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Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy, aby w sercach wszystkich mieszkańców zagościła 

radość i miłość, a świąteczny okres był okazją do wspólnych 
spotkań w gronie rodziny i najbliższych.

Niech święta Wielkanocne staną się dla Nas okresem zadumy 
i refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania oraz czasem 

duchowej odnowy i pogłębiania wiary.

•	 Budowa	nowych	odcinków	
dróg	gminnych	w	2017	r.

•	 Budżet	2017
•	 Gala	Noworoczna	2017
•	 Ferie	zimowe	w	Mieście	i	Gmi-
nie	Gąbin

•	 Konkurs	„Wisła	-	rzeka	piękna	
i	groźna”

•	 IX	Gąbińskie	Forum	Kultury
•	 Obchody	Narodowego	Dnia	
Pamięci	Żołnierzy	Wyklętych

•	 Przegląd	wydarzeń	kultural-
nych	i	sportowych	w	2016	r.

•	 Podsumowanie	inwestycji	zre-
alizowanych	w	2016	r.

•	 Turniej	piłki	halowej	o	puchar	
Burmistrza

•	 XXVII	Memoriał	Szachowy	im.	
bł.	abpa	A.J.	Nowowiejskiego

•	 Wydarzenia	kulturalne	2017	r.
•	 Wywiad	z	Dariuszem	Kiełbasą	-	
maratończykiem	z	Gąbina

•	 WOŚP	2017
•	 TMZG	z	wystawą	w	Toruniu
•	 Nowe	pokolenie	artystów		
na	deskach	gąbińskiego	teatru

•	 Maska	z	Gimnazjum	w	Gąbinie	
w	Teatrze	Polskim	na	Gali	Mo-
lierowskiej

W numerze:

Podsumowanie inwestycji 
zrealizowanych w 2016 r.

Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin

Krzysztof Jadczak

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki  

wydanie 1/2017

Zakończył się rok 2016. Był to w Mie-
ście i Gminie Gąbin, czas wytężonej pracy 
m.in. w zakresie inwestycji i zamówień 

publicznych. Warto więc podsumować 
wszystko to, co udało się zrealizować 
w ciągu ostatniego roku.
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Wykonano rozbudowę Żłobka 
w Gąbinie. Była to jedna z najwięk-
szych tegorocznych inwestycji  na ob-
szarze miasta i gminy. Dzięki niej budy-
nek gąbińskiego żłobka powiększył się 
o dodatkowe pomieszczenia, zapew-
niające opiekę  kolejnym 14   dzieciom, 
co łącznie daje 38 miejsc. Dzięki roz-
budowie oferta wychowawcza  żłobka 
stała się bardziej  dostępna dla wszyst-
kich zainteresowanych. Inwestycja ta 
jest częścią większej strategii mającej 
na celu zwiększenie atrakcyjności  Mia-
sta i Gminy Gąbin oraz poprawiającej 
komfort życia jej mieszkańców.

Pobudowana została nowa dro-
ga na ul. Pięknej w Gąbinie, wraz ze 
zjazdami, skrzyżowaniami,  kanalizacją 
deszczową, oświetleniem oraz przebu-
dową sieci energetycznej i telefonicz-
nej. Na odcinku 391 m wybudowana 
została ulica z podbudową oraz kostką 
brukową jako nawierzchnią, zarówno 
w jezdni jak i na chodnikach oraz par-
kingach. Droga przy ul. Pięknej znaczą-
co poprawiła komunikację w tej części 
miasta, ułatwiając dojazd do rozwi-
jającego się osiedla bloków i domów 
jednorodzinnych a także  gąbińskiego 
kompleksu szkolnego.
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Wybudowano drogę osiedlową na 
„Osiedlu Pisarzy”. Prace prowadzono 
na odcinku 361m, tj. na całej długo-
ści ul. Mickiewicza. Droga wykonana 
z kostki brukowej jest pierwszym eta-
pem rozbudowy infrastruktury drogo-

Droga gminna Kamień-SłubiceDroga gminna Czermno-Konstatnynów

Budowa drogi gminnej w Nowym Grabiu

Przy Przedszkolu Samorządowym 
im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Gąbinie pobudowany został plac 
zabaw.  Nowe miejsce do zabawy wy-
posażone jest w komplet urządzeń za-
pewniających dzieciom rozrywkę, roz-
wijających ich zdolności ruchowe i mo-
toryczne a przede wszystkim umoż-
liwiających przebywanie na świeżym 
powietrzu w  bezpiecznym i miłym dla 
oka otoczeniu.

wej na jednym z kilku osiedli domów 
jednorodzinnych w Gąbinie. Nowo po-
budowany odcinek w znaczącym stop-
niu poprawił komfort poruszania się 
po części osiedla a także dojazd lokal-
nych mieszkańców do swoich posesji.

Pobudowane zostało wiele kilome-
trów nowych odcinków dróg gmin-
nych. Roboty  budowlane prowadzo-
no na obszarze całej gminy  - w miej-
scowościach: Gąbin, Stary Kamień, 
Guzew, Góry Małe, Plebanka, Nowe 
Wymyśle, Kamień-Słubice, Rumunki, 
Borki, Lipińskie, Nowe Grabie, Czerm-
no,  Kępina,  Potrzebna, Koszelew, Jor-
danów, Jadwigów, Stara Korzeniówka,  
Strzemeszno oraz na odcinku Czerm-
no-Konstantynów. Odbudowano dro-
gę gminną w Piaskach a także przebu-
dowano  drogę w miejscowości Borki. 
Proces rozbudowy infrastruktury 
drogowej w Mieście i Gminie Gąbin 
cały czas jest w toku. Budowa dróg, 
przebiegająca etapami z roku na rok 
poprawia jakość sieci komunikacyjnej 
i będzie kontynuowana w 2017 r.
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Budowa drogi gminnej w Nowym Wymyślu Droga w miejscowości Koszelew

Droga w miejscowości Koszelew Droga w miejscowości Stary Kamień

Naprawa nawierzchni drogi w ulicy Rog. Żychlińskie w Gąbinie

Oprócz prac budowlanych i pro-
jektowych prowadzono również czyn-
ności remontowe, dbając o stan na-
wierzchni dróg gminnych.
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Ukończono ostatni etap prac 
przy budowie ciśnieniowej kanaliza-
cji sanitarnej w Gąbinie. Zmniejszyło 
to koszty utrzymania sieci kanaliza-
cyjnej a także pozwoliło przystąpić 
do dalszych prac budowlanych przy 
rozbudowie infrastruktury drogowej 
na „Osiedlu Pisarzy”. Wybudowa-
no także  kanalizację sanitarną w ul. 
Dobrowolskiego oraz  w ul. Złotej 
i Bursztynowej w  Gąbinie. W ramach 
zeszłorocznych inwestycji powstały 
również kolejne odcinki  sieci wodo-
ciągowych w Górkach, Karolewie, 
Nowym Grabiu, Grabiu Polskim, 
Piaskach, Ludwikowie oraz Jordano-
wie. Wykonano także spinkę wodocią-
gów na Trakcie Kamińskim w Gąbinie. 
Wyrównała ona ciśnienie i poprawiła 
wydajność  na najbardziej newralgicz-
nych odcinkach wodociągów Gąbina 
i okolicy.

Utwardzono drogi na „Osiedlu pod 
Klonami” w Nowym Grabiu, część dro-
gi gminnej w Guzewie a także ponad 
3 km nawierzchni dróg gruntowych 
w Górkach. Dzięki temu znacząco 
poprawił się komfort komunikacyjny, 
zwłaszcza dla okolicznych mieszkań-
ców. Dotychczasowe drogi, zazwyczaj 
piaszczyste bądź gliniaste powodowały 
liczne utrudnienia drogowe i ograni-
czały rozwój budownictwa na wspo-
mnianych obszarach.

Pobudowano i uporządkowano  
parking, drogę wewnętrzną  i chod-
nik przy bloku na ul. Płockiej w Gą-
binie. W ramach prac budowlanych 
położono kostkę brukową oraz na- 
wierzchnię z płyt betonowych wokół  
budynku oraz przy garażach. Wyre-
montowano także pobliski chodnik 
znajdujący się przy ul. Kilińskiego.

Wykonano remont dachu na 
dworcu autobusowym w Gąbinie. 
Przeprowadzone prace objęły swoim 
zakresem wymianę poszycia dacho-
wego na części gminnej dworca. Mo-

Zamontowano lampy solarne  
w miejscowościach Nowa Korze-
niówka, Borki, Nowe Grabie 
oraz Dobrzyków. Inwestycja ta  
realizowana była przy współ-
udziale środków finanso- 
wych mieszkańców. To nowocze- 
sne rozwiązanie podnosi kom- 
fort życia mieszkańców zapew- 
niając odpowiednie oświetlenie 
miejsc publicznych, a także 
ogranicza koszty zużycia ener-
gii. Lampy wyposażone są  
w ogniwa i akumulatory, 
wykorzystujące energię słoneczną 
do ładowania.

dernizacja ta zabezpieczyła budynek 
przed możliwymi trudnościami spowo-
dowanymi nienajlepszą już kondycją 
dotychczasowego pokrycia dachowego.
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Przeprowadzono remont parteru 
i klatek schodowych w Szkole Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Gą-
binie. Prace remontowe na terenie 
wspomnianej placówki prowadzone są 
sukcesywnie i dostosowują budynek 
do współczesnych standardów. Taki 
system zapewnia spokojną i niczym 
nie zakłóconą naukę a także poprawia 
komfort pracy zarówno uczniów jak 
i pracowników oświaty.

Wykonano przebudowę chodnika 
przy ul. Składkowskiego w Gąbinie. 
Chodnik ulokowany przy drodze 
wojewódzkiej nr 577 wymagał 
remontu. W ramach prac budowlanych 
prowadzonych przez MZDW a także 
dzięki staraniom Miasta i Gminy Gąbin, 
która dofinansowała inwestycję, udało 
się poszerzyć wspomniany odcinek 
i znacząco poprawić komfort jego 
użytkowania.

Przeprowadzono prace remon-
towe Mogiły Żołnierzy Września 
1939 znajdującej się na cmentarzu 
w Czermnie. Stan dotychczasowego 
monumentu wystawionego żołnie-

Wyremontowano schody przy  
Niepublicznym Zakładzie Opieki  
Zdrowotnej w Gąbinie i Dobrzyko- 
wie. Remont spękanej nawierzchni 
a także położenie mrozoodpornych 

rzom poległym w wojnie obronnej 
1939, pozostawiał wiele do życzenia. 
Wykonane prace przywróciły mogile 
jej świetność  i walory estetyczne.

płytek poprawiły bezpieczeństwo 
a także komfort użytkowy, wszystkim 
korzystającym z usług gąbińskiego 
ośrodka zdrowia.

Opracowano  Program Rewitaliza-
cji dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 
2016 - 2020 i na lata następne. Pro-
gram ma na celu przywrócenie zdegra-
dowanych obszarów do stanu użytecz-
ności publicznej. Celem przedsięwzię-
cia jest m.in. renowacja i zmiana funk-
cji użytkowej budynków historycznych 
– zabytkowej kamienicy  przy Starym 
Rynku  oraz dawnego sądu grodzkie-
go. Dzięki staraniom urzędu Miasta 
i Gminy, udało się uzyskać na ten cel 
znaczne dofinansowanie z Minister-
stwa Rozwoju - 77 400,00 zł z całkowi-
tej kwoty 86 tys. zł.

Konsultacje społeczne w sprawie pro-
gramu rewitalizacji
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Sporządzono projekt sieci wodo-
ciągowej w Guzewie. Projektowany 
odcinek, o długości prawie 1 km zna-
cząco poprawi zaopatrzenie lokalnej 
ludności w wodę, zwłaszcza w okresie 
letnim. Susza i słabe ciśnienie wody są 
dużym problemem dla rolników i indy-
widualnych odbiorców. Prace przy bu-
dowie wspomnianej inwestycji mają 
ruszyć w 2017 roku.

Opracowano plan urządzenia dla 
lasów mienia komunalnego Mia-
sta i Gminy Gąbin. Umożliwi to upo-
rządkowanie drzewostanu, a także 
oczyszczenie i utrzymanie należytego 
porządku na całym obszarze leśnym 
w obszarze Miasta i Gminy Gąbin.

Sporządzono mapy do celów pro-
jektowych oraz przeprowadzono pro-
cedury podziału działek pod budo-
wę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 577 do gminy 
Sanniki. Długość planowanego odcin-
ka wyniesie ok. 5 km. Wykonano 
również mapy niezbędne do budo-
wy ścieżki pieszo-rowerowej Kępi-
na-Czermno-Wymyśle Polskie oraz 
ścieżki pieszo-rowerowej w Dolinie 
Nadwiślańskiej. Dzięki temu możliwe 
będzie przejście do następnego etapu 
czyli wykonania projektu a w dalszej 
perspektywie budowy wspomnianych 
ścieżek.

Zlecono wykonanie dokumenta-
cji projektowej dotyczącej remontu 
zabytkowej szkoły w miejscowości 
Nowy Troszyn. Jest to pierwszy etap 
planu, polegającego na modernizacji 
wspomnianego budynku oraz dosto-
sowaniu go do potrzeb mieszkańców 
i współczesnych wymogów. Zlecono 
także wykonanie  projektu  moderni-
zacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Kępinie. Dzięki temu będzie 
można przystąpić do dalszych prac 

mających na celu poprawę zaopatrze-
nia okolicznych mieszkańców w wodę 
a także odciążenia gminnej sieci wo-
dociągowej. Przygotowywana jest 
również dokumentacja projektowa 
na  „Budowę instalacji odnawialnych 
źródeł energii”. Jest to bardzo ważna 
inwestycja, która pomoże zreduko-
wać emisję szkodliwych substancji do 
atmosfery, a mieszkańcom umożliwi 
korzystanie z tanich i czystych źródeł 
energetycznych.

Zakupiono przyczepę dla Zakła-
du Gospodarki  Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Gąbinie. Nowy nabytek 
rozszerzył możliwości przewozu sprzę-
tu, odpadów oraz innych obiektów. 
Nowoczesna przyczepa, dzięki dużej 
pojemności nie tylko ułatwia wyko-
nywanie zadań pracowników ZGKiM 
w Gąbinie ale także obniża koszty 
transportu przewożonych elementów.

poprawił stan bezpieczeństwa, zarów-
no na obszarze miasta jak i całej 
gminy. Kwota dofinansowania zakupu 
pojazdu wyniosła 40 tys. złotych.

Wykonano prace remontowe 
w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin. 
Zabytkowy ratusz, wzniesiony w 1824 
roku w stylu klasycznym jest bez wąt-
pienia jedną z perełek architektonicz-
nych ziemi gąbińskiej. W 2016 roku 
przeprowadzono prace remontowe 
w obrębie budynku i zabezpieczono 
niektóre elementy jego  pierwotnej 
konstrukcji.

Zakupiono elementy ogrodze-
nia systemowego na stadion miejski 
w Gąbinie. Wspomniane elementy 
posłużyły odgrodzeniu stref kibica. 
Poprawiło to bezpieczeństwo pod-
czas rozgrywanych meczów a także 

uporządkowało system sektorów dla 
wszystkich widzów przychodzących 
kibicować lokalnej drużynie piłkarskiej 
- MKS Błękitni Gąbin.

Kupiona została kosiarka wysię-
gnikowa do utrzymywania porządku 
na poboczach dróg oraz terenach 
zielonych w obrębie gminy.

Zakupiono i zamontowano wiatę 
przystankową w miejscowości Gór-
ki. Brak tego typu konstrukcji stanowił 
problem zwłaszcza dla dzieci i mło-
dzieży, które w czasie deszczu mokły 
w oczekiwaniu na szkolny autobus.

Dofinansowano zakup nowe-
go pojazdu dla Policji w Gąbinie. 
Zakupiony samochód – Skoda Yeti, 
o mocy 190 km zwiększył mobilność 
lokalnych służb porządkowych a także 
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Zainstalowano ozdobne oświe-
tlenie na Starym Rynku w Gąbinie.  
Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
Nowy Rynek w Gąbinie został ozdobio-
ny oświetleniem LED-owym. Ilumina-
cje zainstalowano na pięciu budynkach 
w obrębie rynku, ratuszu, budynku 
OSP a także na latarniach, w parku i ro- Jedną z ostatnich inwestycji dro-

gowych, przeprowadzonych na ob-
szarze gminy w roku 2016 był remont 
nawierzchni drogi w m. Potrzebna.

Dotychczasowy stan nawierz-
chni, stanowiącej betonową pod-
budowę, utrudniał komfortowy 
przejazd oraz poruszanie się po 
drodze. Prace prowadzone na od-
cinku 240 m polegały na położeniu 
nakładki asfaltowej o grubości 
4 cm i szerokości 3,2 m. Za realizację 
zadania odpowiedzialna była firma  
PRIMA  z Sochaczewa. 

Remont nawierzchni zrealizowa-
ny był ze środków gminnych w posta-
ci funduszu sołeckiego, przeznaczo-
nego przez Burmistrza i Radę Gminy 
do dyspozycji rad sołeckich a także 
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin.

Opracowanie:	W.	Olszewski	
fot.	A.	Świerzyński

Remont drogi
w miejscowości 
Potrzebna

snącej przy ratuszu choince. Ozdobio-
ny został również park przy ul. Wojska 
Polskiego. Energooszczędne oświetle-
nie zdobiło gąbińską starówkę przez 
cały okres świąt oraz część zimy. 

opracowanie: W. Olszewski	
fot. A. Świerzyński
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W czasie  ferii zimowych (13-24. 
02.2017 r.) w Szkole Podstawowej im. 
Marii Kownackiej w Nowym Kamieniu 
przeprowadzono prace moderniza-
cyjne budynku. Działania budowlane 
polegały na położeniu nowych pod-
łóg i posadzek w korytarzu i głównym 
holu (wraz z cokolikami przyścienny-
mi), a także wykonaniu stolarki wraz 
z okładzinami z płyt meblowych. Pra-
ce remontowe przeprowadziła firma 
„OGRODY” BUDOWA PROJEKTOWA-
NIE USŁUGI BUDOWLANE z Gostynina.

Szkoła w Nowym Kamieniu dys-
ponuje bogatą bazą dydaktyczną, do-
brze wyposażonymi salami lekcyjnymi, 
a także wybudowanym w 2011 roku 
nowoczesnym placem zabaw. W pla-

Remont w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej  
w Nowym Kamieniu

cówce, oprócz zajęć dydaktycznych 
odbywają się zajęcia dodatkowe. Przy 
szkole, od 2000 roku, funkcjonuje Dzie-
cięcy Zespół Ludowy „Kamieniaki” oraz 
jego „młodszy” odpowiednik – grupa 
„Kamyczki” (działająca od 2008 roku).

