kutnowska 2E, tel. 24 231 22 80, 

1. Bankomat - PKO Bank Polski S.A, ul. Kutnowska 2E, 09-530 Gąbin 
2. Bankomat - MR Bank SA w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 
3. Bankomat - Spółdzielcza Grupa Bankowa, Gąbin, Al. Jana Pawła II 4 (przy sklepie Biedronka) 
4. Bankomat w Dobrzykowie, ul. Strażacka 6

1. Apteka AVENA (godziny otwarcia 8.00-18.00) ul. Płocka Gąbin tel. 24 277 21 62 
2. Apteka Wracam do Zdrowia (godziny otwarcia: pn-pt: 8:00-20:00 sob: 8:00-18:00) ul. Kilińskiego 3 (budynek marketu 

„Mila”) Gąbin, e-mail: gabin@wracamdozdrowia.pl tel: 24 277 25 32; 798 002 352 
3. Apteka Wspólna (godziny otwarcia: pon-pt 07:30 - 21:30, sob 07:30 - 15:00, nd 09:00 - 16:00) ul. Kutnowska 2, Gąbin, 

tel. 24 231 12 64 
4. Rodzinna s.c. Apteka. Biniewicz B.D. Dobrzyków, ul. Słoneczna 5a (godziny otwarcia pon-pt: 08:00 - 18:00; sob: 08:00 - 

13:00), tel: 24 277 55 26

1. Paczkomat GBN01N Stary Rynek 16 , Gąbin W parku od strony ul. Browarnej 
2. Paczkomat GBN02N Felicjana Sławoja Składkowskiego 7 , Gąbin Przy sklepie Gram Market

1. Restauracja „Piano”, Gąbin, ul. Topolowa 3a, tel. 24 277 11 17, www.restauracjapiano.pl e-mail: piano@restauracjapiano.pl 
2. Restauracja „Dadźbóg” - Kuchnia Słowiańska i Polska, Koszelówka 1, Tel. 24 277 10 81 
3. Smażalnia Ryb, Dobrzyków,  ul. Obrońców Dobrzykowa 52, Tel. 24 277 53 70  
4. Firma gastronomiczna “Gronkiewicz”, Gąbin, ul. Kilińskiego 50, Tel. 24 277 10 17  
5. Pizzeria Manhattan, Gąbin, ul. Składkowskiego 4, Tel. 24 277 27 91
6. Kulturka Pizza & Bar, Gąbin, Nowy Rynek 1, Tel.519 777 045
7. FOLK pizza&bistro, Gąbin ul. Płocka 4, Tel.796 713 817
8. CRS „Żawakol” - SALA WESELNA, Gąbin, ul. Wspólna 12,  Tel.604 485 586
9. Ahmed Kebab, Gąbin, ul. Płocka 13, Tel. 733 271 870,
10. Bar Kebab, Gąbin, ul. Topolowa 4
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Parafie rzymskokatolickie w granicach gminy

Ważne adresy:

1. Parafia pw. św. Wawrzyńca w Czermnie, e-mail: czermno@diecezjaplocka.pl, proboszcz ks. Tadeusz Żerdziewski od roku 
1999, tel. 24 277-14-01

2. Parafia pw. św. Stanisława BM w Dobrzykowie, e-mail: dobrzykow@diecezjaplocka.pl, proboszcz ks. Jarosław Ferenc  
od roku 2016, tel. 24 277-54-12

3. Parafia pw. św. Mikołaja w Gąbinie, proboszcz ks. dr Dariusz Piskorski, od roku 2020, e-mail: gabin@diecezjaplocka.pl 
4. Parafia pw. św. Leonarda w Troszynie Polskim,, proboszcz ks. Stanisław Pietkiewicz od roku 2016, tel. 24 277-51-30,  

e-mail: troszyn@diecezjaplocka.pl

1. Policja tel. 997, 112
2. Straż Pożarna tel. 998, 112
3. Pogotowie ratunkowe  999, 112
4. Pogotowie energetyczne tel. 991
5. Pogotowie gazowe tel. 992
6. Komisariat Policji w Gąbinie, ul. Tylna 6,  tel. 24 266 14 60; fax. 24 266 14 61
7. Urząd Pocztowy w Gąbinie, ul. Płocka 1, tel. 24 277 10 19
8. Przychodnia zdrowia - NZOZ REMEDIUM SC w Gąbinie, ul. Płocka 19, tel. 24 277 12 95
9. Przychodnia zdrowia - NZOZ ESCULAP w Dobrzykowie, ul. Słoneczna 24, tel. 24 386 99 99
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Podstacja w Gąbinie ul. Płocka 19, tel. 