Początki działalności szkoły podsta-
wowej w Nowym Kamieniu sięgają lat 
przedwojennych. Inicjatorem jej po-
wstania był Tadeusz Kozłowski. W czasie  
II wojny światowej został on zamordo-
wany przez NKWD w Katyniu (na terenie 
szkoły znajduje się głaz-pomnik poświę-
cony jego osobie). W roku 2002 patro-
nem szkoły została Maria Kownacka – wy-
bitna polska pisarka literatury dziecięcej. 

opracowanie: W. Olszewski	
fot. A. Świerzyński

W pasie ruchu położone zostaną 
dwie warstwy mieszanek mineralno-
-bitumicznych asfaltowych (warstwa 
wiążąca 4cm oraz warstwa ścieralna 
4cm) na podbudowie z kruszyw łama-
nych. Nowe chodniki wykonane zosta-
ną z kostki betonowej o grubości 6 cm. 
Prace budowlane obejmą także budo-
wę zjazdów, progu zwalniającego oraz 
wykonanie trawników dywanowych.

Zdemontowane betonowe trylinki 
przeznaczone zostaną na podbudowę 
przy kolejnych inwestycjach drogowych.

Wykonawcą inwestycji jest firma 
PRIMA z Sochaczewa. Kwota, na jaką 
opiewa przebudowa ulicy Szopena, to 
228 tys. zł.

Ulica Szopena położona jest w pół-
nocnej części miasta, łączy ona ul. 
Płocką z ul. Dobrzykowską. Jej począt-
ki sięgają lat 50 i 60 XX wieku kiedy to 
zaczęła powstawać tam pierwsza za-
budowa domów jednorodzinnych. Do 
tej pory pas jezdni na ulicy Szopena 
wyłożony był betonową trylinką. Roz-
wiązanie to, tak niegdyś popularne, 
w ostatnich dekadach zastępowano 
innymi technologiami. Ulica Szopena 
była jedną z ostatnich na terenie mia-
sta i gminy z  tego typu nawierzchnią. 
Mimo niewątpliwych walorów este-
tycznych, rozwiązanie to wymagało 
jednak korekty ze względu na powsta-
łe nierówności i wyboje. Dzięki stara-
niom Burmistrza Krzysztofa Jadczaka 
w 2016 roku podpisana została umowa 
z wykonawcą na wspomniany remont.

Przebudowa ul. Szopena w Gąbinie

Dzięki remontowi ul. Szopena po-
prawi się ogólne bezpieczeństwo na 
drodze. Skrócony zostanie także do-
jazd z ul. Płockiej do drogi wojewódz-
kiej 574 – ul. Dobrzykowskiej. Ma to 
duże znaczenie m.in. dla pojazdów 
uprzywilejowanych, wyjeżdżających 

z pobliskiego ośrodka zdrowia. Wyre-
montowana nawierzchnia stanowić 
będzie także bezpieczną alternatywę 
dla wszystkich, chcących dojechać 
w przyszłości do planowanej ścieżki 
rowerowej usytuowanej przy drodze 
wojewódzkiej 574.

opracowanie: W. Olszewski

W pierwszej dekadzie marca ruszyły prace remontowo-budowlane na ul. Szopena w Gąbi-
nie. Na całej długości – 230 m, wymieniona zostanie dotychczasowa, betonowa nawierzch-
nia drogi oraz chodniki. 
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sprzęt, ułatwiający pracę podczas akcji 
ratowniczych, poszukiwawczych czy 
walkę z żywiołami. Dzięki podpisanej 
umowie uzyskano 470.000,00 zł z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-
2020, co w połączeniu z dodatkowymi, 
pozyskanymi funduszami zewnętrzny-
mi ułatwi finansowanie tej kosztownej 
acz ważnej z punktu widzenia bezpie-
czeństwa inwestycji. 

Dzięki wspomnianym zakupom, 
strażacy z Gąbina otrzymają sprzęt 
dla grup poszukiwawczo-ratowniczych 
m.in. kamerę termowizyjną, a tak-
że przyrządy niezbędne przy akcjach 
przeciwpowodziowych, w tym nowo-
czesną motopompę. Największym za-
kupem będzie jednak ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposa-
żeniem. Zakupiony pojazd, z napędem 
co najmniej 6x6 umożliwi działanie 
w praktycznie każdych warunkach 
terenowych. Samochód wyposażo-
ny będzie w duży zbiornik z zapasem 
środków gaśniczych co pomoże w wal-
ce z szybko rozprzestrzeniającymi się 
pożarami.

Zakupiony profesjonalny sprzęt 
z pewnością znacząco poprawi bezpie-
czeństwo mieszkańców Gąbina, okolic 
i tej części Mazowsza, natomiast stra-
żakom pozwoli w szybszy i łatwiejszy 
sposób docierać do trudno dostęp-
nych miejsc i neutralizować zagroże-
nia, już w zarodku.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. Karol Krajewski,  

źródło: www.mazovia.pl

W piątek 20 stycznia 2017 podpisa-
na została umowa na dofinansowanie 
zakupu sprzętu poszukiwawczo-ra-
towniczego oraz nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego, dla strażaków 
z OSP Gąbin. Zakupiony pojazd będzie 
jedną z najnowocześniejszych jedno-
stek tego typu w Polsce.

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu 
ratowniczego dla OSP w Gąbinie

Umowa, którą podpisali Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof Jad-
czak, Skarbnik Gminy – Joanna Stań-
czak oraz Marszałek Województwa 
Mazowieckiego - Adam Struzik umożli-
wi dofinansowanie szerszego, opiewa-
jącego na kwotę 1,2 mln zł projektu za-
opatrzenia OSP Gąbin w nowoczesny 

W II połowie 2016 roku oraz na począt-
ku 2017 roku prowadzone były prace re-
montowe w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.  
W ratuszu wyremontowane zostały sani-
tariaty – na parterze oraz na I piętrze. Do-
tychczasowy stan techniczny wspomnianych 
pomieszczeń, pozostawiał wiele do życzenia. 
Podczas remontu sanitariatu na parterze, 
pracownicy budowlani zlikwidowali usterki 
w sieci kanalizacyjnej, zagrażające w dalszej 
perspektywie konstrukcji części budynku.

Remont sanitariatów w gąbińskim ratu-
szu miał na celu ich dostosowanie do współ-
czesnych standardów zarówno użytkowych 
jak i bezpieczeństwa. Istotna była także kwe-
stia przysposobienia pomieszczenia na par-
terze dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Za remont sanitariatów odpowiedzialna 
była firma STACH-BUD z Pacyny.

Opracowanie: W.Olszewski

PRACE REMONTOWE W GĄBIŃSKIM RATUSZU
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Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
przedsiębiorstwo z Sochaczewa. Pod-
pisana 21 marca umowa przewiduje 
wykonanie łącznie ponad 3 km utwar-
dzonych nawierzchni. Kwota inwestycji 
to 506 tys. zł. Nowe odcinki dróg po-
wstaną w Czermnie, Jadwigowie, Jor-
danowie, Koszelewie, Nowym Wymy-
ślu, Okoluszu, Nowym Grabiu (Osiedle 
Pod Jodłami, Osiedle Pod Klonami) Ru-
munkach, Strzemesznie, oraz w miej-
scowości Kamień-Słubice. Utwardzone 
zostaną również odcinki na trasie Kępi-
na-Plebanka oraz Stary Kamień-Guzew.

Jednymi z najdłuższych, nowo po-
budowanych odcinków będą drogi w m. 
Strzemeszno (835 m), Lipińskie (300m), 
Czermno (250m), Jordanów (250m).

Termin realizacji zadania – do 21 
września. Prace budowlane zaplano-
wane są na okres wakacyjny (lipiec – 
sierpień 2017 r.). Większość odcinków 
nowych dróg wykonana będzie z mie-
szanek mineralno-bitumicznych. Kost-
ka brukowa położona będzie w pasie 
jezdni na Osiedlu pod Brzozami w No-
wym Grabiu.

Tegoroczna inwestycja jest kolej-
nym etapem rozbudowy infrastruktu-
ry komunikacyjnej na obszarze Miasta 
i Gminy Gąbin. W roku 2016 pobudo-
wane zostały ponad 4 km dróg gmin-
nych. Lokalny samorząd współuczest-
niczy również w inwestycjach dotyczą-
cych dróg powiatowych i wojewódz-
kich. W tegorocznym budżecie na ten 
cel zabezpieczone jest prawie 1 mln zł. 
(500 tys. zł – drogi powiatowe, 496 tys. 
zł – infrastruktura komunikacyjna przy 
drogach wojewódzkich m.in. ścieżki 
pieszo-rowerowe).

opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

Budowa nowych odcinków dróg gminnych w 2017 r.
W ramach planowanych prac drogowych w roku  2017, przeprowadzony został przetarg na  
budowę 15 nowych odcinków dróg na obszarze Miasta i Gminy Gąbin. W postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły oferty dwóch firm – PRD Gostynin oraz  
DROG-BET z Sochaczewa.

Budowa drogi gminnej w Nowym Grabiu

Budowa drogi gminnej Kamień-Słubice

Budowa drogi gminnej w Nowym Grabiu

Budowa drogi gminnej w Nowym Wy-
myślu

Budowa drogi gminnej w  miejscowości Strzemeszno
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Projekt uchwały został przekazany 
Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, 
który pozytywnie zaopiniował jego za-
łożenia. Po wdrożeniu ustawy, na ob-
szarze Miasta i Gminy Gąbin, do 2019 
roku, (okres wdrażania ustawy oświa-
towej) funkcjonować będą następują-
ce szkoły podstawowe oraz gimnazja:
• Szkoła Podstawowa  im. Marii Ko-

nopnickiej w Gąbinie

UCHWAŁA W SPRAWIE REFORMY OŚWIATOWEJ NA TERENIE  
MIASTA I GMINY GĄBIN
W związku z planowaną reformą oświaty w roku 2017, Rada Miasta i Gminy Gąbin podję-
ła uchwałę nr 180/XXV/2017 z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego, wprowadzanego przez reform, systemu nauczania.

• Szkoła Podstawowa  im. Władysła-
wa Reymonta w Czermnie

• Szkoła Podstawowa  im. Kornela 
Makuszyńskiego w Borkach

• Szkoła Podstawowa  im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Grabiu

• Szkoła Podstawowa im. Marii Kow-
nackiej w Nowym Kamieniu

• Szkoła Podstawowa  Obrońców Do-
brzykowa z 1939 r.

• Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie

• Gimnazjum w Dobrzykowie
Gąbińskie placówki będą więc 

funkcjonować do 2019 roku w nie-
zmienionej formie. Po tym okresie 
szkoły podstawowe będą szkołami 
8-oddziałowymi.

Opracowanie:	W.Olszewski
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W ostatnim czasie na terenie Miast i Gminy Gąbin, 
wielu mieszkańców odwiedziły osoby podające się za 
inspektorów i pracowników PIW w Płocku. Osoby te 
próbowały wystawiać fałszywe mandaty i pobierać nie-
legalnie pieniądze. Inspektorzy weterynaryjni posiada-
ją odznakę, upoważnienie oraz legitymację służbową. 
Podczas kontroli winni okazać się wspomnianymi do-
wodami tożsamości. Wszelkie przypadki nielegalnych  
i fałszywych kontroli powinny być natychmiastowo 
zgłaszane Policji oraz PIW w Płocku.

Jednocześnie PIW w Płocku informuje, iż na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin nadal obowiązują nakazy i za-
kazy związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy 
ptaków. Inspektorzy PIW w Płocku prowadzą kontro-
le przestrzegania zasad bezpieczeństwa w gospodar-
stwach (fermy przemysłowe i drób przyzagrodowy).

Komunikat  
w sprawie fałszywych kontroli PIW
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INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podty-
pu H5N8. Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwaj-
carii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech. 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpo-
wiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności: 
1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane; 
2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 
3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany; 
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć 

ręce wodą z mydłem; 5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany 
jest drób

Hodowco !!! 
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy 

lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i 

skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU 
 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI), podtypu H5N8.  

Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, 
Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na 

Węgrzech. 

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną 
ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące 

ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,  
w szczególności: 

1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je  
w budynkach, w których są utrzymywane; 

2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich; 

3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest 
utrzymywany; 

4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem; 

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków  
w których utrzymywany jest drób 

Hodowco !!! 
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób  

i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, 
wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu  

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu 
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: 
drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, 
wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtyp H5N8  u pta-
ków dzikich jak i drobiu weszło w  życie  rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w spra-
wie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2016, poz.2091).

Rozporządzenie wprowadza zakazy i nakazy związane z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej   
wirusem grypy podtyp H5 i H7, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, do których  należy się bezwzględnie stosować.

Poniżej zamieszczamy Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii. 

Uwaga! Ptasia grypa (HPAI), podtyp H5N8

Infokiosk to urządzenie multime-
dialne, pozwalające korzystać z za-
sobów internetowych w miejscach 
publicznych. Dzięki interaktywnemu 
oprogramowaniu umożliwia ono ła-
twy dostęp do np. danych turystycz-
nych bądź wieści gminnych.

Gąbiński infokiosk służy miesz-
kańcom miasta i gminy od 2007 
roku. Warto dodać, iż było to jedno 
z pierwszych tego typu urządzeń 
w regionie. Zakupiony ze środków 
unijnych, stanowił jedną z wielu in- 
westycji wchodzących w skład szer-
szego projektu rewitalizacji gąbińskiej 
starówki. Urządzenie funkcjonowało 
nieprzerwanie do roku 2016. Zdeza-
ktualizowane oprogramowanie oraz 
zły stan techniczny 9-letniego infokio-
sku, wymagały podjęcia prac konser-
watorskich.

Dzięki decyzji burmistrza, infokiosk 
został zmodernizowany. Wymieniono 
dotykowy 17 calowy ekran (zamon-
towano prawie dwukrotnie większy,  

Infomat prawie jak nowy

32 calowy wyświetlacz), instalację 
elektryczną a także jednostkę ste-
rującą. Aktualizacji poddane zostało 
również oprogramowanie urządzenia 
w tym system operacyjny. Zewnętrz-
ne elementy wypiaskowano i poma-
lowano zaś te najbardziej zniszczone 
wymieniono. Koszt inwestycji to ok.  
6 000,00 zł.

Infokiosk jest jednym z wielu 
elementów lokalnej infrastruktury 
turystycznej i informacyjnej. Mia-
sto i Gmina Gąbin, dzięki dogod-
nemu położeniu, bliskości lasów 
i jezior stanowi dogodny punkt na 
turystycznej mapie Polski. Zmoder-
nizowany infokiosk z pewnością 
jeszcze lepiej posłuży zarówno 
odwiedzającym miasto gościom, 
jak i lokalnej społeczności, chcącej 
w szybki i łatwy sposób skorzystać 
z zasobów internetowych w miejscu 
publicznym.

Opracowanie: W.Olszewski

Od początku marca mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin mogą ponownie korzystać z miej-
skiego infokiosku. Zlokalizowany na gąbińskiej starówce, umożliwia wolny dostęp  
do zasobów internetowych, multimedialnych i informacyjnych. Dotykowy, 32 calowy 
ekran zapewnia wygodne użytkowanie zaś wymieniona jednostka sterująca pozwala  
na jeszcze szybszy dostęp do wyszukiwanych danych.
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Punkt
Porozumienie

z Gminą/Powiat
Płocki

Lokalizacja punktu 
udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej

Harmonogram
udzielania 

nieodpłatnej
pomocy prawne

Podmiot świadczący
nieodpłatną pomoc prawną

1 Powiat Płocki

Starostwo Powiatowe 
 w Płocku
09-400 Płock,  
ul. Bielska 59

Poniedziałek – piątek 
w godzinach 9:00 – 
13:00

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych  
i 2 adwokatów.
Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.
Adwokaci: wtorek i czwartek.

2

Powiat Płocki

Zespół Szkół  
im. Jana Śniadeckiego  
w Wyszogrodzie
ul. Niepodległości 11,  
09-450 Wyszogród

Wtorek, piątek  
w godzinach 
9:00 – 13:00

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych  
i 3 adwokatów.
Radcy prawni: wtorek i czwartek.
Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek.

Gmina  
Brudzeń Duży

Urząd Gminy  
Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2,  
09-414 Brudzeń Duży

Środa w godzinach 
10:00 – 14:00

Gmina Nowy 
Duninów

Urząd Gminy w Nowym 
Duninowie
ul. Osiedlowa 1,  
09-505 Nowy Duninów, 
parter - pokój nr 1

Poniedziałek, 
czwartek w godzinach 
8:00 – 12:00

3

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we 
Włókach
Włóki 16, 09-454 Bulkowo, 
pokój 1 i 2

Poniedziałek, wtorek 
w godzinach 9:00 – 
13:00

Stowarzyszenie Centrum Innowacji 
Społeczeństwa InformacyjnegoGmina Mała Wieś

Lokal w budynku 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  
w Małej Wsi
ul. Płońska 2,  
09-460 Mała Wieś

Środa, piątek  
w godzinach  
9:00 – 13:00

Gmina Bielsk
Urząd Gminy Bielsk
Pl. Wolności 3a,  
09-230 Bielsk

Czwartek w 
godzinach 8:00 – 
12:00

4

Miasto i Gmina 
Gąbin

Urząd Miasta i Gminy 
Gąbin
09- 530 Gąbin  
ul. Stary Rynek 16, pokój 
nr 5 (parter)

Poniedziałek  
w godzinach  
8:00 – 12:30 
i środa  
w godzinach  
13:30 – 18:00

Stowarzyszenie Mazowsze Razem

Gmina Drobin

Lokal w Miejsko – Gminnej 
Bibliotece w Drobinie
ul. Rynek 1, 
 09-210 Drobin

Wtorek  
w godzinach  
8:15 – 12:45

Gmina Słupno

Lokal w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej  
w Słupnie
(parter)  
ul. Warszawska 26 A,  
09-472 Słupno

Czwartek w 
godzinach 14:00 – 
18:30

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej  
w Łącku
ul. Gostynińska 2,  
09-520 Łąck

Piątek  
w godzinach  
8:30 – 13:00

Nieodpłatna pomoc prawna w 2017 roku
Powiat Płocki – w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą 
Radców Prawnych w Warszawie oraz Gminami z terenu powiatu płockiego – realizuje zada-
nie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na terenie powiatu płockiego od 
1 stycznia 2017 r. zostało uruchomionych jedenaście punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Tegoroczny budżet Miasta i Gminy 
Gąbin wynosi po stronie wydatków  
46 813 267 zł zaś wpływy, w porów-
naniu do 2016 roku,  zwiększyły się aż 
o 27%. Środki jakimi dysponuje lokalny 
samorząd są więc rekordowo wysokie.