24 277 13 17
11. Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2, tel. 24 267-51-51
12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie,  Aleja Jana Pawła II 16, tel. 24 277 1030, http://www.mgok-gabin.pl/
13. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie, ul. Kościuszki 1, tel. 24 277 10 35 e-mail: biblioteka264@wp.pl
14. Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem ul. Stary Rynek 15, tel.698 062 726
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Na terenie Miasta i Gminy Gąbin znajdują się kompleksy leśne (ogólna powierzchnia la-
sów wynosi ok. 3 056 ha), rezerwaty przyrody w dolinie Wisły, zaś w bezpośrednim sąsiedz-
twie gminy leżą duże jeziora (m.in. największe na Mazowszu Jezioro Zdworskie o pow. 
352 ha). Północna część gminy znalazła się w strukturach europejskich sieci ekologicznych 
ECONET-Polska. Teren przyległy do doliny Wisły, powyżej drogi wojewódzkiej nr 575, 
wszedł w skład międzynarodowego węzła ekologicznego.

KOMPLEKSY LEŚNE

JEZIORA

Na terenie gminy wyznaczono  po-
wierzchnie lasów ochronnych - cały 
kompleks leśny na północ od miasta 
Gąbin. Obszary przyległe do doliny 
Wisły należą do międzynarodowego 
węzła ekologicznego – Obszar Pusz-
czy Kampinoskiej. Powierzchnia la-
sów w gminie i mieście Gąbin wynosi 
3 056 ha. Wskaźnik lesistości wynosi 
20,5% .

Warto wspomnieć, iż powierzch-
nia o szczególnych walorach przyrod-
niczych prawnie chroniona stanowi 
45,3% obszaru gminy Gąbin i jest 
większa od wojewódzkiej (29,7%), 
a nawet krajowej, która wynosi 32,5%. 

Należy podkreślić fakt, że w granicach 
administracyjnych Gąbina znajdują się 
23 ha lasu (tzw. Gąbiński Kompleks 
Leśny) stanowiącego własność gminy 
– co wraz z parkami miejskimi jest cen-
nym walorem przyrodniczym miasta. 
Oprócz typowych obszarów leśnych, 
występują u nas nadwiślańskie siedli-
ska łęgowe. Zachowane są także liczne 
fragmenty roślinności naturalnej i pół-
naturalnej, roślinność jezior, torfowi-
ska wysokie i przejściowe grądy sub-
kontynentalne, zespoły boru miesza-
nego i liczne płaty świetlistych dębów.

Mimo, iż na obszarze gminy brak 
jest większych akwenów wodnych, 
dużą popularnością cieszą się okolicz-
ne jeziora, zlokalizowane głównie na 
terenie gminy Łąck. Ich obszar oddzia-
ływania wpływa na Miasto i Gminę 
Gąbin w postaci dużej liczby turystów 
oraz osób odwiedzających ziemię gą-
bińską.

JEZIORO ZDWORSKIE
Jezioro jest polodowcowym 

zbiornikiem rynnowym, położonym  
w gminie Łąck, 4 kilometry od Gąbina. 
Stanowi największy tego typu akwen 
wodny w całym Województwie Ma-
zowieckim. Średnia głębokość jeziora 
wynosi 2,3 m, zaś  głębokość maksy-
malna od 5 do 8 m. Zbiornik posiada 

powierzchnię  350 ha. Akwen otaczają 
lasy sosnowe. W pobliżu znajdują się  
dwie niewielkie miejscowości letnisko-
we:  Koszelówka oraz Zdwórz. Jezioro 
jest bardzo popularnym miejscem wy-
poczynku, zwłaszcza w okresie letnim. 
Jako największe jezioro Mazowsza, 
jest chętnie odwiedzane głównie przez 
mieszkańców Warszawy, Łodzi, Płocka. 