Budżet gminy to najprościej ujmu-
jąc roczny plan dochodów i wydatków. 
Jest on podstawowym narzędziem 
służącym do zarządzania finansami 
gminy. Projekt budżetu przygotowuje 
Burmistrz do 15 listopada, czyli w cza-
sie 1,5 miesiąca przed nowym rokiem 
budżetowym. Powinien on zawierać 
prognozowane dochody, a także wy-
datki oraz planowaną nadwyżkę bądź 
deficyt budżetowy. Budżet gminy 
uchwala Rada Miasta i Gminy. Za jego 
wykonanie w ciągu roku odpowiada 
Burmistrz. Wszelkie zmiany w budże-
cie muszą być zatwierdzone uchwałą 
przez radę gminy.

Tegoroczny budżet uchwalony 
został na sesji Rady Miasta i Gminy 
Gąbin, 30 grudnia 2016 roku. Można 
go uznać za zrównoważony i sprzyja-
jący inwestycjom. Tak wypowiada się 
o nim Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak:

Budżet  nastawiony  jest  na  po-
zyskiwanie  środków  zewnętrznych 
–  krajowych  jak  i  unijnych.  Ważnym 
działaniem samorządu będzie uzyska-
nie wparcia finansowego m.in.   z Na-
rodowego  i Wojewódzkiego Funduszu 

Budżet 2017
witalizacja zabytkowej kamienicy przy 
Starym Rynku w Gąbinie, budowa po-
nad 3km dróg gminnych, budowa sie-
ci wodociągowych na terenie gminy). 
Koszty związane z pomocą społeczną 
to  ponad 2 mln zł zaś na gospodarkę 
komunalną oraz ochronę środowiska 
gmina przeznaczy 1,5 mln zł. Wydatki 
na kulturę i sport to łącznie ok. 1 mln 
zł. Ponad 600 tys. zł przeznaczone jest 
na remonty dróg gminnych oraz dopła-
ty do lokalnych połączeń komunikacyj-
nych. 530 tys. zł  zarezerwowane jest 
w budżecie na inwestycje realizowane 
przez inne organy samorządowe m.in. 
na budowę dróg wojewódzkich i po-
wiatowych. Do tego dochodzą inne 
wydatki m.in. związane z ochroną 
zdrowia, bezpieczeństwem publicz-
nym i ochroną przeciwpożarową, go-
spodarką mieszkaniową itp. 

Warto wspomnieć, iż roczny bu-
dżet Miasta i Gminy Gąbin bezpośred-
nio związany jest z dochodami  PIT czy-
li podatkami od dochodów osobistych. 
W roku 2017 z tego tytułu wpłynie  ok. 
7 mln zł. Im więcej osób odprowadza 
swój podatek na terenie gminy, tym 
większą liczbą środków pieniężnych ta 
gmina dysponuje. Przekłada się to na 
zwiększone inwestycje: poprawę in-
frastruktury drogowej, budowę szkół, 
żłobków, placów zabaw, obiektów 
sportowych itp. 

opracowanie: W. Olszewski

Ochrony  Środowiska  jak  i  Regional-
nego  Programu  Operacyjnego  Woje-
wództwa  Mazowieckiego(RPOWM) 
oraz  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich (PROW).

Budżet na rok 2017 wypada na tle 
ostatnich lat korzystnie. Planowany 
wzrost dochodów w porównaniu do 
analogicznego zestawienia z 2016 r. 
wyniesie ponad 9 mln złotych, z cze-
go 6,5 mln pochodzi z dotacji na 
program 500+ zaś kolejne 3 mln zł 
ze źródeł zewnetrznych i większych 
wpływów podatkowych. Warto przy-
pomnieć, iż ubiegłoroczne założenia 
przewidywały dochód w wysoko-
ści 33 540 009 zł (przy tegorocznych  
42 616 515 zł).

Zwiększone dochody pozwalają 
równocześnie przeznaczyć większe 
środki na inwestycje.

Duża cześć środków przeznaczona 
jest na oświatę. W roku 2017 na cele 
edukacyjno-wychowawcze i opiekuń-
czo-wychowawcze Miasto i Gmina 
Gąbin wyda ponad 16 mln zł. War-
to zaznaczyć, iż na ziemi gąbińskiej 
funkcjonują 2 przedszkola, 1 punkt 
przedszkolny, 6 szkół podstawowych 
oraz dwa gimnazja – wszystkie finan-
sowane z budżetu gminy. Na wydatki 
związane z programem 500+ przezna-
czonych jest 6,5 mln. zł. Inwestycje 
gminne pochłoną  ok. 8,3 mln zł (m.in. 
budowa żłobka  w Nowym Grabiu, re-

PL
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Wśród obecnych na sali miesz-
kańców ziemi gąbińskiej byli również 
przedstawiciele lokalnych władz sa-
morządowych, stowarzyszeń, biznesu, 
rolnicy, dyrektorzy placówek publicz-
nych, proboszcz gąbińskiej parafii oraz 
przedstawiciele jednostek OSP z Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Spotkanie rozpoczęło się prezen-
tacją najnowszych oraz planowanych 
działań inwestycyjnych Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Burmistrz Krzysztof Jadczak 
przedstawił krótką charakterystykę 
gminy, wspominając iż jest to jeden 
z najprężniej rozwijających się rejonów 
w całym powiecie płockim. Świadczy 
o tym m.in. największa liczba zareje-
strowanych inwestycji, spośród wszyst-
kich gmin powiatu płockiego. Inwesty-
cje przyciągają nowych mieszkańców. 
Nowe Grabie jest najszybciej rozwi-
jającą się miejscowością w regionie  
(w ostatnich latach podwoiło liczbę 
mieszkańców). Poruszone zostały tak-
że sprawy oświatowe. Miasto i Gmina 
Gąbin dysponuje bogatą ofertą eduka-
cyjną na każdym szczeblu (6 szkół pod-
stawowych, 2 przedszkola, 2 gimnazja, 
punkt przedszkolny, szkoła muzyczna 
oraz zespół szkół ponadgimnazjalnych). 
Przez ostatnie 19 lat na ziemi gąbiń-
skiej nie zamknięto żadnej szkoły, co 
pozytywnie wpłynęło na wskaźniki de-
mograficzne i komfort dzieci oraz rodzi-
ców. Wymienione zostały zrealizowane 
gminne inwestycje w tym m.in. rozbu-
dowa żłobka samorządowego w Gą-
binie, budowa placów zabaw, siłowni 
i miejsc rekreacji, inwestycje drogowe 
i kanalizacyjne oraz szereg innych tego 
typu działań. W planach na lata 2017-
2018 są m.in. dalsze prace drogowe na 
terenie miasta (Osiedle Pisarzy, Osiedle 

Powiatowe Spotkanie z Liderami Lokalnymi
W środę 22 marca 2017 roku o godz. 16:00 w sali OSP w Gąbinie odbyło się Powiatowe Spo-
tkanie z Liderami Lokalnymi. Zorganizowane przez Starostę Płockiego Mariusza Bieńka 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka, miało na celu podsumowanie 
działalności samorządu powiatowego oraz gminnego za lata 2015-2016. Na spotkaniu pre-
zentowane były również zamierzenia inwestycyjne i społeczne na lata 2017-2018 zarówno 
Miasta i Gminy Gąbin jak i całego Powiatu Płockiego. Ponad 100 uczestników wydarzenia 
miało także możliwość zabrania głosu, przedstawienia swoich propozycji oraz inicjatyw 
gospodarczych i społecznych.

nr 3, ul. Płocka, ul. Dobrowolskiego,  
ul. Szopena, ul. Złota, ul. Bursztynowa, 
ul. Myśliwska, ul. Piękna, ul. Słoneczna, 
ul. Staszica) i gminy (Czermno, Kamień-
-Słubice, Stary Kamień-Guzew, Góry 
Małe-Górki, Kępina-Plebanka, Kosze-
lew, Górki, Jordanów, Lipińskie, Ludwi-
ków, Juliszew, Karolew, Osiedle  pod 
Brzozami, Osiedle pod Klonami   i inne 
osiedla mieszkaniowe w Nowym Gra-
biu, Potrzebna, Czermno-Strzemeszno-
-Okolusz-Grabie Polskie, Strzemeszno, 
Jadwigów, Okolusz, Guzew, Rumunki). 
Prace prowadzone będą także przy bu-
dowie ścieżek pieszo-rowerowych (Gą-
bin-Dobrzyków-Płock, ścieżka wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 577 do granic 
z gminą Sanniki ,Kępina-Czermno-Wy-
myśle Polskie, Dobrzyków-Górki, Dolina 
Nadwiślańska) oraz przy inwestycjach 
wodno-kanalizacyjnych (przebudowa: 
SUW Kamień-Słubice, SUW Kępina-
-Plebanka, kanalizacja na ul. Wspólnej 
i w drodze powiatowej Gąbin-Koszelew, 
wodociągi w miejscowościach: Potrzeb-
na, Górki, Guzew, Piaski, Nowe Grabie, 
Ludwików, ul. Przydatki, Złota i Burszty-
nowa w Gąbinie). Dużymi inwestycjami 
będą także: budowa obwodnicy Gąbi-
na, budowa żłobka w Nowym Grabiu, 
rozbudowa szkoły podstawowej oraz 
punktu przedszkolnego w Nowym Gra-
biu. Rozbudowa szkoły podstawowej 
w Nowym Kamieniu, budowa świetlicy 
miejsko-gminnej oraz garaży na sprzęt 
transportowy i ratowniczy w Gąbinie, 
modernizacja budynku świetlicy wiej-
skiej w Topólnie, termomodernizacja 
budynku MGOPS w Gąbinie, rewitaliza-
cja najstarszej części Gąbina a także in-
westycje w odnawialne źródła energii.

W dalszej części spotkania głos 
zabrał Starosta Płocki, który podsu-

mował działania władz powiatowych 
a także dalsze plany inwestycyjne, do 
roku 2018. W dyskusję włączyli się 
również mieszkańcy, radni i przedsta-
wiciele lokalnego biznesu. Poruszona 
została tematyka m.in. dróg powia-
towych na terenie miasta i gminy. 
Radni i mieszkańcy z ziemi gąbińskiej 
ukierunkowali dyskusję na inwestycje 
w zarządzanych przez powiat drogach. 
Radny Wierzbicki zwrócił uwagę na 
nieutwardzone nawierzchnie dróg 
powiatowych w jego okręgu. W po-
dobnym tonie wypowiadał się również 
radny Ledzion oraz sołtys Chrząsz-
czewski. Nawiązywali oni do zużytej 
nawierzchni dróg w miejscowościach 
Lipińskie oraz trasy w kierunku Nowe-
go Kamienia. Dyskusja dotyczyła rów-
nież wielu innych miejsc na terenie 
gminy (poruszanych przez pozostałych 
radnych). Mieszkańcy wspomnieli też 
o stanie technicznym alei Jana Pawła 
II. Warto dodać iż MiG Gąbin zabezpie-
czyło w tegorocznym budżecie kwotę 
500 tys. złotych na pomoc powiatowi 
w finansowaniu remontów dróg (Gą-
bin - Nowy Kamień, Aleja Jana Paw-
ła II, Gąbin-Strzemeszno).

Głos w dyskusji zabrał również 
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Płocku Marcin Błaszczyk. Przedsta-
wił on mieszkańcom plany inwestycji 
drogowych na terenie gminy w najbliż-
szym czasie.

Spotkanie zakończyło się w godzi-
nach wieczornych. Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak podsumował wydarzenie 
i wraz ze Starostą Mariuszem Bienkiem 
podziękował obecnym za przybycie i za-
prosił do indywidualnych konsultacji.

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Miesiąc Data Godzina

kwiecień
12.04.2017 12.00 - 16.00

27.04.2017 9.00 - 13.00

maj
17.05.2017 12.00 - 16.00

25.05.2017 9.00 - 13.00

czerwiec
14.06.2017 12.00 - 16.00

29.06.2017 9.00 - 13.00

lipiec
12.07.2017 12.00 - 16.00

27.07.2017 9.00 - 13.00

sierpień
09.08.2017 12.00 - 16.00

24.08.2017 9.00 - 13.00

wrzesień
13.09.2017 12.00 - 16.00

28.09.2017 9.00 - 13.00

październik
11.10.2017 12.00 - 16.00

26.10.2017 9.00 - 13.00

listopad
15.11.2017 12.00 - 16.00

30.11.2017 9.00 - 13.00

grudzień
13.12.2017 12.00 - 16.00

21.12.2017 9.00 - 13.00

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.odpady.zgrp.pl

Harmonogram dyżurów pracowników ZGRP 
dot. zbiórki odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
informuje o terminach dyżurów pra-
cowników Biura Związku Gmin Re-
gionu Płockiego, które pełnione będą 
w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin 
w  2017 roku.

Podczas dyżurów można uzyskać 
informacje na temat:
• przepisów dotyczących utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy,
• składania deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi,

• zasad prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych,

•  zbiórki odpadów wielkogabaryto-
wych,

• zbiórki zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego,

•  zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
powstających w gospodarstwach 
domowych,

• zbiórki przeterminowanych leków 
i chemikaliów oraz zużytych baterii 
i akumulatorów,

• przekazania odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych.

Ponadto mieszkaniec ma możli-
wość:
• otrzymania nieodpłatnie worków 

do segregacji odpadów dla nieru-
chomości zamieszkałych,

• zgłoszenia uwag, uzyskania infor-
macji dotyczących funkcjonowa-
nia systemu gospodarki odpadami 
bądź realizacji usługi odbioru oraz 
zagospodarowania odpadów komu-
nalnych.

Harmonogram dyżurów dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin

2 marca 2017 roku w hali spor-
towej Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie odbyły się warsztaty  dla 
dzieci i młodzieży dotyczące szeroko 
pojętych zagadnień bezpieczeństwa. 
Spotkanie, zorganizowane przez Urząd 
Marszałkowski było częścią kampanii 
społecznej „Jesteś widoczny jesteś 
bezpieczny”.

W wydarzeniu wzięło udział 343 
uczniów z klas IV -VI Szkoły Podstawo-
wej oraz klas I-II Gimnazjum z Gąbina. 
Uczestniczyli oni w trzech panelach 
promujących bezpieczeństwo. Ucznio-
wie pod czujnym okiem pracowników 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego mieli okazję poćwiczyć naukę 

Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny  
– Gąbin 2017
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jazdy na torze rowerowym, obejrzeć 
razem z policjantami  film „...tak chcę 
być bezpieczny” a także wziąć udział 
w zajęciach dotyczących udzielania 
pierwszej pomocy i ćwiczeniach na 
fantomach.

Na spotkaniu obecni byli przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego, 
władze wojewódzkie oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak. Wraz z dyrektorami ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum, roz-
dawali uczniom zestawy odblaskowe, 
które każdy po zmroku dla własnego 
bezpieczeństwa powinien nosić. W ra-
mach krótkiej pogadanki z młodzieżą 
poruszyli także tematy dotyczące bez-
piecznego funkcjonowania na drogach 
oraz w życiu codziennym. Burmistrz 
Krzysztof Jadczak wskazał, że najważ-
niejszym skarbem człowieka jest życie 
ludzkie, które wszyscy musimy chro-
nić poprzez bezpieczne zachowania 
w drodze do szkoły w szkole i w życiu 
codziennym.

opracowanie i fot: W.Olszewski

W 2017 roku Kasa 
Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego zorga-
nizuje w czasie letnich 
wakacji turnusy rehabi-
litacyjne dla dzieci rolni-

ków ubezpieczonych w KRUS.
Mogą z nich korzystać dzieci uro-

dzone pomiędzy 2002 a 2010 r., któ-
rych przynajmniej jedno z rodziców 
(prawnych opiekunów) jest ubezpie-
czone w KRUS. Podstawę skierowania 
stanowi: wniosek o skierowanie dziec-
ka na turnus rehabilitacyjny wraz z in-
formacją wychowawcy klasy i oświad-
czeniem rodzica/opiekuna prawnego. 
(UWAGA! druki dostępne w oddzia-
łach regionalnych i placówkach tere-

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników
nowych KRUS oraz na stronie interne-
towej www.krus.pl).

Zgłoszenia dziecka (wniosek) na-
leży dokonać w najbliższej dla miej-
sca zamieszkania rolnika jednostce 
KRUS (tj. w oddziale regionalnym lub 
placówce terenowej Kasy), w termi-
nie określonym przez tę jednostkę, 
po uprzednim wypełnieniu przez le-
karza podstawowej opieki zdrowotnej 
lub lekarza specjalistę. Skierowanie 
dziecka do konkretnego zakładu nastę-
puje po kwalifikacji lekarza inspektora 
oddziału regionalnego i zatwierdzeniu 
skierowania w Centrali KRUS.

Pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnusy rehabilitacyjne mają dzie-
ci, w przypadku których rodzic lub 

opiekun prawny złożył wniosek po raz 
pierwszy i dziecko posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności.

TURNUSy:
• w Centrum Rehabilitacji Rolników 

KRUS w Horyńcu Zdroju – dwa tur-
nusy w terminach: turnus: 25.06 – 
15.07.2017 r.

• w Centrum Rehabilitacji Rolników 
KRUS w Iwoniczu Zdroju – dwa tur-
nusy w terminach: II turnus: 08.08 
– 28.08.2017 r.
Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 

dni. Dodatkowe informacje w siedzi-
bie PT KRUS w Płocku – tel. 24/262-89-
54 wew. 103

Wnioski należy składać do PT KRUS 
w terminie do dnia 21.04.2017 r.
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Tegoroczny ranking odbył się już 
po raz XVII. Organizatorem wydarze-
nia był Puls Biznesu we współpracy 
z Coface Poland. Firmy nominowane 
do nagrody musiały spełniać szereg 
warunków, m.in. w  ostatnich trzech 
latach notować wzrost przychodów ze 
sprzedaży przy jednoczesnym uniknię-
ciu strat. Ceremonia wręczenia nagród 
Gazel Biznesu dla firm z województwa 
mazowieckiego odbyła się 14 marca 
w Warszawie.

Gąbińska firma ponownie wśród najlepszych

Fructoplant już po raz piąty zdobył 
to prestiżowe wyróżnienie potwier-
dzając przynależność do elitarnego 
grona najlepszych przedsiębiorstw 
w kraju. W imieniu firmy wyróżnienie 
odebrały: Emilia Ziółkowską i  Agniesz-
ka Wargocka. To ogromna przyjemność 
móc  odebrać  tę  prestiżową  nagrodę 
w imieniu całego zespołu Fructoplant, 
którego  jesteśmy  częścią – komento-
wała Agnieszka Wargocka. To cenna 
nagroda potwierdzająca dobre wyniki 
firmy.  Cieszymy  się,  że  ciągły  i  dyna-

Gąbińska firma Fructoplant Sp. z o.o. po raz kolejny zna-
lazła się w elitarnym gronie Gazel Biznesu – najbardziej 
dynamicznie rozwijających się  przedsiębiorstw w Polsce.

miczny  rozwój  naszej  firmy  został  za-
uważony i doceniony. Dziękujemy – do-
dała Emilia Ziółkowska.
Emilia Ziółkowska - Office Manager / 

Asystentka Zarządu 
korekta: W. Olszewski

W pierwszym kwartale 2017 roku 
w Gąbinie odbył się kolejny cykl ba-
dań mammograficznych. Mammobus 
stanął na Starym Rynku: 20 stycz-
nia, 3 marca oraz 13 marca. Podczas 
bezpłatnych badań wykrywających 
raka piersi, przebadały się łącznie 
144 kobiety. Program diagnostyczny,  
finansowany przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia i organizowany przez 
firmę LUX MED, skierowany był do 
mieszkanek Miasta i Gminy Gąbin 
w wieku 50-69 lat, które w ostatnich 
24 miesiącach nie przeprowadzały 
badań podobnego typu.

Miasto i Gmina Gąbin może po-
chwalić się jednym z największych 
odsetków przebadanych mammogra-
fem kobiet w regionie. Dzięki stara-
niom Burmistrza Krzysztofa Jadczaka 
oraz lokalnego samorządu, mammo-
bus regularnie odwiedza gąbiński ry-
nek, a z bezpłatnych badań za każdym 
razem korzysta duża liczba mieszka-
nek. Kolejne badanie już 7 maja.

Badania mammograficzne – I kwartał 2017 r.
Mammografia to radiologiczne ba-

danie piersi, polegające na wykonaniu 
serii zdjęć rentgenowskich. Pozwalają 
one wykryć zmiany nowotworowe we 
wczesnym stadium choroby, często 

niemożliwe do zauważenia podczas 
rutynowych badań. Dzięki szybkiej 
diagnozie szanse na wyleczenie 
znacząco wzrastają.

Opracowanie:	W.	Olszewski
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Pani Julianna, mieszkająca w Siel-
cach w gminie Sanniki zmaga się od 
marca 2016 r. z białaczką limfobla-
styczną. To wyjątkowo groźny dla życia 
nowotwór krwi.  Leczy się go bardzo 
trudno i w wielu przypadkach standar-
dowe metody takie jak chemioterapia 
czy przeszczep szpiku nie pomagają. 
Tak niestety jest w przypadku Pani 
Julianny. Mimo wysiłków lekarzy oraz 
kolejnych serii chemioterapii nie uda-
ło się powstrzymać rozwoju choro-
by. Jedyna nadzieja  to zastosowanie 
eksperymentalnej metody leczenia 
polegającej na podawaniu leku Blina-
tumomab. Koszt terapii to jednak pół 
miliona złotych. Do tej pory zebrano 
ok. 230 tys. złotych.

Na pomoc ciężko chorej ruszy-
ło wielu ludzi dobrego serca w tym 
i mieszkańcy ziemi gąbińskiej. Zor-
ganizowany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną z Gąbina koncert, miał na 
celu zbiórkę pieniędzy i możliwie jak 
największą pomoc w sfinansowa-
niu kosztownej terapii. Dodatkowo 
oprócz charytatywnych występów, 
przy kościele po każdej mszy świętej 
można było wrzucić pieniądze do pu-
szek. Zbiórką zajmowali się strażacy 
OSP Gąbin.

Koncert charytatywny odbył się 
po mszy świętej o godzinie 12:00. 
Przybyłym na to niecodzienne wy-
darzenie widzom zaprezentowały 
się: Chór Miasta i Gminy Gąbin, Or-
kiestra Dęta OSP Gąbin oraz  Zespół 
Ludowy Grzybowianki ze Słubic.

Chór Miasta i Gminy Gąbin, pod 
batutą Sławomira Gałczyńskiego za-
prezentował kolędy: Przybieżeli  do 
Betlejem,  Nad  Betlejem  w  ciemną 
noc,  Joy  to  the world, Over  the  sun-
set oraz Bracia patrzcie jeno. Na-
stępnie na scenę wszedł zespół ludo-
wy Grzybowianki, który na charyta-
tywny koncert przyjechał aż ze Słubic. 
Artyści wykonali m.in. Bóg  się  rodzi, 
Gdy śliczna Panna, W Betlejem.

Ważnym momentem było zabra-
nie głosu przez córki Pani Julianny 
Ziarek, które przybyły na to spotkanie. 
Prosiły o wsparcie i dziękowały wszyst-
kim ludziom dobrej woli, wspomagają-
cym zbiórkę pieniędzy na leczenie ich 
mamy. Przed publicznością wystąpił 
także doktor Robert Niezgoda. W głę-

dla ciężko chorej Julianny Ziarek
W niedzielę 22 stycznia w gąbińskim kościele odbył się koncert chary-
tatywny dla ciężko chorej Julianny Ziarek. Na jej leczenie potrzeba pół 
miliona złotych!

bokich i chwytających za serce słowach 
opowiedział o tym jaką tragedią w życiu 
każdego człowieka jest choroba nowo-
tworowa.  Wyraził też nadzieję na szyb-
kie zebranie wymaganej sumy pienięż-
nej, niezbędnej w leczeniu.

Swój repertuar zaprezentowa-
ła także Orkiestra Dęta OSP Gąbin. 
Strażacy, dyrygowani przez  Tadeusza 
Zalewskiego zagrali Triumfy króla nie-

bieskiego,  Jest  taki  dzień  oraz Gdy 
ziemię cichym snem.

Rolę konferansjera podczas kon-
certu charytatywnego pełnił Jakub 
Ziółkowski.

Po koncercie i podliczeniu przez 
strażaków zebranej kwoty, okazało 
się, że mieszkańcy Gąbina i okolic 
wrzucili do puszek prawie 11.000,00 
złotych!

opracowanie i fot.: W. Olszewski 

Koncert charytatywny

Pani Julianna Ziarek przegrała niestety walkę z chorobą. Zmarła w ostat-
niej dekadzie marca. Rodzinie udało się uzbierać ok. 340.000,00 zł. Środki 
przekazane zostaną na pomoc innym,  zmagającym się z chorobą nowotwo-
rową osobom, wymagającym eksperymentalnego leczenia.
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6 stycznia 2017 roku odbył się 
w Gąbinie pierwszy w historii orszak 
z okazji Święta Trzech Króli. Relację 
z obchodów  przygotowała gościnnie  
Pani Barbara Wiktorska – katecheta 
i jeden z organizatorów wydarzenia.

Pomimo siarczystego mrozu grupa 
ok.200  mieszkańców  Miasta  i  Gmi-
ny  Gąbin,  należących  do  parafii  św. 
Mikołaja  wzięła  udział  w  pierwszym 
Gąbińskim Orszaku Trzech Króli. Ulicz-
ne jasełka stały się od kilku lat okazją 
do  wyznania  wiary  dla  mieszkańców 
różnych miast naszego kraju, stąd do-
łączenie Gąbina do  tej  inicjatywy  jest 
szansą na nową wspólną rodzinną tra-
dycję.  Po  ponad  pięćdziesięciu  latach 
przerwy, dzień 6 stycznia od 2011 roku 
jest w Polsce ponownie dniem wolnym 
od  pracy,  co  sprzyja  rodzinnemu  spę-

I Gąbiński  
Orszak Trzech Króli  
                połączył pokolenia

dzaniu  tejże  Uroczystości  Objawienia 
Pańskiego.

  Uczestnicy  Gąbińskiego  Orszaku 
Trzech  Króli,  którzy  o  11.00  wyruszyli 
pod  przewodnictwem  Gwiazdy  Betle-
jemskiej z Nowego Rynku mieli po  trasie 
4 postoje podczas których odczytywano 
fragmenty  Ewangelii mówiące  o  naro-
dzinach  Jezusa  i  towarzyszących  temu 
wydarzeniu historiach w życiu pasterzy, 
mędrców  ze  wschodu  oraz  dworzan 
króla  Heroda.  Wspólne  kolędowanie 
z  dziećmi  w  strojach  jasełkowych  oraz 
dziećmi  w    koronach  zakończyło  się 
w kościele parafialnym scenką przedsta-
wiającą Hołd Trzech Króli w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej  im. Marii 
Konopnickiej w Gąbinie. O godz. 12.00 
odprawiona została Msza święta wień-
cząca Orszak Trzech Króli.

  Organizatorzy  Orszaku  dziękują 
dzieciom wraz z rodzicami i dziadkami 
z  Gąbińskiego  Przedszkola  Samorzą-
dowego im. Króla Maciusia Pierwsze-
go,  Szkoły  Podstawowej  w  Gąbinie, 
Szkoły  Podstawowej  w  Nowym  Ka-
mieniu oraz uczniom z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II za udział we wspólnym 
oddaniu hołdu Bożej Dziecinie.  za za-
bezpieczenie  pochodu  szczególne  po-
dziękowania dla Straży Pożarnej oraz 
Policji.

(Barbara Wiktorska)
Organizatorami Orszaku byli ka-

techeci z gąbińskich szkół – podsta-
wowej, gimnazjum oraz szkoły po-
nadgimnazjalnej, którzy poprowadzili 
obchody i zadbali o odświętną i uro-
czystą atmosferę podczas jej trwania.  

opracowanie: B. Wiktorska
korekta: W. Olszewski
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Przez cały okres ferii Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury, w ra-
mach zajęć świetlicowych, ofero-
wał wszystkim zainteresowanym 
wspólne zabawy, zajęcia plastyczne 
a także miłe spędzanie czasu przy 
grach edukacyjnych oraz planszo-
wych. Dzieci i młodzież mogły także 
wziąć udział w przedstawieniach te-
atralnych. Specjalnie dla nich swoje 
spektakle wystawiało Studio Teatral-
ne „KRAK-ART” – grupa artystyczna 
pochodząca z Krakowa. Zaprezento-
wały one przedstawienia  Książe i że-
brak oraz Zaczarowany Młynek.

Na terenie Miasta i Gminy Gąbin 
funkcjonowało także profesjonalne 
lodowisko, przygotowane dla wszyst-
kich tych, którzy kochają zabawy na 
świeżym powietrzu. „Biały Orlik” 
otwarty był 6 dni w tygodniu. Dzięki 
sztucznemu oświetleniu na lodowi-
sku można było przebywać także po 
zmroku. Dla tych, którzy nie mieli 
własnych łyżew, funkcjonowała pro-
fesjonalna wypożyczalnia sprzętu. 
Czas odwiedzającym umilali anima-
torzy, dbający równocześnie o bez-

Ferie zimowe 
w Mieście i Gminie Gąbin

pieczeństwo a także puszczana z gło-
śników muzyka.

W czasie ferii dużym zaintereso-
waniem cieszyły się także zajęcia na 
hali sportowej w Gąbinie oraz Dobrzy-
kowie. Profesjonalnie wyposażone 

obiekty, umożliwiają korzystanie za-
równo ze sprzętu do ćwiczeń fizycz-
nych jak i gier drużynowych.

opracowanie: W. Olszewski	
fot. A. Świerzyński

W dniach 13-24 lutego w województwie mazowieckim dzieci oraz młodzież szkolna wy-
poczywały w ramach ferii zimowych. Dla wszystkich tych, którzy wolny czas postanowi-
li spędzić w domu, Miasto i Gmina Gąbin przygotowało szereg atrakcji.
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Wśród zaproszonych gości obecni 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward 
Wilgocki, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy i jednocześnie przedstawiciel 
OSP Czermno Czesław Sobiecki, Kape-
lan Strażaków Powiatu Płockiego ks. 
Roman Bagiński a także radni – stra-
żacy, przedstawiciele powiatowych 
władz OSP, sąsiednich jednostek OSP 
oraz  stowarzyszeń i organizacji działa-
jących na terenie MiG Gąbin.

Na zebraniu podsumowano działal-
ność OSP Gąbin na przestrzeni ostat-
niego roku a także nakreślono plany 
i zamierzenia na kolejne 12 miesięcy. 

Rok 2016 był dla strażaków z Gąbi-
na bardzo pracowity. Uczestniczyli oni 
w 178 akcjach a także zabezpieczali 
liczne uroczystości i wydarzenia na 
terenie gminy. Według statystyk, OSP 
Gąbin była w ostatnim roku najaktyw-
niejszą jednostką Ochotniczej Straży 
Pożarnej w tej części Mazowsza.

OSP Gąbin ściśle współpracuje z lo-
kalnymi władzami samorządowymi. 
Burmistrz Krzysztof Jadczak przypo-
mniał, iż samo Miasto i Gmina Gąbin 
przeznacza na inwestycje dla lokalnych 
jednostek OSP tyle pieniędzy, ile poło-
wa okolicznych gmin razem wziętych. 
W minionym roku dzięki pomocy Bur-
mistrza a także środkom przyznanym 
przez Radę MiG dofinansowano zakup 

Walne zebranie  
Ochotniczej Straży Pożarnej z Gąbina
W sobotę, 4 lutego 2017 roku w sali OSP  odbyło się uroczyste, walne zebranie Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Gąbina. Podsumowano na nim działalność  jednostki z ostatnich 12 mie-
sięcy. Na spotkanie przybyło ponad 100 osób.

nowego pojazdu strażackiego, konty-
nuowano budowę nowej siedziby OSP 
Gąbin (150 tys. zł) a także wyremonto-
wano świetlicę oraz toalety w starym 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
(łączne dofinansowanie ze środków 
gminy – 120 tys. zł). Na rok 2017 prze-
znaczone są kolejne środki, w tym na 
zakup nowoczesnego, ciężkiego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego za 
kwotę ponad 1 mln zł z pozyskaniem 
środków z Urzędu Marszałkowskiego 
(100 tys. zł), Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 (467 tys. 
zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
komendy wojewódzkiej PSP a także 
środków gminnych. Środki z budże-
tu przeznaczone będą także na dal-
szą budowę siedziby OSP (100 tys. zł) 
oraz zakup hydraulicznego narzędzia 

ratowniczego (4 tys. zł). Jednocześnie 
Burmistrz podkreślił znaczenie dzia-
łalności OSP  Gąbin oraz jej wkład 
w  bezpieczeństwo na terenie miasta 
oraz gminy. Oprócz interwencji i akcji 
bojowych, strażacy zabezpieczają licz-
ne uroczystości a także udostępniają 
swoje lokale na organizowane przez 
MiG Gąbin wydarzenia.

Na zebraniu, za zasługi oraz dzia-
łalność na rzecz rozwoju OSP Gąbin, 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Prze-
wodniczący Rady MiG Edward Wilgoc-
ki, zostali nagrodzeni dyplomami oraz 
miedziorytami św. Floriana. Za wielo-
letnią i oddaną służbę oraz za wspar-
cie, dyplomy i odznaczenia otrzymali 
także pracownicy samorządowi i stra-
żacy OSP Gąbin m.in. Kazimierz Żucho-
wicz, Marek Wiciński, Grzegorz Żół-
towski a także  Jakub Zalewski. 

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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W połowie 
stycznia odbył 
się kolejny Fi-
nał Wielkiej 
O r k i e s t r y 
Ś w i ą t e c z -
nej Pomocy. 
Była to już 
XXV edycja 

tego wydarze-
nia. W zbiórkę 

pieniędzy na cele charytatywne 
(sprzęt ratujący życie dzieci a także 
opieka nad osobami starszymi) włą-
czyli się również mieszkańcy Miasta  
i Gminy Gąbin. Funkcjonujące na 
ziemi gąbińskiej dwa sztaby – jeden  
w Gąbinie, drugi w Dobrzykowie sku-
piły wokół siebie łącznie 68 wolonta-
riuszy, zaangażowanych w charyta-
tywną zbiórkę. Dzięki ich staraniom 
a także dobremu sercu mieszkańców 
udało się zebrać ok. 14 tys. zł. Jest to 
na ziemi gąbińskiej absolutny rekord 
jeśli chodzi o tego typu wydarzenia. 
Statystycznie każdy mieszkaniec mia-
sta i gminy do puszki z czerwonym ser-
duszkiem wrzucił 1,25 zł.

XXV Finał WOŚP na ziemi gąbińskiej

Sztab WOŚP w Gąbinie, funkcjonu-
jący przy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II, zorganizował turniej piłki halowej 
strażaków, koncert uczniów szkoły 
muzycznej, a także charytatywną li-
cytację. Koordynator sztabu – Pauli-
na Kaczmarczyk przekazała na konto 

WOŚP 9 577,96 zł. Sztab w Dobrzy-
kowie, kierowany przez Aleksandrę 
Marciniak zebrał z kolei 4 150,53 zł.

Opracowanie:	W.Olszewski
fot.	www.terazgabin.pl

W czwartkowe popołudnie 9 mar-
ca, w sali MGOK w Gąbinie wystąpił 
kabaret Trójka z Bydgoszczy. Wydarze-
nie powiązane było z obchodami Dnia 
Kobiet. Kameralna atmosfera oraz wie-
le okazji do śmiechu, śpiewu a nawet 
tańca, zapewniły słuchaczom doskona-
ły nastrój.

Kabaret Trójka w swoich wystę-
pach porusza szeroko pojętą tematy-
kę społeczną i polityczną. W Gąbinie 
zaprezentował autorski program ar-
tystyczny pt. Heca  na  swojską  nutę. 
Doskonała gra aktorska i interakcja 
z publicznością zapewniły przybyłym 
gościom dużo zabawy. W przerwach 
pomiędzy skeczami, artyści raczyli wi-
downię piosenkami m.in. Czy  te  oczy 
mogą  kłamać Jana Pietrzaka lub bie-
siadnym W zielonym gaju. Śpiewającej 
wraz z publicznością Wandzie Rzyskiej 
akompaniował na gitarze Eugeniusz 
Rzyski.

Organizatorem występu kabare-
tu Trójka był Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury zaś osobą prowadząca wyda-
rzenie dyrektor Jarosław Domagała.

Dzień Kobiet
w MGOK w Gąbinie

Występ kabaretowy z okazji Dnia 
Kobiet, to kolejne wydarzenie kultural-
ne zorganizowane przez MGOK w Gą-
binie. Obchodząca niedawno 40-lecie 
istnienia placówka, prężnie działa na 
rzecz aktywizacji kulturalnej mieszkań-
ców. MGOK oraz jego bogata oferta 
artystyczna, doskonale uzupełnia się 
z wydarzeniami organizowanymi co 
roku na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Wydarzenia 
kulturalne 2017

Rok 2016 był na ziemi gąbińskiej 
okresem obfitującym  w wydarzenia 
kulturalne i rozrywkowe. Mieszkańcy 
uczestniczyli w ponad 50 okoliczno-
ściowych eventach. Każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie gdyż oferta skie-
rowana była do różnych odbiorców. 
Dodatkowo działały lokalne  grupy 
aktywizujące. W ramach zajęć organi-
zowanych m.in. przez MGOK, zainte-
resowani mogli brać udział w warszta-
tach artystycznych bądź  zajęciach na 

Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
W roku 2017 również można spo-

dziewać się wielu atrakcji. Nie zabrak-
nie oczywiście rajdów rowerowych, 
zawodów sportowych oraz innych oko-
licznościowych imprez.