JEZIORO CIECHOMICKIE 
Podobnie jak Jezioro Zdworskie, 

jest polodowcowym jeziorem rynno-
wym. Leży w gminie Łąck. Długie na 
1.805 m oraz szerokie na 305 m, posia-
da powierzchnię 41,9 ha. Maksymalna 
głębokość zbiornika to 6,8 m. Jezioro 
nie posiada dużej liczby plaż. Te, które 
istnieją, są jednak dobrze zagospoda-

rowane. Dużym atutem akwenu jest 
jego położenie – pośród sosnowych 
lasów i wzniesień. W pobliżu jeziora 
znajdują się bunkry i systemy umoc-
nień niemieckich z okresu II wojny 
światowej. Przy zbiorniku biegnie 
ścieżka rowerowa. 

JEZIORO GÓRSKIE 
Jezioro rynnowe pochodzenia 

polodowcowego o długości 1905 m 
oraz szerokości 355 m i powierzchni 
43,1 ha. Okresowo posiada połącze-
nie z Jeziorem Ciechomickim. Zbiornik 
jest nieco płytszy niż okoliczne akwe-
ny. Jego głębokość wynosi do 5,5m. 
Brzegi jeziora porastają lasy sosnowe 
oraz liściaste (głównie grabie i dęby). 
Akwen cieszy się dużą popularnością, 

Okolice Czermna
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POMNIKI I FORMY OCHRONY PRZYRODY
KĘPA WYKOWSKA 

Rezerwat wodny typu faunistycz-
nego. Położony jest w granicach gmi-
ny Gąbin, Słubice, Bodzanów i Słupno. 
Na 353,63 ha znajdują się wyspy oraz  
piaszczyste łachy otoczone wodami 
Wisły. W rezerwacie swoje ostoje lę-
gowe mają rzadkie i ginące ptaki siew-
kowe takie jak mewy, sieweczki czy 
rybitwy. Teren od 2018 roku objęty 
jest ochroną czynną. Wokół rezerwa-
tu znajduje się otulina o powierzchni 
231,18 ha. 

ŁAWICE TROSZYŃSKIE 
Rezerwat wodny typu faunistyczne-
go.  Znajduje się na obszarze gmin Gą-
bin oraz Słupno. Podobnie jak Kępa 

Wykowska, obejmuje wyspy oraz  
piaszczyste łachy otoczone wodami 
Wisły. Jest także objęty ochroną czyn-
ną. Rezerwat zajmuje powierzchnię 
121,19 ha. Utworzona wokół otulina 
to kolejne 109,75 ha. Rezerwat jest 
miejscem lęgowym sieweczek, mew  
i rybitw. 

GOSTYNIŃSKO-GĄBIŃSKI OBSZAR 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 
Północne regiony gminy znajdują się 
w obrębie Gostynińsko-Gąbińskie-
go Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
Znajdują się w nim tereny leśne oraz 
rolnicze między innymi w dolinie Wi-
sły. Łączy się z ościennymi obszarami 
chronionymi regionu, zapewniając 

ochronę terenów w niewielkim stop-
niu zniekształconych przez działalność 
ludzką. Obszar obejmuje powierzchnię 
22 520 ha.

OBSZAR SPECJALNEJ OCHRONY PTA-
KÓW NATURA 2000 „DOLINA ŚROD-
KOWEJ WISŁY”
Teren obejmuje odcinek Wisły od Dę-
blina do Płocka o długości 252 kilome-
trów. Obszar posiada dobrze zacho-
wane walory przyrodnicze w postaci 
dużej ilości wysp, kęp wiślanych oraz 
piaszczystych łach. Brzeg Wisły jest po-
rośnięty roślinnością, a także otoczony 
łąkami oraz pastwiskami. Na terenie 
OSO znaleźć można również pozosta-
łości dawnych lasów łęgowych. Obszar 

zwłaszcza wśród mieszkańców Płocka 
ale także przyjezdnych gości. W pobli-
żu jeziora znajduje się Hotel Dębowa 
Góra oraz Hotel i Restauracja „Rusał-
ka”. Okoliczne lasy, oprócz wiekowych 
dębów skrywają pozostałości niemiec-
kich umocnień wojskowych z okresu  
II wojny światowej. 

JEZIORO ŁĄCKIE DUŻE
Jezioro nie zagospodarowane re-

kreacyjnie. Długość akwenu wynosi 

1420 m zaś szerokość 740 m. Po-
wierzchnia zbiornika to 61,2 ha. Zbior-
nik jest stosunkowo głęboki – do 7 m. 
Jezioro w większości otoczone jest 
przez lasy. W pobliżu znajduje się sta-
do ogierów w Łącku, dawny pałac Mar-
szałka Śmigłego-Rydza oraz zabytkowa 
kaplica św. Huberta.

JEZIORO ŁĄCKIE MAŁE 
Jezioro wchodzi w skład rezerwatu 

przyrody „Dąbrowa Łącka”. Posiada 

powierzchnię 35,6 ha. Jego wymiary to 
900m długości oraz 675 m szerokości. 
Daje to łączną powierzchnię 45,6 ha. 
Akwen jest bardzo płytki. Głębokość 
dochodzi do maksymalnie dwóch me-
trów. Jezioro porośnięte jest sitowiem 
i trzcinami oraz otoczone lasem. Swoje 
siedliska ma tu liczne ptactwo. Jezioro 
było w dawnych czasach odwodnione. 
Obecnie zajmuje część dawnej misy 
pojeziernej.

Tereny nadwiślańskie w okolicy Troszyna Polskiego
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chroniony charakteryzuje się dużą licz-
bą zamieszkujących go ptaków. Wystę-
pują tu 22 gatunki, m.in. ptactwa wod-
no-błotnego, zarówno zamieszkujące-
go obszar na stałe, jak i traktującego 
go jako miejsce przelotowe. 

OBSZAR NATURA 2000  
„KAMPINOSKA DOLINA WISŁY”

Obszar chroniony, stanowi siedli-
sko wielu gatunków zwierząt i roślin,  
a także ważny europejski korytarz eko-
logiczny. Charakterystyczne dla tego 
obszaru są występujące tu lasy łęgo-
we, w tym coraz rzadziej spotykane 
w Europie łęgi wierzbowe i topolowe. 
„Kampinoska Dolina Wisły” rozciąga 
się od Warszawy do Płocka. Występują 
tutaj rzadkie gatunki zwierząt i roślin  
w tym m.in. Różanka Pospolita, składa-
jąca ikrę w muszlach małży.

NADWIŚLAŃSKI OBSZAR 
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU II

Obszar zajmuje powierzchnię 
44314,0 ha. Obejmuje swoim zasię-
giem tereny Kotliny Warszawskiej. 
Występują tutaj dwa rodzaje krajo-
brazów: tarasy zalewowe, głównie łą-
kowo-rolne oraz nadzalewowe tarasy 
piaszczyste.

POMNIKI PRZYRODY
• Lipa drobnolistna - Tilia cordata; 

pierśnica: 120cm; obwód: 377 cm; 
wysokość: 20 m 

• Lipa drobnolistna - Tilia cordata; 
pierśnica: 48cm; obwód: 151 cm; 
wysokość: 17 m

• Dąb szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 124 cm; obwód: 390 cm; 
wysokość: 25 m 

• Dąb szypułkowy - Quercus robur; 
pierśnica: 167 cm; obwód: 525 cm; 
wysokość: 24 m

Strzemeszno

Kościół parafialny w Dobrzykowie

• Dąb szypułkowy - Quercus 
robur; pierśnica: 147 cm; ob-
wód: 462 cm; wysokość: 24 m

PUNKTY WIDOKOWE
Górki – krawędź pradoliny Wisły

W północnej części gminy,  
w miejscowości Górki znajduje 
się dogodny punkt z widokiem 
na szeroką panoramę doliny Wi-
sły oraz miasto Płock. Oko cie-
szyć mogą duże połacie lasów, 
nadwiślańskie tereny uprawne 
oraz wieczorną porą – oświetlo-
na panorama miasta oraz kombi-
natu Orlen. Do punktu dojechać 
można, jadąc od Dobrzykowa - 
ul. Ciechomicką.
Jordanów – widok na brzeg 
Wisły

W miejscowości Jordanów 
(na 624 kilometrze Wisły), w po-
bliżu figury św. Jana Nepomuce-
na, znajduje się dogodny punkt 
obserwacyjny na prawy brzeg 
Wisły. Miejsce jest oczyszczone 
i łatwo dostępne dla zaintere-
sowanych.  Punkt daje możliwość po-
dziwiania mazowieckiej panoramy Wi-
sły. Przed obserwatorem roztacza się 
łagodny, nieco piaszczysty brzeg rzeki  
z dużą ilością wierzb oraz pastwisk.  
W pobliżu punktu znajduje się spo-
kojna zatoczka, doskonałe miejsce dla 
amatorów wędkarstwa.
Nowy Troszyn – widok na kępy  i ławi-
ce wiślane

W Nowym Troszynie znajdują się do-
skonałe miejsca widokowe z panoramą 
na kępy wiślane i ławice rzeczne. Wyspy, 
porośnięte bujną roślinnością, stanowią 
dogodny obszar dla bytowania ptaków 
wodnych. Punkty obserwacyjne są więc 
interesującym miejscem dla ornitolo-
gów oraz pasjonatów przyrody. 