Organizatorami wydarzeń są: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Szkoła 
Muzyczna I Stopnia w Gąbinie, MGOK 
w Gąbinie, szkoły z terenu Miasta i Gmi-
ny Gąbin, stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe.

Dni Gąbina 2017
Podczas Dni Gąbina (27-28 maja), wy-

stąpi Natalia Szroeder – piosenkarka, znana 
z takich przebojów jak Lustra, Powietrze czy 
nagranym wspólnie z Marcinem „Liberem” 
Piotrowskim Wszystkiego na  raz.  Artystka 
była jedną z finalistek ostatniej odsłony Eu-
rowizji. Jej piosenka Lustra, zajęła V miejsce. 
Swój repertuar zaprezentuje także Wojciech 
Gąsowski – znany i lubiany piosenkarz, autor 
wielkiego przeboju Gdzie się podziały tam-
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te prywatki. Czas słuchaczom umili również 
zespół Jorrgus. Pochodząca z Białegostoku 
grupa, gra muzykę disco polo i ma na swoim 
koncie wiele przebojów. Jej singiel-
Niebezpieczna osiągnął w ostatnim roku 
status podwójnej platynowej płyty. 

Działalność MGOK  
oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia

W roku 2017 bogatą ofertą programo-
wą może pochwalić się Miejsko Gminny 

Ośrodek Kultury w Gąbinie. W ra-
mach zajęć tematycznych, organizo-
wane są spotkania sekcji teatralnej 
dla dorosłych, warsztaty artystyczne 
dla dzieci i dorosłych a także lekcje 
tańca dla dzieci.

Również Uniwersytet III Wieku kon-
tynuuje swoją działalność w 2017 roku. 
Wszyscy zainteresowani mogą spotkać 
się na zajęciach  plastyki, informatyki, 
tańca, muzyki, angielskiego a także za-
jęć teatralnych. Warto wspomnieć  

iż w planach na przyszłość przewidzia-
ny jest dalszy rozwój MGOK.  

Przy MGOK funkcjonuje Studio 
Nagrań. Dobrze wyposażone umoż-
liwia stworzenie pełnoprawnego 
nagrania audio. Obecnie studio 
przygotowuje nagrania m.in. na-
uczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej 
w Gąbinie.

W 2017 roku 6-lecie istnienia 
obchodzić będzie Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Gąbinie. W tym czasie 
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mury placówki opuściło 30 absolwen-
tów. Liczba ta zwiększy się z końcem 
obecnego roku szkolnego. Uczniowie  
oraz kadra pedagogiczna, mają na 
swoim koncie wiele sukcesów i na-
gród. Zarówno na szczeblu lokalnym 
jak i ogólnopolskim adepci sztuki 
muzycznej oraz ich opiekunowie są 
nagradzani na licznych konkursach 
i zdobywają szereg wyróżnień. Tylko 
w roku 2016 uczniowie zajmowali 
I miejsca: na konkursie akordeoni-

stów (Natalia Bieńkowska) oraz V Ogól-
nopolskim Konkursie Wokalnym im. 
Z. Skwary (Monika Piecka). Za zasługi 
dla kultury, odznakę honorową Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Rzeczpospolitej Polskiej „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” otrzymał także Dyrek-
tor Jarosław Domagała. 

Szkoła Muzyczna posiada trzy pro-
file kształcenia: profil instrumentalny, 
profil artystyczny oraz profil ogól-
nomuzyczny (funkcjonujący system 

edukacyjny jest unikatowy na skalę kraju). 
Placówka zatrudnia 20 nauczycieli oraz 
czterech pracowników obsługi. Wykwali-
fikowana kadra kształci muzycznie w ta-
kich dziedzinach jak: fortepian, gitara, 
akordeon, skrzypce, saksofon, klarnet, 
flet poprzeczny oraz od roku szkolnego 
2015/2016 perkusja. Nietypowe na tym 
poziomie edukacji są zajęcia śpiewu so-
lowego – normalnie prowadzone w szko-
łach muzycznych II stopnia.  

Dla wszystkich zainteresowanych na-
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uką w Szkole Muzycznej I Stopnia w Gąbinie 
informujemy, iż nabór kandydatów rozpo-
czyna się w II połowie kwietnia. Wypełnio-
ne karty zgłoszeniowe (dostępne w sekre-
tariacie szkoły oraz na stronie  http://szko-
lamuzyczna-gabin.pl/rekrutacja) należy 
złożyć w szkolnym sekretariacie oraz ustalić 
termin przesłuchań wstępnych. Przesłucha-
nia rozpoczynają się w II poł. maja i trwają 
do początku czerwca. Odbywają się przed 
komisją, która sprawdza zdolności muzycz-
ne dziecka. Ostateczne wyniki przesłuchań 

pojawią  się przed końcem roku szkol-
nego – mniej więcej w ostatniej deka-
dzie czerwca. Dla wszystkich zaintere-
sowanych, którzy nie zakwalifikowali 
się w pierwszej turze istnieje możli-
wość wpisania się na listę rezerwową.

Warto nadmienić iż gąbińska szko-
ła muzyczna cieszy się ogromną popu-
larnością. Uczęszczają do niej dzieci 
nie tylko z Gminy Gąbin ale także oso-
by z takich miejscowości jak Łąck, San-
niki, Kiernozia, Kutno czy Łowicz.

W roku 2017, po przerwie, z ini-
cjatywy Burmistrza Krzysztofa Jad-
czaka, reaktywowany zostaje ze-
spół mażoretek. Próby już trwają. 
Odbywają się w 1-2 razy w tygodniu  
w Szkole Podstawowej w Gąbinie. 
Prowadzącą jest Teodozja Olszewska 
(Gieras). 

opracowanie: W. Olszewski		
fot. A.Świerzyński
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Gala Noworoczna 
 Gąbin 2017
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Co ma wspólnego Krzysztof Respondek z Astorem Piazzollą, Skrzypkiem na dachu i Herbie Han-
cockiem? Wszystko to i o wiele więcej można było zobaczyć i posłuchać na VI Gali Noworocznej w Gą-
binie!

„Każdy styczeń zwieńczony jest galą noworoczną”
K. Jadczak

W mroźne, słoneczne popołudnie, 29 stycznia w hali sportowej przy Gimnazjum w Gąbinie odbyła 
się kolejna, VI już Gala Noworoczna. Widowisko zainaugurował Burmistrz Krzysztof Jadczak. Przypo-
mniał o przywiązaniu mieszkańców ziemi gąbińskiej do kultury oraz zaangażowaniu w jej krzewie-
nie i rozwój. Przywołał przy tym instytucje i stowarzyszenia: Amatorski Teatr Niewielki, Chór Miasta 
i Gminy Gąbin, Szkołę Muzyczną, szkolny Teatr „Maska” (jedna z trzech najlepszych tego typu grup na 
całym Mazowszu) czy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, który obchodzi w tym roku 40-lecie istnienia.

Na scenie pojawił się również Jarosław Domagała – dyrektor MGOK w Gąbinie oraz Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia. Podsumował on 40 lat istnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, jego zasługi, 
sukcesy i zaangażowanie. Dzięki działalności tej instytucji Gąbin zaszczyciło w ostatnich latach wiele 
znamienitych osób i artystów w tym: Skaldowie, Pectus, Enej, Stachursky, Zbigniew Wodecki, Krzysz-
tof Ziemiec czy Jan Pietrzak.

Dyrektor zaprosił również do zwiedzania wystawy  
jubileuszowej MGOK w Gąbinie.

Na scenę weszli pierwsi artyści. Rozpoczął Chór Szkoły Muzycznej, pod kierunkiem Iwony Niemyj-
skiej, który zaprezentował wesołe Kokosy Władysława Szpilmana oraz kameralny utwór Tango. Na-
stępnie wystąpił Zespół Muzyki Rozrywkowej prowadzony przez Marcina Woźniaka. Słuchacze w tym 
wypadku mieli możliwość zagłębienia się w klimatach jazzowych. Artyści zaprezentowali kawałek 
Herbiego Hancocka – Watermelon Man. Ten wielominutowy utwór, wspaniale podkreślił umiejętno-
ści muzyków. Doskonale wypadło solo na saksofonie oraz perkusji. Po występie dyrektor Domagała 
określił artystów ze szkoły muzycznej mianem gąbińskiego big bandu. Publiczność wysłuchała w dal-
szej kolejności nostalgicznego Tańca Węgierskiego oraz Libertango – utworu wybitnego akordeoni-
sty Astora Piazzolli. Trzy minuty wystarczyły, by wielu słuchaczy na nowo zachwyciło się dźwiękami 
akordeonu i jego szerokimi możliwościami. Zagrane zostały również piosenki o rodowodzie żydow-
skim – Ajde jano oraz popularny Skrzypek na dachu. Wspomniane utwory grali oczywiście nauczyciele 
szkoły muzycznej – Mariusz Hejnicki (klarnet), Zbigniew Merecki (fortepian), Filip Marciniak (skrzyp-
ce) oraz Maciej Kałamucki (akordeon). Przed publicznością wystąpili też uczniowie, którzy zaprezen-
towali klimatyczny utwór Zima lubi dzieci.

„… w Grecji to jest dopiero kryzys.  
Podchodzę do bankomatu, a on mi z komunikatem  

– pożycz pięć dych do poniedziałku.”
 K. Respondek

Gwiazdą tegorocznej gali był bez wątpienia Krzysztof Respondek. Ten znakomity polski aktor oraz 
piosenkarz (pochodzący ze Śląska) znany jest z występów w filmach i serialach w tym Barwy szczę-
ścia oraz Na dobre i na złe. Gości także w programach telewizyjnych - m.in. Twoja twarz brzmi znajo-
mo. Artysta nagrał w 2013 r. płytę Taki świat kupuję. Jest także członkiem popularnego kabaretu Rak.

Respondek rozbawił całą publiczność do łez i nie jest to wcale przesada. Skecze artysty, jego cha-
ryzma oraz doskonałe umiejętności aktorskie w połączeniu z żywo reagującą i współpracującą pu-
blicznością dały niezapomniane widowisko. Cięty i inteligentny dowcip królował tego wieczoru w hali 
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie i z pewnością na długo zostanie zapamiętany przez licznie 
przybyłą publiczność.

Artysta w ciepłych słowach wypowiedział się o mieszkańcach ziemi gąbińskiej oraz jej burmistrzu 
– Krzysztofie Jadczaku. Podkreślił, że Gąbin jest miejscem gdzie kulturę się szanuje i docenia, a nie 
w ramach walki z „kryzysem” kasuje i ogranicza życie kulturalne do minimum. 

Respondek zaprezentował również liczne utwory wokalne w tym: Dni których nie znamy, Niebo 
z moich stron, Czarny Alibaba. Dużą atrakcją były także piosenki śpiewane wspólnie z widzami zapro-
szonymi na scenę.

„Radość i sztuka w Gąbinie Cię nie ominie”
K. Jadczak

Na koniec na scenie pojawił się Burmistrz Krzysztof Jadczak, który wraz z panią Joanną Stańczak 
– Skarbnik Miasta i Gminy Gąbin, wręczył kwiaty śląskiemu artyście i podziękował za wspaniały wy-
stęp. Nie obyło się bez wspólnych żartów i słów uznania zarówno ze strony Krzysztofa Respondka 
jak i Burmistrza Krzysztofa Jadczaka, który kończąc zwrotem radość i sztuka w Gąbinie Cię nie omi-
nie, podsumował VI Galę Noworoczną. Zwieńczeniem występów była piosenka Jedzie karetka jedzie, 
energicznie odśpiewana przez wszystkich obecnych.

Organizatorem wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.  
Za nagłośnienie oraz oświetlenie odpowiedzialna była firma OPTIS z Gąbina.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński
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IX Gąbińskie Forum Kultury  

27 marca 2017 roku  Sala kameralna Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie gościła zna-
nego  pianistę, pedagoga, profesora – Andrzeja Tatarskiego. Występ zorganizowany był 
w ramach IX Gąbińskiego Forum kultury.

chacze dowiedzieli się np. o  koncer-
towaniu w Bułgarii i sile muzyki, która 
doprowadziła mieszkających tam Pola-
ków do płaczu i tęsknoty za ojczyzną. 
W dalszej części spotkania, ponad 50 
przybyłych na koncert słuchaczy usły-
szało muzykę Karola Szymanowskiego 
a także Ignacego Jana Paderewskiego. 
Na koniec pianista zauroczył widownię 
żywiołowymi tańcami argentyńskimi 
oraz przywołaną twórczością Georga 
Gershwina.

Oprócz koncertu, Andrzej Tatarski 
poprowadził dwudniowe warsztaty 
dla nauczycieli oraz uczniów gąbińskiej 
szkoły muzycznej. Wykłady z pianistą 
odbyły się w dniach 27-28 marca.

Andrzej Tatarski jest znanym pol-
skim pianistą, dającym koncerty za-
równo w kraju jak i za granicą. Wystę-
puje m.in. we Włoszech, Francji, Sta-
nach Zjednoczonych, Korei Południo-
wej, Niemczech, Turcji, Wlk. Brytanii. 
Swoją działalność artystyczną opiera 
głównie na występach solowych i ka-
meralnych, odtwarzając twórczość 
XIX i XX wiecznych, polskich kompo-
zytorów. Ukończył Wyższą Szkołę Mu-
zyczną w Poznaniu zaś umiejętności 
muzyczne szlifował na stypendium 

w Paryżu. Uczył się pod nadzorem pia-
nisty Vlado Perlemutera. Bierze udział 
w konkursach pianistycznych m.in. 
Międzynarodowym Festiwalu Chopi-
nowskim. Jest członkiem jury w wielu 
wydarzeniach muzycznych na całym 
świecie. Andrzej Tatarski znany jest 
także ze swoich dokonań pedagogicz-
nych. Wykłada w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu oraz na kursach muzycz-
nych za granicą.

Gąbińskie Forum Kultury jest se-
rią spotkań artystycznych, organizo-
wanych od 2013 roku. Dzięki niemu, 
wszyscy zainteresowani mogą na żywo 
spotkać wielu znanych artystów oraz 
bezpośrednio obcować ze sztuką. 
Przez ostatnie cztery lata odbyło się 
łącznie 8 spotkań. Gąbin odwiedzili 
m.in. aktorka Teresa Lipowska czy mu-
zyk Adam Grüchot. Swoją twórczość 
zaprezentowali także lokalni poeci – 
Celina Cecylia Lewandowska i Andrzej 
Wichrowski.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Dy-
rektor Szkoły Muzycznej I Stopnia 
w Gąbinie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie.

opracowanie i fot.: W. Olszewski

Burmistrz Miasta i Gminy Gą-
bin ogłasza konkurs dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin w ra-
mach obchodów Roku Rzeki Wisły 
w 2017 r., ogłoszonego w 550. rocz-
nicę pierwszego wolnego flisu w hoł-
dzie „pokoleniom rodaków, którzy 
dzięki Wiśle i w oparciu o nią bu-
dowali tożsamość i potęgę Państwa 
Polskiego” (http://www.rokwisly.pl/
program/uchwala-sejmowa/).

Celem konkursu jest poznanie 
fauny, flory, architektury rzeki i jej 
okolic, zwrócenie uwagi na ochronę 
przyrody wiślanej, poznanie dawnych 

Konkurs „Wisła – rzeka piękna i groźna” - Gąbin 2017
tradycji związanych z Wisłą, promocja 
turystyki wiślanej, wyrażanie własnych 
przeżyć i emocji za pomocą literackich, 
fotograficznych i plastycznych środków 
wyrazu, rozwijanie zainteresowań es-
tetycznych i kształcenie wrażliwości 
dzieci, młodzieży i dorosłych na piękno 
przyrody, zainteresowanie procesem 
tworzenia autorskiej poezji, rozwijanie 
kreatywności i własnych zaintereso-
wań, poczucia estetyki.

Składa się on z 3 niezależnych od 
siebie kategorii:
• Pierwsza kategoria, to konkurs fo-

tograficzny. Celem uczestników jest 
wykonanie wartościowych i este-
tycznych zdjęć.

• Druga kategoria, to konkurs literac-
ki, którego uczestnicy mają za za-
danie napisać utwór literacki prozą 
lub wierszem.

• Trzecia kategoria, to konkurs pla-
styczny, w jego ramach powstaną 
prace artystyczne wykonane me-
todą dowolną.
Termin i miejsce składania prac: 

do 28.04.2017 r. do godz. 15:00, 
Urząd Miasta i Gminy Gąbin, ul. Sta-
ry Rynek 16, 09-530 Gąbin, biuro po-
dawcze (pok. nr 1). 

Uroczyste rozstrzygnięcie i wrę- 
czenie nagród zwycięzcom: 
23.05.2017 r. w Szkole Podstawowej 
w Borkach.

Więcej szczegółów na stronie: 
http://www.gabin.pl/aktualnosci/
informacje/541-konkurs-wisla-
rzeka-piekna-i-grozna-gabin-2017.

Wydarzenie rozpoczęło się o go-
dzinie 17.00. Pianista zaczął koncert 
od patriotycznego Poloneza Adama 
Wrońskiego oraz utworu Chopina, 
wprowadzając słuchaczy w nostalgicz-
ny i bardzo polski nastrój. Gąbińskie fo-
rum kultury to jednak nie tylko wystę-
py artystów ale i rozmowa. Dyrektor 
Domagała zadał Andrzejowi Tatarskie-
mu szereg pytań  m.in. o początki jego 
działalności, współpracę z artystami 
czy koncertowanie po świecie. Słu-
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To już trzeci raz, gdy koło 
teatralne gości na uroczy-
stej Gali podsumowującej 
Festiwal Teatrów Młodzie-
żowych na Mazowszu, tym 
razem  nie tylko  w charak-
terze widzów.

Przejście do finału festiwalu stało 
się ogromnym wyróżnieniem. Zaszczy-
tem było zaprezentowanie fragmentu 
spektaklu ,,W zwierciadle Moliera” na 
deskach Teatru Polskiego w  Warsza-
wie. Dzień był niesamowicie emocjo-
nujący i zdecydowanie niezapomnia-
ny. Po przybyciu do Warszawy już od 
12.30 pod okiem dyrektora Andrzeja 
Seweryna odbywały się próby do wie-
czornego występu. Nasi młodzi akto-
rzy znaleźli się w całkiem nowej i jak-
że wyjątkowej przestrzeni scenicznej. 
Ogromne emocje towarzyszyły wej-
ściu na deski Teatru Polskiego i  próbie 
pod kierunkiem tak wybitnego aktora. 
Wieczorem było bardzo uroczyście. 
Gala prowadzona  była przez p. An-
drzeja Seweryna. Na widowni znalazło 
się wiele życzliwych  osób z Gąbina.