Strzemeszno – widok na pradolinę 
Wisły oraz pradolinę rzeki Nidy

Miejscowość Strzemeszno leży na 
wzniesieniu, zapewniającym doskona-
łe widoki na szeroką panoramę doliny 
Wisły oraz prawobrzeżne tereny Płoc-
ka i okolicznych miejscowości. Urokli-
wym miejscem jest też pradolina rzeki 
Nidy.  Znajduje się ona w północnej 
części miejscowości. Ciekawe ukształ-
towanie terenu, malowniczo położone 
obszary uprawne i pastwiska a także 
niewielka urbanizacja regionu, zapew-
niają doskonałe wrażenie estetyczne. 
Konstantynów

Najwyższym punktem w gminie 
jest wzniesienie leżące na pograni-
czu miejscowości Czermno oraz Kon-
stantynów. Tereny, położone 140,7 m 
n.p.m. zapewniają doskonałe widoki 
zarówno na północną część gminy jak  
i obszary południowo-zachodnie. 
Punkt widokowy zlokalizowany jest 
wśród terenów rolniczych poprzeci-
nanych niewielkimi lasami sosnowy-
mi oraz sadami owocowymi. Widoki 
cieszą więc oko i pozwalają zachwycić 
się zarówno terenami Miasta i Gminy 
Gąbin jak i dalszymi rejonami – leżą-
cymi po drugiej stronie Wisły oraz na 
Nizinie Mazowieckiej. 
Grabie Polskie 

Grabie Polskie posiada doskona-
łe tereny widokowe z widokiem na 
dolinę Iłowsko-Dobrzykowską, dolinę 
Wisły oraz miasto Płock. Duża liczba 
lasów sosnowych oraz niewielkie sku-
piska urbanistyczne powodują, iż kra-
jobrazy w miejscowości są niezwykle 
atrakcyjne.
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Gąbińscy strażacy walczą z koronawirusem
Działalność gąbińskich strażaków 

to oprócz szeroko pojętej działalno-
ści ratowniczej również profilaktyka 
zapobiegająca negatywnym skutkom 
różnych zdarzeń. W obecnej sytuacji 
jednym z najbardziej potrzebnych 
działań profilaktycznych jest zapobie-
ganie negatywnym skutkom rozprze-
strzeniania się epidemii koronawirusa. 
Właśnie taki projekt realizują obecnie 
strażacy. Na ten cel udało im się pozy-
skać środki zewnętrzne. 

Wniosek, który napisali strażacy 
w maju bieżącego roku do programu 
Działaj Lokalnie realizowanego przez 
Fundację „Fundusz Lokalny Ziemi Płoc-
kiej - Młodzi Razem” zakładał działania 
związane z dezynfekcją miejsc publicz-
nych najbardziej uczęszczanych przez 
mieszkańców. Wniosek został oce-
niony pozytywnie. Strażacy otrzymali 

grant, w ramach którego możliwe było 
zakupienie opryskiwacza spalinowego, 
kombinezonów ochronnych oraz środ-
ka dezynfekcyjnego przyjaznego dla 
środowiska. 

Dezynfekcja będzie odbywać się 
cyklicznie. Do tej pory działania były 
prowadzone w parkach miejskich, na 
placach zabaw, siłowniach zewnętrz-
nych, w gąbińskim kościele i Urzędzie 
Miasta i Gminy. 

Zadanie dofinansowano ze środ-
ków Programu „Działaj Lokalnie” Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce oraz środków 
Ośrodka DL Fundacji „FLZP - Młodzi 
Razem” i Powiatu Płockiego. Zadanie 
dofinansowane ze środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego.

Oprac. J. Ziółkowski Odkażanie gąbińskiego ratusza
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Wyprawa do Lichenia
W ostatni weekend maja rowerzy-

ści z MUKS Tandem Gąbin wyruszyli na 
wyprawę do Lichenia. Mimo panują-
cych obostrzeń i wynikających z tego 
utrudnień w wycieczce wzięło udział 
11 członków stowarzyszenia. 

Cykliści wyruszyli z gąbińskiej starów-
ki we wczesnych godzinach rannych. Do 
pokonania mieli około 110 kilometrów.  
Z Gąbina wyjechało dwóch rowerzystów, 
pozostali startowali z Kutna. Wszyscy cy-
kliści spotkali się na trasie, po czym ra-

zem ruszyli w stronę Lichenia.  Po drodze 
rowerzyści mogli podziwiać krajobrazy 
zachodniego Mazowsza, Kujaw i Wielko-
polski. Prowadził Wiesław Rybiki, prezes 
MUKS Tandem Gąbin – wielki pasjonat 
jazdy na rowerze (w samym 2020 roku 
przejechał już 2600 kilometrów). Warto 
dodać, iż jeden z uczestników wyprawy 
miał 79 lat. Prędkością jazdy dorówny-
wał najsprawniejszym cyklistom.

Rowerzyści dotarli do Lichenia 
po południu. Resztę dnia spędzili na 

zwiedzaniu bazyliki oraz okolicznych 
atrakcji. Wieczorem wzięli udział  
w mszy świętej. Noc spędzili w lokal-
nym pensjonacie. Następny dzień to 
dalsze zwiedzanie oraz przygotowa-
nia do powrotu. Sto kilometrów drogi 
powrotnej wymagało solidnego przy-
gotowania. Wieczorem zadowoleni  
i lekko zmęczeni rowerzyści dotarli do 
Gąbina.

Oprac: W. Olszewski. 
 fot. MUKS Tandem Gąbin
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Challange odbył się na miejskiej 
starówce. Wzięli w nim udział pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy Gą-
bin. Przewodził im Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który podziękował za nomi-
nację lokalnym stowarzyszeniom oraz 
nominował (wraz z Sekretarz Joanną 
Stańczak i Skarbnik Aleksandrą Kłys) 
trzy kolejne instytucje: Urząd Miasta 
Płock, Radę Miasta i Gminy Gąbin oraz 
ZGKiM w Gąbinie.

Pracownicy ratusza wykonali serię 
przysiadów oraz autorską (wymyśloną 
przez burmistrza) rakietę miłości dla 
Zosi.

Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka 
pieniędzy, które przekazane zostaną 
na specjalne konto fundacji siepo-
maga.pl i wesprą niezwykle kosz-
towną terapię leczniczą dziewczyn-
ki. Łącznie udało się zebrać ponad  
700 złotych.

Podobne akcje przeprowadzone 
zostały na terenie całej gminy. Dla Zosi 
„pompowali” członkowie stowarzy-
szeń, klubów sportowych, przedsię-
biorcy, strażacy OSP, oraz wiele innych 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin wziął udział 
w ogólnopolskiej akcji #gaszynchallenge
 1 lipca o godzinie 13:00 pracownicy ratusza, wspólnie wykonali ćwiczenia – działając 
w szczytnym celu i zbierając pieniądze dla chorej na rdzeniowy zanik mięśni Zosi.

organizacji i osób prywatnych, chcą-
cych wesprzeć zbiórkę pieniędzy dla 
chorej dziewczynki. 

#gaszynchallenge to ogólnokrajo-
wa akcja społeczna, wymyślona przez 
strażaków z OSP Gaszyn. Polega ona 
na nominowaniu osób, instytucji, grup 
i wykonywaniu ćwiczeń sportowych. 
W czasie 48 godzin, nominowani mu-
szą wykonać 10 pompek. Następnie 
nominują kolejne organizacje, oso-

by i instytucje. Całej akcji towarzyszy 
zbiórka pieniędzy, które trafią na kon-
kretne, charytatywne cele. Oczywiście 
zasady są umowne. Chodzi tu głównie 
o połączenie dobrej zabawy ze szczyt-
nymi ideami i wsparciem dla potrzebu-
jących - w tym przypadku małej Zosi, 
której leczenie będzie kosztowało po-
nad 11 mln złotych.

Oprac.: W. Olszewski
Fot.: A. Świerzyński
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