W  programie  był    m.in.  spek-
takl  laureata  głównego    Festiwalu 
– Teatru Mała Rękawiczka z Cen-
trum Sportu i Kultury w Garwolinie 
pt.  „Słaba  płeć”,  pokaz  spektaklu 
„Molier – inna historia”, Teatru Sto-
pa  z  CXIX  LO  im.  Jacka  Kuronia 
w Warszawie,  który otrzymał  spe-
cjalne wyróżnienie Jury Festiwalu 
oraz pokaz wybranych scen z przed-
stawień finałowych:„ W zwierciadle 
Moliera” Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie, „Don Juan” Gimnazjum 
im. Romualda Traugutta w Serocku, 
„Skąpiec” Zespołu Szkół im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Chudku.

To był niezwykły teatralny dzień,. 
Można było doświadczyć, jak wyglą-
da praca aktora, która jest piękna, 
ale również niełatwa. Fascynujące 
było przyjrzenie się przygotowaniu 
spektaklu od tzw. ,,drugiej strony.” 
Przebywając w kulisach teatralnych 
w czasie pierwszej części Gali  Molie-
rowskiej, można było  zobaczyć,  jak 
wiele osób czuwa nad przebiegiem 
przedstawienia. Z perspektywy wi-
dza    widać    efekt  końcowy,  który 
poprzedzają  wielogodzinne  przy-
gotowania.

Tegoroczny  sukces  stał  się 
motywacją  do  dalszej  działalności 
teatralnej. W  przyszłym  roku  koło 
teatralne ,,Maska” również weźmie 
udział w V edycji Festiwalu Teatrów 
Młodzieżowych. Taka przygoda już 
na zawsze zostaje  sercu….

Opracowanie: A. Wichrowska

Maska 
z Gimnazjum w Gąbinie

w Teatrze Polskim  
na Gali Molierowskiej
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12 marca w sali OSP w Gąbinie od-
była się premiera sztuki Mąż  zmarł, 
ale  już mu lepiej. Przygotowana przez 
Amatorski Teatr Niewielki, tematycz-
nie skierowana była dla starszych od-
biorców – młodzieży i dorosłych. Mając 
na uwadze wielki sukces, jaki odniosła 
wystawiana rok wcześniej Królewna 
Śnieżka,  organizatorzy zdecydowali 
się na podwójny spektakl, o godzinie 
16.00 oraz 19.00.

Sztuka oparta była na scenariu-
szu Izabeli Degórskiej, znanej polskiej 
dziennikarki, felietonistki a także twór-
czyni scenariuszy teatralnych i telewi-
zyjnych. W latach 2009-2010 stworzyła 
ona ramówki do 60 odcinków seria-
lu Klan.

Po scenariusze Degórskiej chęt-
nie sięgają teatry w całej Polsce. Ko-
media Mąż  zmarł,  ale  już  mu  lepiej, 

Nowe pokolenie artystów  
na deskach gąbińskiego teatru
Półtora roku od rozpoczęcia działalności, Amatorski Teatr Niewielki po raz kolejny  
zachwycił widzów swoim spektaklem. Ich drugie przedstawienie spotkało się z ogromnym 
zainteresowaniem. W ciągu jednego dnia sztukę Mąż zmarł, ale już mu lepiej obejrzało ponad 
600 osób.

zajmuje w jej dorobku artystycznym 
szczególne miejsce. Spektakl dzięki 
przemyślanemu i pełnemu czarnego 
humoru scenariuszowi, jest uniwer-
salny i zabawny. Dzięki temu został 
doceniony przez krytyków. Mąż zmarł, 
ale już mu lepiej otrzymała liczne wy-
różnienia i nagrody m.in. w konkursie 
Teatru Współczesnego w Krakowie 
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Ko-
mediopisarskim „Miłość w czasach 
zarazy.” Sztuka opowiada historię star-
szego małżeństwa, trochę znudzonego 
życiem. Szukająca zmiany żona, po-
stanawia pozbyć się współmałżonka 
i czerpać profity z bycia świeżo upie-
czoną wdową. Upija go więc, mającym 
rzekomo śmiertelne właściwości trun-
kiem. Sieć intryg i misternie zbudowa-
ny plan zaczyna się jednak walić. Otóż 
rzekomy nieboszczyk wcale nie opuścił 

ziemskiego padołu i ma się całkiem do-
brze. Ostatecznie przychodzi na swój 
pogrzeb budząc zdziwienie wśród ża-
łobników. Koniec końców ktoś jednak 
umiera, a kto? niech to jednak (mając 
na uwadze dobro przyszłych widzów) 
pozostanie tajemnicą.

Mąż zmarł, ale już mu lepiej to ko-
media pełna czarnego humoru i do-
skonale obrazująca absurdy współcze-
snego świata. Mamy więc żonę intry-
gantkę (Beata Jasińska), córkę mate-
rialistkę (Monika Wichrowska), dwuli-
cową sąsiadkę (Dorota Bardyszewska), 
zdystansowanego do świata lekarza 
alkoholika (Andrzej Wichrowski) oraz 
jego empirycznie nastawionego kole-
gę po fachu (Piotr Pietracho), dewotkę 
dopatrującą się wszędzie cudów(Anna 
Lendzion) oraz wszędobylskie media, 
szukające kosztem ludzkiej tragedii, 
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sensacji i zainteresowania (Monika 
Tomasik, Maria Lewandowska, Danu-
ta Chodorowska-Kuś, Anna Kiełbasa, 
Monika Rzepecka). Tematyka, bądź 
co bądź dla widzów dojrzałych, pełna 
dwuznaczności i odniesień, wymaga-
ła od aktorów solidnego przygotowa-
nia. Amatorski Teatr Niewielki pokazał 
jednak prawdziwy kunszt artystyczny, 
godny najlepszych w tym fachu. Ge-
nialnie zagrana przez Beatę Jasińską 
rola żony, była punktem centralnym 
całego spektaklu. Charyzma i dosko-
nała gra aktorska, doprowadzały pu-
bliczność do łez (ze śmiechu). Rado-
sław Białek, wcielający się w rolę męża 
zauroczył z kolei widownię swobodą 
na scenie. Ciekawą postacią był także 
grabarz (Tomasz Gralewski), wietrzą-
cy w całym zajściu z nieboszczykiem 
niezły interes. W przedstawieniu wy-
stąpiły także: Katarzyna Zasiewska 
(pielęgniarka), Magdalena Piątek (pro-
fesor), Katarzyna Bogel (ksiądz), Anna 
Pietracho i Maria Olszewska (aktorzy 
występujący w prologu), Karolina Gu-
ziak (inspicjent) oraz główny reżyser 
i założyciel Amatorskiego Teatru Nie-
wielkiego – Agnieszka Wichrowska.

Na uwagę zasługiwała również sce-
nografia. Gąbiński teatr zadbał nie tylko 
o doskonałą grę aktorską ale także o de-

koracje i detale. Dzięki zaangażowaniu 
członków przygotowano odpowiednie 
kostiumy a uważne oko widza mogło 
zauważyć takie elementy jak wiszący 
na ścianie portret ślubny czy chociażby 
czytaną (przygotowaną przez Tomasza 
Gralewskiego) gazetę – Głos  Gorycze-
wa. Dużą rolę odegrało także klimatycz-
ne oświetlenie, doskonale wpasowane 
w poszczególne sceny.

Niedzielna sztuka była na ziemi 
gąbińskiej wielkim wydarzeniem kul-
turalnym. Na dwa spektakle przybyło 
łącznie ponad 600 osób. Wśród gości 
byli m.in. Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
przedstawiciele lokalnych struktur 
samorządowych i oświatowych. Nie 
zabrakło również wielu gości spoza 
Miasta i Gminy Gąbin. Aktorzy byli 
przez cały czas oklaskiwani zaś na ko-
niec widownia nagrodziła ich owacja-
mi na stojąco. Agnieszka Wichrowska 
otrzymała w podzięce od Burmistrza 
bukiet róż. Krzysztof Jadczak podzię-
kował za wspaniały występ i przywołał 
gąbińskie tradycje teatralne, pięknie 
kultywowane i rozwijane przez Ama-
torski Teatr Niewielki oraz koło teatral-
ne Maska.

Amatorski Teatr Niewielki powstał 
w roku 2015. Wszystko zaczęło się jed-
nak wcześniej, od pokazu teatralnego 

w przedszkolu. Dzieci wspólnie z rodzi-
cami wystawili wtedy sztukę Calinecz-
ka. Powodzenie spektaklu oraz dalsza 
współpraca z przedszkolem podsunęły 
pomysł stworzenia zespołu teatralne-
go. Inicjatywa pomysłodawcy całego 
przedsięwzięcia – Agnieszki Wichrow-
skiej, przedstawiona została Burmi-
strzowi. Krzysztof Jadczak zaangażował 
się w powstanie teatru i wspomógł 
jego rozwój. Dzięki temu, po kilku-
dziesięciu latach przerwy Gąbin znów 
może poszczycić się grupą teatralną 
i kultywować tradycje tego typu wy-
stępów artystycznych. Amatorski Teatr 
Niewielki funkcjonuje przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury. Warto do-
dać, iż na ziemi gąbińskiej działa także 
młodzieżowa grupa teatralna Maska 
(również prowadzona przez Agnieszkę 
Wichrowską). Odnosi ona wielkie suk-
cesy i jest doceniana nie tylko lokalnie 
ale także na pokazach i konkursach 
ogólnopolskich. Kunszt aktorski mło-
dych aktorów docenił m.in. Andrzej 
Seweryn.

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

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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W święto Trzech Króli 6 stycznia 
w kościele parafialnym odbył się kon-
cert kolęd w wykonaniu Chóru Miasta 
i Gminy Gąbin oraz przybyłej z Łodzi 
orkiestry smyczkowej „Arte Positiva”. 
Pod czujnym okiem dyrygentów – Ka-
mila Chałupnika i Sławomira Gałczyń-
skiego, zaprezentowane zostały ko-
lędy i pastorałki, również w wersjach 
instrumentalnych. Mimo typowo zi-
mowej aury, licznie przybyli do świą-
tyni słuchacze z entuzjazmem włą-
czali się w oklaskiwanie oraz  wspólne  
śpiewanie.

17 stycznia miała miejsce V Gala 
Noworoczna. W hali Gimnazjum im. 
Jana Pawła II swój program artystyczny 
przedstawili nauczyciele oraz ucznio-
wie Szkoły Muzycznej, a także Chór 
MiG Gąbin. Tegorocznym gościem 
specjalnym był aktor i satyryk – 
Krzysztof Hanke (lider kabaretu „Rak”, 
a także jeden z bohaterów serialu 
telewizyjnego „Święta Wojna”).  Swoją 
wystawę z okazji 200-lecia urodzin 
Fryderyka Chopina prezentował 
również Alojzy Balcerzak – znany 
polski malarz i artysta, blisko związany 
z ziemią gąbińską i jej okolicami.

Przegląd wydarzeń kulturalnych  
i sportowo-rekreacyjnych  
na Ziemi Gąbińskiej w 2016 r.
Dużo uwagi poświęca się na ziemi gąbińskiej sprawom kultury. Znaczne  zaangażowanie 
i kreatywność mieszkańców, w tym burmistrza Krzysztofa Jadczaka czy dyrektora szkoły 
muzycznej Jarosława Domagały,  idą w parze z prężnym rozwojem instytucji i stowarzy-
szeń artystyczno-rozrywkowych. Dzięki temu oferta kulturalna Miasta i Gminy Gąbin jest 
tak bogata i pozwala każdemu zainteresowanemu obcować z różnymi formami narodowe-
go dziedzictwa. Czasem jednak ciężko jest dostrzec wszystkie te wydarzenia i uroczystości. 
Dlatego przy końcu starego i początku nowego roku warto pokusić się o podsumowanie 
tego, co działo się w kulturze i sporcie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W walentynki – 14 lutego w hali 
sportowej gąbińskiego gimnazjum 
odbył się II Noworoczny Turniej Te-
nisa Stołowego o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. W wydarzeniu 
brało udział 78 zawodników. Turniej 
cieszył się dużym zainteresowaniem 
i ściągnął wielu pasjonatów tenisa 
stołowego, nie tylko z miasta i gminy 
ale także Płocka, Wyszogrodu, Socha-
czewa. Gostynina i innych dalszych 
miejscowości. Organizatorami wyda-
rzenia byli Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Gąbinie a także MUKS Fructoplant 
Gąbin – lokalny klub tenisa stołowego.

W środę 17 lutego odbyła 
się uroczystość „złotych godów”  
– jubileuszu 50-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego przez pary 
zamieszkujące Miasto i Gminę Gąbin. 
Przybyłe osoby zostały udekorowane 
przez Burmistrza medalami za długie 
pożycie małżeńskie (odznaczenia 
przyznane jubilatom przez prezydenta 
RP) oraz otrzymały upominki, kwia-
ty i pamiątkowe dyplomy. Część 
artystyczną przygotowała Szkoła 
Muzyczna I stopnia z Gąbina. Zwień-
czeniem wydarzenia był wspólny  

toast, uroczyste życzenia oraz jubi-
leuszowy tort.

18 lutego w Sali OSP w Gąbinie 
„Amatorski Teatr Niewielki” wystawił 
baśniową sztukę teatralną „Królew-
na Śnieżka i siedmiu krasnoludków”. 
Przedstawienie, adresowane głównie 
do młodszych odbiorców spotkało się 
z ogromnym zainteresowaniem. Sala 
wypełniona była po brzegi. Wśród 
publiczności oprócz oczywiście naj-
młodszych dużą grupę stanowili doro-
śli mieszkańcy Gąbina i okolic. Sztuka 
była na bardzo wysokim poziomie. 
Piękna baśniowa dekoracja doskonale 
współgrała z profesjonalnie granymi 
przez aktorów rolami a także nastro-
jowym oświetleniem. Sukces wydarze-
nia przerósł oczekiwania organizato-
rów i z pewnością zachęcił do dalszej, 
jeszcze bardziej wytężonej pracy.

4 i 6 marca w Dobrzykowie ob-
chodzono Dni Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Głównym punktem ob-
chodów była konferencja naukowa 
poświęcona zagadnieniu podziemia 
niepodległościowego po 1945 roku. 
Specjalnymi gośćmi byli Kajetan Rajski 
oraz Anna Wrzesińska, publicyści zaj-
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mujący się tematyką żołnierzy wyklę-
tych. 6 marca miała miejsce uroczysta 
msza święta w kościele oraz złożenie 
kwiatów pod tablicą pamiątkową. Dni 
pamięci zorganizowało stowarzyszenie 
Pro Patria z Dobrzykowa.

11 marca w szkole podstawowej 
w Nowym Grabiu odbył się Integracyj-
ny Turniej Tenisa Stołowego. Było to 
kolejne wydarzenie sportowe związa-
ne z tak popularną na ziemi gąbińskiej 
dyscypliną jak tenis stołowy. Mecz za 
meczem, uczestnicząc w zaciętej rywa-
lizacji, zawodnicy zbliżali się do finału, 
który ostatecznie pozwolił wyłonić 
zwycięzcę.  Na podium stanął Bartosz 
Chyra, zaś drugie i trzecie miejsce zaję-
li kolejno – Piotr Lendzion oraz Łukasz 
Kiełbasa.

W dniu 12 marca w hali sporto-
wej gimnazjum w Gąbinie miał miej-
sce XXVI Memoriał  Szachowy im. bł. 
abp. Antoniego J. Nowowiejskiego. 
Wydarzenie to mające międzynaro-
dowy charakter, cieszyło się dużą po-
pularnością.  Na turniej przybyło 66 
graczy z Polski i zagranicy. Szachiści 
zmierzyli się ze sobą grając systemem 
szwajcarskim – 7 rund, 30 minut na za-

wodnika. Zwyciężył obywatel Ukrainy 
Petr Golubka. Za organizację turnie-
ju, mającego na celu propagowanie 
i zachęcanie do gry w szachy, był Pro-
boszcz parafii Gąbin – ks. Józef Szcze-
ciński.

19 marca w Centrum Rekre-
acyjno-Szkoleniowym Żawakol, od-
był się wieczór autorski Andrzeja 
Wichrowskiego – lokalnego artysty 
i poety. Wydarzenie to było związane 
z wydaniem przez Pana Wichrowskiego 
tomiku poezji „Fatamorgana”. Spot-
kanie miało charakter kameralny, 
mimo to zgromadziło wielu widzów 
i gości. Mieli oni możliwość posłuchać 
poezji Pana Wichrowskiego, recyto-
wanej m.in. przez jego przyjaciół 
jak i autorskich piosenek artysty. 
Śpiewowi artysty, w blasku świec 
akompaniował zespół muzyczny 
„Fatamorgana”.

14 kwietnia przeprowadzony 
został konkurs recytatorski dla dzie-
ci i młodzieży im. Janusza Korczaka 
„Pięknie być człowiekiem”. Była to już 
XXXVIII edycja tego wydarzenia. W tym 
roku hasło przewodnie konkursu na-
wiązywało do tematyki sensu i radości 

życia, płynących w utworach noblistki 
Wisławy Szymborskiej. Wydarzenie 
to, którego celem jest popularyzacja 
czytelnictwa cieszyło się dużym zainte-
resowaniem. Wzięło w nim udział 67 
uczestników zarówno z gminy Gąbin 
jak i Łącka oraz Słubic.

W niedzielę 17 kwietnia, odbyła 
się pierwsza z kilku wypraw rowero-
wych organizowanych przez Burmistrza 
Krzysztofa Jadczaka oraz Gąbiński Klub 
Rowerowy Gąbin Team. Wiosenny 
Rajd Rowerowy, wyruszył z gąbiń-
skiej starówki. Trasa przebiegała przez 
Łąck, Soczewkę, Rumunki i Koszelów-
kę. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu 
rowerzystów. Wydarzenie cieszyło się 
zainteresowaniem zarówno młodszych 
jak i starszych fanów jednośladów. Po 
powrocie do Gąbina, uczestnicy raj-
du spotkali się wspólnie przy ognisku, 
gdzie można było odpocząć i nabrać sił.

24 kwietnia w kościele parafial-
nym w Gąbinie miał miejsce koncert 
muzyki sakralnej, zorganizowany przez  
Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gąbinie. 
Wzięli w nim udział zarówno ucznio-
wie jak i nauczyciele wspomnianej pla-
cówki. Licznie przybyli goście, wypeł-
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niający większość miejsc siedzących 
w kościele, mieli okazję posłuchać naj-
piękniejszych utworów wokalnych jak 
i instrumentalnych.

30 kwietnia odbył się Wiosenny 
Rajd Pieszy.  Trasa przebiegała z gąbiń-
skiej starówki do jeziora w miejscowo-
ści Koszelówka. Uczestnicy wydarzenia 
przeszli łącznie ok. 10 km. Trasa prze-
biegała głównie przez tereny zalesio-
ne. Organizatorem pieszego rajdu był 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, który od 
wielu lat propaguje zdrowy i aktywny 
tryb spędzania wolnego czasu, zwłasz-
cza na świeżym powietrzu.

30 kwietnia i 1 maja na Jeziorze 
Zdworskim odbyły się VIII Amatorskie 
Regaty Windsurfingowe o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 
oraz Wójta Gminy Łąck. Wydarzenie 
zorganizowane było w ramach Ama-
torskiego Pucharu Polski w Windsur-
fingu – SURFOMANIA CUP 2016. W za-
wodach wzięło udział 12 uczestników. 
W ramach regat przeprowadzono 30 
zawodów, które ostatecznie wyłoniły 
zwycięzców.

1 maja na Stadionie Leśnym 
w Gąbinie odbyły się zawody sporto-
wo-pożarnicze. Wzięły w nich udział 
22 drużyny jednostek OSP z gminy 

Gąbin. Na wszystkich uczestników, 
podzielonych na cztery grupy, czekał 
cały szereg wyzwań. Strażacy wzięli 
udział w zawodach sprawdzających ich 
umiejętności oraz kondycję. Wydarze-
nie zorganizowane było przez Zarząd 
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Gąbinie oraz przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Z okazji obchodów rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, miał 
miejsce w Gąbinie przemarsz pocztów 
sztandarowych oraz lokalnych grup 
strażaków, poprzedziła go msza świę-
ta w kościele parafialnym. Następnie 
wszyscy zebrani udali się pod pomnik 
- głaz Józefa Piłsudskiego, gdzie miał 
miejsce odczyt poematów Karola Woj-
tyły „Myśląc ojczyzna” oraz złożenie 
kwiatów. Za oprawę artystyczną wy-
darzenia odpowiedzialny był zespół 
„URANOS” z gąbińskiego Gimnazjum 
oraz Amatorski Teatr Niewielki.

W niedzielne popołudnie 8 maja 
odbył się Integracyjny Rajd Rowero-
wy, zorganizowany przez Klub Gąbin 
Team. W rajdzie, którego 30-kilome-
trowa trasa biegła do Troszyna Pol-
skiego, wzięły udział również osoby 
niepełnosprawne, jadące na specjal-
nie dostosowanym sprzęcie rowero-
wym tzw. Handbike. Było to kolejne 

w tym roku wydarzenie sportowe na 
ziemi gąbińskiej, propagujące zdrowy 
i aktywny tryb życia.

12 maja obchodzona była 81. 
rocznica śmierci Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Uroczystości miały 
miejsce przy głazie - pomniku Mar-
szałka, w miejskim parku w Gąbinie. 
Wydarzeniu towarzyszyła oprawa mu-
zyczna a także odczyt i recytacja oko-
licznościowej poezji. W tegorocznych 
uroczystościach udział wzięły również 
dzieci z Przedszkola Samorządowego 
im. Króla Maciusia Pierwszego, które 
wraz z wychowawcami oraz dyrekto-
rem licznie stawiły się pod pomnikiem. 
Obchody zorganizowane były przez 
Szkołę Podstawową z Nowego Grabia, 
której patronem, od 2001 r. jest wła-
śnie Józef Piłsudski.

W dniach 15-21 maja w Dobrzy-
kowie miały miejsce Warsztaty lin-
gwistyczne z udziałem wolontariuszy 
z projektu Next Step (organizacja Aie-
sec). W ramach wydarzenia uczniowie 
szkoły mieli możliwość prowadzenia 
konwersacji z przybyłymi anglojęzycz-
nymi  gośćmi, integracji oraz wymiany 
doświadczeń. Wolontariusze, pocho-
dzący z Singapuru i Hong Kongu, mieli 
okazję zwiedzić ziemię Gąbińską. Spo-
tkali się również z Burmistrzem Krzysz-
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tofem Jadczakiem, od którego otrzy-
mali pamiątki i upominki.

Na przełomie maja i czerwca mia-
ły miejsce peregrynacje Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Gąbin, licznie uczestni-
czyli w uroczystościach religijnych, któ-
re odbywały się z tej okazji w lokalnych 
kościołach. Kopia obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej odwiedziła m.in. Pa-
rafie Gąbin, Czermno,  Nowy Troszyn 
oraz Dobrzyków. Wszędzie, wydarze-
niu temu towarzyszyła podniosła i uro-
czysta atmosfera.

20 maja w ramach akcji Polska 
Biega odbył się ulicami Gąbina bieg na 
1600 m.  Wydarzenie miało charakter 
otwarty i rekreacyjny. Spotkało się 
z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców. W biegu udział wzięli m.in.: 
zawodnicy z klubów sportowych 
(Błękitni Gąbin, Sakura JUDO Gąbin 
i Płock), młodzież z okolicznych szkół, 
a także starsi amatorzy aktywnego 
spędzania czasu. Rozgrzewkę oraz bieg 
poprowadził wspólnie z Burmistrzem 
Miasta i Gminy Gąbin, znany maratoń-
czyk – Dariusz Kiełbasa.

1 czerwca gąbińskie Gimnazjum 
obchodziło X rocznicę nadania imie-
nia. Obchody połączone z uroczystą 

mszą świętą i częścią artystyczną na 
hali sportowej, zgromadziły wielu go-
ści. Wśród obecnych był także były 
proboszcz parafii Gąbin ks. Jerzy Droz-
dowski. Pokazy artystyczne zorganizo-
wało koło teatralne „Maska” działają-
ce przy gąbińskim Gimnazjum. Spek-
takl pt. „Kim jest dla Ciebie Jan Paweł 
II” poświęcony był sylwetce patrona 
szkoły oraz jego dokonaniom. Swój 
występ zaprezentował również zespół 
muzyczny „URANOS” również z gąbiń-
skiego gimnazjum.

3 czerwca mieszkańcy Gąbina 
i okolic mieli możliwość uczestnicze-
nia w Wieczorze Kultury Chrześci-
jańskiej. Spotkanie odbyło się w gą-
bińskim kościele parafialnym. Licznie 
zgromadzonym  mieszkańcom zapre-
zentowały się zespoły muzyczne i arty-
styczne z Gąbina. Gościnnie wystąpiła 
także grupa „Bosco Band” z Płocka. 
Oprócz części muzycznej, zgromadzeni 
widzowie mieli również okazję posłu-
chać poezji, recytowanej przez człon-
ków Teatru Niewielkiego z Gąbina oraz 
Szkoły Muzycznej. W podziękowaniu 
za występy artyści otrzymali od Burmi-
strza Krzysztofa Jadczaka oraz Preze-
sa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
„gąbińskie anioły” – rzeźby wykonane 
przez Wojciecha Symołona – lokalnego 
artystę i rzeźbiarza.

5 czerwca, w ramach Dni Gąbina 
odbyła się Parada Motocyklowa. Wy-
darzenie połączone było z uroczystą 
mszą świętą w intencji uczestników. 
Motocykliści przejechali ulicami Gą-
bina oraz przez okoliczne miejscowo-
ści m.in. Kamień-Słubice oraz Guzew. 
Parada spotkała się z dużym zainte-
resowaniem nie tylko obserwatorów, 
ale także fanów dwóch kółek, którzy 
na swych pięknych i wzbudzających 
podziw maszynach przyjechali nawet 
z dalekich zakątków kraju. Ciekawost-
kami parady motocyklowej były bez 
wątpienia wymyślne pojazdy m.in. mi-
litarne, bez wątpienia wyróżniające się 
z licznej grupy jednośladów.

W dniach 3-5 czerwca odbyły się 
kolejne już Dni Gąbina. Impreza spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców miasta i okolic. Frekwencja na 
koncertach muzycznych jak i pokazach 
artystycznych, była bardzo wysoka. Dużą 
popularnością cieszyło się również we-
sołe miasteczko z karuzelami i elektrycz-
nymi samochodami. Gwiazdami impre-
zy byli: Skaldowie, Zbigniew Wodecki  
a także Jula i zespół Masters. Swój wy-
stęp dali także aktorzy z Teatru Muzycz-
nego „Hals” z Gdyni oraz artyści z Gąbi-
na i okolic. W ramach Dni Gąbina odbył 
się także bieg o puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Gąbin.
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10 czerwca miał miejsce pik-
nik rodzinny organizowany przez 
Przedszkole Samorządowe im. Króla 
Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Bar- 
dzo licznie przybyli goście mogli spędzić 
w rodzinnym gronie miłe popołudnie, 
urozmaicone pokazami artystycznymi, 
muzyką, grillem oraz organizowanymi 
przez animatorów grami i zabawami 
na świeżym powietrzu. Stawili się  
również strażacy i policjanci.  
Zwłaszcza Ci pierwsi wzbudzili duże  
zainteresowanie, prezentując zwiedza- 
jącym wóz strażacki z pełnym wypo-
sażeniem.

21 czerwca Koło Łowieckie Ka-
nia obchodziło 70-lecie istnienia. 
Wydarzenie poprzedziła msza świę-
ta w kościele parafialnym w Gąbinie,  
w której udział wzięli członkowie 
wspomnianego stowarzyszenia  a tak-
że zaproszeni goście i sympatycy.  Dal-
sze uroczystości miały miejsce w sie-
dzibie Koła Łowieckiego  – w niedawno 
odremontowanym domku myśliwskim 
przy ul. Płockiej. Obchody 70-lecia  po-
łączone były z  uroczystym nadaniem 
sztandaru.

26 czerwca odbył się kolejny, tym 
razem Letni rajd rowerowy. Rajd po-
dzielony był na dwie trasy, rekreacyj-
na o długości 34 km - uczestnicy mogli 

dzięki niej zwiedzić tereny nadwiślań-
skie oraz rejony w okolicach Czermna 
i Strzemeszna. Trasa wyczynowa, skie-
rowana była do osób o dobrej kondy-
cji. Jej długość wynosiła 32 km i biegła 
przez tereny wokół Jeziora Zdworskie-
go. Rajd zakończył się na terenie gą-
bińskiego kompleksu  szkolnego, gdzie 
uczestnicy wzięli udział w losowaniu 
nagród w tym nagrody głównej – ro-
weru miejskiego.

1 lipca na gąbińskiej starówce 
odbył się Koncert Pod Altanką. Wy-
darzenie to zorganizowane było przez 
Szkołę Muzyczną I Stopnia w Gąbinie. 
Wśród występujących był m.in. Szymon 
Jędruch – solista Teatru Muzycznego 
w Łodzi. Przybyli na rynek słuchacze 
mieli możliwość zapoznania się z  utwo-
rami muzyki polskiej a także aktywnie 
wziąć udział w koncercie, wspomagając 
artystów swoim śpiewem.

31 lipca na gąbińskiej starówce 
odbył się Jarmark Gąbiński. Przyby-
li goście mieli możliwość posłucha-
nia takich artystów jak Trzy Korony, 
yank Shippers, Maja Sikorowska czy 
zespołu Leszcze.  Przygotowane były 
także pokazy iluzjonistyczne i arty-
styczne dla dzieci. Całości towarzyszy-
ła festynowa oprawa ze straganami 
i stoiskami regionalnymi a także bo-

gata oferta gastronomiczna. Podczas 
jarmarku odbył się również konkurs na 
najlepsze stoisko regionalne. Wygrała 
Pani Ewa Gieras oraz jej stoisko „Pod 
Altanką”.

14 sierpnia w Topólnie bawiono 
się na Pikniku strażackim. Wśród licz-
nych atrakcji była m.in. wielka, dmu-
chana zjeżdżalnia, grill, konkursy oraz 
zabawa taneczna do późnych godzin 
wieczornych.  Uczestnicy pikniku mieli 
również okazję obejrzeć sprzęt ratow-
nictwa technicznego, prezentowany 
przez strażaków z OSP Gąbin. Organi-
zatorami  wydarzenia, tak jak w latach 
poprzednich, byli strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Topólnie.

15 sierpnia mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej obchodzili 96. rocznicę Bi-
twy Warszawskiej. Uroczystościom 
pod pomnikiem, poprzedzonym mszą 
świętą, towarzyszyły występy orkiestry 
OSP oraz odczyty okolicznościowej po-
ezji, prezentowanej przez członków 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego. 
Śpiewano również pieśni patriotyczne. 
Wykonawcami byli  uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Czermnie. Głównym 
punktem obchodów było uroczyste 
złożenie kwiatów pod pomnikiem - 
głazem oraz odegranie przez orkiestrę 
OSP „Roty”.
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21 sierpnia w kościele parafial-
nym w Gąbinie odbył się kolejny kon-
cert muzyki sakralnej. Wbrew nazwie, 
słuchacze mieli możliwość posłucha-
nia także innych klasycznych utworów 
m.in. Mozarta, Bacha czy twórczo-
ści znanego włoskiego kompozytora 
muzyki filmowej – Ennio Morricone. 
Wśród występujących gości znalazło 
się wielu wybitnych muzyków. Wystą-
pili m.in. prof. dr hab. Anna Jeremus 
Lewandowska – sopran, Marta Książek 
– sopran koloraturowy, Ewa Szpakow-
ska – fortepian a także duet Romanza: 
Katarzyna Piasecka-Filipiak – skrzypce, 
Jacek Piasecki – akordeon.

27 sierpnia miał miejsce Wa-
kacyjny Rajd Rowerowy. Uczestni-
cy przemierzyli trasę z Gąbina przez 
Nowy Kamień, Konstantynów, Czerm-
no i Kępinę. Na mecie w Gąbinie  cze-
kały na uczestników rajdu potrawy 
z grilla, muzyka i konkursy połączone 
z losowaniem nagród. W rajdzie udział 
wzięło bardzo wielu mieszkańców 
Gąbina i okolic. Obecni byli zarówno 
młodsi jak i starsi, wszyscy jednakowo 
pozytywnie nastawieni do wyprawy. 
Uczestnicy mogli podziwiać piękne wi-
doki pagórkowatych rejonów Czermna 
a także rolniczy krajobraz późnego lata 
w okolicach Okolusza i Kępiny.

10 września na miejskim targo-
wisku w Gąbinie odbyło się Pożegna-
nie Lata. Festiwal spotkał się z dużym 
zainteresowaniem publiczności, która 
miała możliwość słuchania takich ar-
tystów jak ETNA, MiG, Czarna Pantera 
a także oglądania różnorodnych poka-
zów artystycznych. Tegoroczna edycja 
nastawiona była na występy taneczne 
i muzykę rozrywkową. Zainteresowani 
mogli bawić się również w wesołym 
miasteczku, które oferowało liczne 
atrakcje w postaci dmuchanego zam-
ku, karuzel i zjeżdżalni.

W Czermnie 18 września odbyły 
się Dożynki parafialne. Uroczystości 
tej, jak co roku towarzyszyła odświętna 
oprawa. Okoliczni mieszkańcy, ubrani 
w ludowe stroje a także strażacy z OSP 
Czermno przeszli w dożynkowym or-
szaku do kościoła, gdzie miała miejsce 
msza święta. Dalsza część obchodów, 
odbywająca się na boisku przy szkole 
podstawowej obfitowała w szereg za-
baw i atrakcji. Występom artystycznym 
na scenie towarzyszyły konkursy, sto-
iska gastronomiczne oraz dmuchane 
zjeżdżalnie dla dzieci.  Wszyscy bawili 
się doskonale i celebrowali tak ważne 
dla rolników święto jakim są dożynki.

Niedziela 25 września upłynęła 
pod znakiem spotkań, wystaw i zwie-

dzania miasta, zorganizowanych przez 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Gą-
bińskiej w ramach akcji „Spotkanie 
z wielokulturowością”. Przybyli go-
ście, w dużej mierze potomkowie daw-
nych mieszkańców ziemi gąbińskiej 
a także wszyscy zainteresowani mieli 
możliwość obejrzenia wystawy o ko-
lonistach niderlandzkich z terenów 
nadwiślańskich a także zapoznania się 
z filmami o żydowskiej społeczności 
przedwojennego Gąbina.

25 września w Koszelówce odby-
ły się III Gminne Spławikowe Zawody 
Wędkarskie Strażaków o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin. Wzięło 
w nich udział 16 uczestników. Mimo 
jesiennych chłodów atmosfera była 
wspaniała i wszyscy doskonale się 
bawili. Po zawodach na uczestników 
wydarzenia czekały potrawy z grilla 
oraz ciepłe napoje. Organizatorami 
zawodów byli: Zarząd Oddziału Miej-
sko-Gminnego ZOSP RP w Gąbinie, 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, OSP 
Gąbin oraz gąbińskie Koło  Wędkarskie 
„ESOX” nr 106.

2 października w Nowym Gra-
biu odbyło się Święto Pieczonego 
Ziemniaka.  Festynowa atmosfera oraz 
doskonała pogoda sprzyjały dużej fre-
kwencji. Licznie przybyli goście mogli 
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wziąć udział w zawodach sportowych, 
licznych konkursach a także spróbo-
wać lokalnych przysmaków ze stoisk 
gastronomicznych. Wśród atrakcji były 
także występy dzieci ze szkoły w No-
wym Grabiu, prezentujące scenki dra-
mowe oraz inne pokazy artystyczne.    

18 października przeprowadzono 
zawody sportowe w ramach I Turnieju 
Piłki Siatkowej Pracowników 
Szkół. Wydarzenie odbyło się na sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół im. St. 
Staszica w Gąbinie i było adresowane 
dla wszystkich pracowników jednostek 
oświatowych Gąbina i okolic.

W środę 19 października na Sta-
dionie Miejskim w Gąbinie odbył się fi-
nał pucharu Polski POZPN. W meczu 
zmierzyły się drużyny: Unia Czermno 
oraz Mazur Gostynin. Zwycięzcą został 
zespół z Czermna, pokonując przeciw-
ników 2:1. Mecz był ciężkim spraw-
dzianem umiejętności dla wszystkich 
grających w nim zawodników. Deszczo-
wa aura oraz presja związana z rangą 
wydarzenia z pewnością nie ułatwiały 
piłkarzom zadania. Ostatecznie świę-
tował zespół z gąbińskiej ziemi, który 
po radosnej celebracji zwycięstwa, 
odjechał do domu z wręczonym przez 
prezesa POZPN, pucharem Polski.  Za-

wodników wspierali licznie przybyli 
kibice z Burmistrzem Krzysztofem Jad-
czakiem na czele, którzy przez całe 90 
minut liczyli na zwycięstwo lokalnego 
klubu.

W dniu 25 października w Sali ka-
meralnej  Szkoły Muzycznej  w ramach 
VIII Gąbińskiego Forum Kultury, odby-
ło się spotkanie z Teresą Lipowską – 
znaną i lubianą aktorką teatralną, 
filmową oraz telewizyjną.  W ramach 
wydarzenia zgromadzeni goście mieli 
możliwość zadawania pytań Pani 
Lipowskiej zaś sama aktorka dużo 
opowiadała o swojej karierze i kuli-
sach aktorskiej pracy. Recytowała rów-
nież  ulubione wiersze. Zgromadzeni 
w sali goście mogli również posłuchać  
zagranych na fortepianie w ramach 
niespodzianki,  utworów Chopina oraz 
Paderewskiego.

5 listopada w Sali OSP odbył 
się Jubileuszowy koncert Chóru Mia-
sta i Gminy Gąbin. Grupa ta w ramach 
obchodów 5-lecia istnienia wystąpiła 
przed bardzo licznie przybyłą publicz-
nością i zaprezentowała różnorodny 
repertuar muzyczny – od utworów 
sakralnych i klasycznych po typowo 
rozrywkowe. Chórowi akompaniowało 
wielu dodatkowych muzyków . Nad ca-

łością piecze sprawował dyrygent Sła-
womir Gałczyński, który tak się składało 
obchodził w dniu koncertu swoje imie-
niny.  Po koncercie chórzyści otrzymali 
z rąk Burmistrza Krzysztofa Jadczaka,  
kwiaty oraz pamiątkowe upominki wraz 
z najlepszymi życzeniami.

10 listopada w hali sportowej 
w Gąbinie miał miejsce Koncert Muzy-
ki Polskiej. Oprócz lokalnych artystów 
– Chóru Miasta i Gminy Gąbin oraz 
uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia,  grających pieśni i utwo-
ry patriotyczne wystąpił także Jan Pie-
trzak – znany aktor i satyryk. W pełnej 
charyzmy i  dowcipu interakcji z pu-
blicznością poruszył wiele ważnych 
historycznych tematów a także zapre-
zentował swoje pieśni z legendarną  
już Żeby Polska była Polską na czele.

10 listopada ulicami Gąbina prze-
szedł Marsz Niepodległości. W blasku 
jesiennego słońca oraz z dziesiątkami 
flag narodowych, mieszkańcy miasta 
i okolic, przemaszerowali ze Starego 
Rynku, ulicą Płocką aż do jej końca 
gdzie odbył się z kolei bieg niepodle-
głości. Uczestnicy, w tym Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, mieli do pokonania 
krętą leśną trasę zakończoną metą na 
Stadionie Miejskim. Tam też na wszyst-
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kich uczestników czekał  ciepły poczę-
stunek oraz losowanie nagród. 

11 listopada w ramach Ob-
chodów Święta Niepodległości  
mieszkańcy ziemi gąbińskiej spotkali 
się na uroczystej mszy świętej i wzię- 
li udział w uroczystości pod Pomni-
kiem Nieznanego Żołnierza. Mimo 
niesprzyjającej pogody, wydarzenie 
zgromadziło dużą liczbę uczestników, 
chcących wyrazić wdzięczność i pamięć 
wszystkim tym, którzy za polską 
niepodległość walczyli i oddali życie. 
Pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza 
przy ul. Płockiej jak co roku, delegaci 
wielu instytucji złożyli kwiaty i wzięli 
udział w uroczystym apelu poległych.

3 grudnia w hali sportowej gim-
nazjum w Gąbinie odbyły się  I Otwar-
te Mistrzostwa Zachodniego Mazow-
sza w Tenisie Stołowym. W wydarze-
niu wzięło udział 75 zawodników, wal-
czących o miano najlepszego tenisisty 
turnieju. Mistrzostwa  przyciągnęły 
zarówno młodszych jak i starszych 
miłośników tego bardzo popularnego 
na ziemi gąbińskiej sportu. Było to już 
kolejne tego typu wydarzenie organi-
zowane na terenie gminy. Rozgrywki, 
mające wyłonić zwycięzców prowa-
dzono w kilku kategoriach. 

W niedzielę 18 grudnia miesz-
kańcy Gąbina i okolic spotkali się 
na Koncercie Bożonarodzeniowym. 
Występy, zorganizowane w hali spor-
towej Gimnazjum spotkały się z du-
żym zainteresowaniem. Prezentowa-
ne  utwory i pokazy artystyczne bez 
wątpienia  wprowadziły wszystkich 
obecnych w świąteczny i zimowy na-
strój. Na koncercie swoje pokazy pre-
zentowali zarówno dorośli  jak i dzie-
ci, licznie przybyłe na to wydarzenie 
ze wszystkich okolicznych szkół. Nie 
zabrakło  występów Chóru Miasta 
i Gminy Gąbin, artystów z MGOK, Or-
kiestry OSP Gąbin  a także nauczycieli 
i uczniów ze Szkoły Muzycznej.

Oprócz wielu wydarzeń kultu-
ralnych ziemia gąbińska w 2016 roku 
była także świadkiem sukcesów jej 
mieszkańców. Medale w tym złoty 
zdobywali gąbińscy judocy. Również 
„Gąbiński Teatr Niewielki” występował 
przed publicznością nie tylko miasta 
ale i okolicznych miejscowości, za każ-
dym razem podbijając serca widzów. 
Chór Miasta i Gminy Gąbin brał udział 
w warsztatach i występach w Cze-
chach zaś pochodzący z Dobrzykowa 
Paweł Szkopek już po raz dziesiąty zo-
stał motocyklowym mistrzem Polski. 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbinie 

zdobywała liczne nagrody i wyróżnie-
nia na wyjazdowych koncertach i kon-
kursach, a jej dyrektor – Jarosław Do-
magała otrzymał odznakę honorową 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Rzeczpospolitej Polskiej „Za-
służony dla Kultury Polskiej”.  Również 
i gąbińscy szachiści odnosili znaczące 
sukcesy. Biorąca udział w XVI Memo-
riale Szachowym im. św. Stanisława 
Kostki w Przasnyszu Aleksandra Szczy-
pawka zajęła pierwsze miejsce w kate-
gorii open. Duże sukcesy ma na swoim 
koncie także koło teatralne „Maska” 
z gąbińskiego Gimnazjum. Jego człon-
kowie występowali w tym roku na de-
skach Teatru Polskiego w Warszawie, 
a także byli wysoko ocenieni przez 
recenzującego ich występy znanego 
aktora Andrzeja Seweryna. Nie można 
też pominąć i mniejszych wydarzeń, 
tych wszystkich, które mają miejsce 
w lokalnych szkołach. Liczne wycieczki, 
pokazy i występy organizowane przez 
i dla uczniów z pewnością zaprocen-
tują w przyszłości jeszcze większym 
zaangażowaniem w krzewienie kultury 
i rozwój Gąbina i okolic. 

opracowanie: W. Olszewski	
fot. A. Świerzyński, W. Olszewski
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XIII Gminny Festiwal  
Piosenki Harcersko-
Turystycznej

1  marca 2017 r. to rozśpiewa-
ny dzień w Szkole Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Nowym Grabiu. Odbył się XIII 
Gminny Festiwal Piosenki Harcer-
sko – Turystycznej. Na bardzo wy-
sokim poziomie zaprezentowali się 
uczniowie ze wszystkich szkół pod-
stawowych z gminy i miasta Gąbin. 
W czasie imprezy „przenieśliśmy 
się” na pole biwakowe, gdzie przy 
dźwiękach muzyki i radosnym śpie-
wie w miłej atmosferze spędzili-
śmy czas. Jak to bywa przy ognisku 
pośpiewaliśmy, pobawiliśmy się i 
pojedliśmy. Dziękujemy wszystkim 
osobom, które włączyły się w orga-
nizację tego festiwalu. Dziękujemy 
także przybyłym gościom i ser-
decznie zapraszamy za rok…

Opracowanie: U. Wichrowska

Na rozstrzygnięcie konkursów 
licznie stawiły się dzieci i młodzież ze 
wszystkich szkół gminnych, w których 
konkursy był organizowane. Swoją re-
prezentację miało także  przedszkole sa-
morządowe z Gąbina. Towarzyszyli im 
wychowawcy oraz dyrektorzy. Na sali 
obecny był również Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak a także przedstawiciele 
Koła Łowieckiego Kania oraz  Ligi 
Ochrony Przyrody.

Przedstawienie, przygotowane 
przez dzieci ze szkoły podstawowej 
z Gąbina, poruszyło tematykę  zacho-
wań proekologicznych a także odpo-
wiedniego segregowania odpadów. 
Morał zaprezentowanej bajki, mówią-
cy o tym, że degradując i zaśmiecając 

Podsumowanie 
konkursów ekologicznych  
w Szkole Podstawowej w Gąbinie

9 lutego 2017 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie odbyło się uro-
czyste wręczenie nagród za udział w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży, 
zorganizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego, Urząd Miasta i Gminy Gąbin,  
Ligę Ochrony Przyrody oraz Koło Łowieckie Kania. Uroczystości towarzyszyły pokazy 
artystyczne, przygotowane przez uczniów.
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lokalne środowisko, szkodzimy same-
mu sobie z pewnością dał zgromadzo-
nym wiele do myślenia.

Po części artystycznej przyszła pora 
na wręczanie nagród. W tym roku było 
ich bardzo wiele (za sukcesy w kon-
kursach nagrodzonych zostało kilka-
dziesiąt osób). Pierwszą część nagród 
wręczył Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który  podziękował młodym artystom 
za wspaniałe widowisko. Wspomniał 
także o działalności szkół i samorzą-
du MiG Gąbin propagującej szeroko 
pojęte postawy ekologiczne. Zaznaczył 
jednocześnie iż na terenie Gąbina 
funkcjonuje jedyny w regionie (w 
obrębie 13 gmin) Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt selektywnego zbierania od-
padów funkcjonuje w Gąbinie przy ul. 
Strażackiej 6. Otwarty jest od ponie-
działku do piątku od godziny 9.00  do 
17.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 
– 14.00. Można tam bezpłatnie oddać 
lub sprzedać odpady wysegregowane, 
przeznaczone do dalszego przetworze-
nia (m.in. plastiki, złom, meble, elektro-
nika, sprzęt AGD, odpady gabarytowe).

Dokładne dane na temat działania 
PSZOK w Gąbinie można znaleźć na 
stronie internetowej

http://www.odpady.zgrp.pl/ima-
ges/Instrukcja%20korzystania%20
z%20SKUPO-PSZOK.pdf

Część nagród wręczali również 
przedstawiciele koła łowieckiego Ka-
nia, którzy w bardzo charyzmatycznym 
stylu poprowadzili dalszą część uro-
czystości. Zorganizowany przez koło 
łowieckie konkurs, polegał na zgroma-
dzeniu jak największej ilości karmy dla 
zwierząt. Zbiórka pożywienia przynio-
sła wspaniałe rezultaty. Dzięki takim 
akcjom w ciągu roku członkowie Koła 
Łowieckiego Kania są w stanie zgroma-
dzić 7 ton pokarmu dla zwierząt. Oczy-
wiście nie bez znaczenia jest również 
aspekt edukacyjny. Dzieci  uczą  się 
pomagać  oraz  dbać  o  mieszkań-
ców lasu.

Głos zabrał także prezes zarządu 
LOP okręg Płock – Zbigniew Sucho-
dolski, poruszył on temat edukacji 
przyrodniczej i ekologicznej zarówno 
wśród dzieci i młodzieży jak i doro-
słych. 

opracowanie i fot.: W. Olszewski	
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skierowana do uczniów klas 0-III szkół 
podstawowych w ramach profilaktyki 
wad postawy. Patronat honorowy peł-
ni Ministerstwo Edukacji, a partnerem 
V edycji projektu został Główny In-
spektorat Sanitarny.

Celem projektu jest rozpowszech-
nianie informacji na temat profilaktyki 
wad postawy, zwrócenie uwagi na nie-
zmieniający się problem przeciążonych 
plecaków uczniów oraz zmniejszenie 
jego skali w przyszłości, a – co za tym 
idzie – działanie na rzecz prostych i za-
dowolonych dziecięcych kręgosłupów.

W ramach projektu uczniowie klas 
I-III wzięli udział w lekcjach nt. profi-
laktyki wad postawy w oparciu o mate-
riały,  które nauczyciele otrzymali: prze-
wodnik dydaktyczny, płytę CD z Bajką 
o Lekkim Tornistrze, plakat edukacyjny 
oraz karty zadań dla uczniów.

Koordynator akcji: 
Agnieszka Smagała

Pani Dyrektor Irena Mofina ser-
decznie powitała zaproszonych gości,  
a wśród nich panią Anielę Marię Ma-
chała, panią Marzenę Jasińską, na-
uczycieli oraz uczniów życząc wszyst-
kim dobrej zabawy. 

Konkurs przebiegał w dwóch kate-
goriach. Pierwszą kategorią był kon-
kurs plastyczny. Tematem przewodnim 
konkursu byli literaccy bohaterowie 
utworów Kornela Makuszyńskiego. Ce-
lem konkursu plastycznego była popu-
laryzacja twórczości literackiej Patrona 
naszej szkoły, prezentacja własnych 
dokonań twórczych oraz doskonale-
nie warsztatu plastycznego „młodych 
artystów”. Konkurs był adresowany do 
uczniów klas I-VI szkoły podstawowej.  

Druga konkursowa kategoria to tur-
niej sprawnościowy pod hasłem „Spraw-
ni jak Koziołek Matołek”. W turnieju brali 
udział uczniowie z klas III. Drogą loso-
wania uczniowie zostali podzieleni na 
cztery pięcioosobowe drużyny. Celem 
sportowych zmagań było motywowanie 
uczniów do różnych form aktywności ru-
chowej, nabywanie umiejętności współ-
działania w grupie, wdrażanie zasad „fair 

Dzień Patrona 
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach

Odchudzamy tOrnistry

Dnia 8 lutego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego obchodziliśmy Dzień 
Patrona Szkoły. Tradycyjnie już, po raz dziewiąty  do wspólnej zabawy i świętowania za-
prosiliśmy przedstawicieli ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.  

play” oraz integracja uczniów. Wszyscy 
uczniowie godnie reprezentowali swoje 
szkoły, włożyli wiele wysiłku w pokony-
wanie poszczególnych konkurencji.

Po konkursowych zmaganiach na 
wszystkich uczestników czekał słodki 
poczęstunek.

Dyrektor Szkoły Pani Irena Mofina 
ufundowała nagrody, które wręczyła 
laureatom konkursu plastycznego oraz 

zwycięzcom turnieju sprawnościowego. 
Na zakończenie Dyrektor Szkoły 

podziękowała uczestnikom obchodów 
Dnia Patrona, wręczając pamiątkowe 
dyplomy.

Gratulujemy wszystkim laureatom, 
jednocześnie dziękując za Waszą obec-
ność, w tym ważnym dla naszej Szkoły 
dniu.

Organizatorzy

Uczniowie klas 
I-III ze Szkoły 
Podstawowej im. 

Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Do-
brzykowie wzięli udział w V edycji pro-
gramu „Lekki Tornister”. Jest to ogólno-
polska kampania organizowana przez 
Fundację Rosa od 2011 roku, która jest 
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Zorganizowana przez Archiwum 
Emigracji oraz Bibliotekę Uniwersy-
tecką wystawa, ma na celu przybliże-
nie sylwetki pochodzącego z Gąbina 
Składkowskiego. Zgromadzone ekspo-
naty, ukazują oblicze nie tylko bliskie-
go współpracownika Piłsudskiego, żoł-
nierza, premiera RP, ale także utalen-
towanego pisarza, lekarza i człowieka 
o wielkim poczuciu humoru. Wystawa 
nie odbyłaby się bez współpracy z To-
warzystwem Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej. Stowarzyszenie z Gąbina dyspo-
nuje największym w Polsce zbiorem 
pamiątek i rzeczy osobistych po Skład-
kowskim (w 1995 roku TMZG otrzy-
mało je od żony premiera – Jadwigi 
Składkowskiej- pierwsza transza, 2007; 
druga transza – po śmierci Jadwigi 
Składkowskiej zgodnie z jej wolą). Na 
wernisażu obecni byli przedstawiciele 
TMZG – Prezes Kalina Nowacka, Lech 
Łukaszewski, Kalina Żółtowska oraz 
Henryk Grzelak. Wśród zaproszonych 
gości znalazła się także członkini ro-
dziny Składkowskich, mieszkająca 
w Gąbinie Elżbieta Machała. Toruńska 
wystawa czynna będzie do 20 kwietnia 
2017 roku.

Kolejną wystawę będzie można 
obejrzeć w Pomiechówku. W miej-
scowości tej, znajduje się gimnazjum, 
noszące imię Felicjana Sławoja Skład-
kowskiego. Otwarcie już 13 maja 2017 
roku.

TMZG z wystawą w Toruniu
20 marca 2017 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu otwarta została wysta-
wa poświęcona ostatniemu premierowi II RP pt. Sławoj Felicjan Składkowski – lekarz,  
generał, premier. Dużą część eksponatów wypożyczyło Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej.

Cykl wystaw Sławoj Felicjan Skład-
kowski  –  lekarz,  generał,  premier po-
wiązany jest ze 130. rocznicą urodzin 
znanego Gąbinianina. Począwszy od 
2015 roku, dzięki zaangażowaniu 
TMZG, eksponaty związane ze Skład-
kowskim można było oglądać w wielu 
miejscach w całej Polsce m.in. w Tur-
ku i Płocku. Patronat nad obchodami 
rocznicowymi objął Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

Sławoj Felicjan Składkowski był 
bliskim współpracownikiem Józefa 
Piłsudskiego, lekarzem, oraz ostatnim 
i zarazem najdłużej urzędującym pre-
mierem II RP (1936-1939). Urodził się 
w Gąbinie (w stojącej do dziś kamie-
nicy przy ul. Stary Rynek 6) w 1885 
roku. W czasie I wojny światowej był 
lekarzem w strukturach Legionów Pol-
skich. Brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej. Po przewrocie majowym 
w 1926 roku, pełnił funkcję komisarza 
Warszawy. Sprawował urząd ministra 
spraw wewnętrznych, szefa admini-
stracji armii oraz wiceministra spraw 
wojskowych. W 1936 roku został mia-
nowany na premiera RP. Na tym stano-
wisku pozostał do września 1939 roku, 
kiedy to (po internowaniu w Rumunii) 
złożył dymisję. Udało mu się dotrzeć 
do Londynu, gdzie pozostał do swojej 
śmierci w 1962 roku.

opracowanie: W. Olszewski	
fot. H. Grzelak
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154 lata temu miał miejsce naj-
większy niepodległościowy zryw 
narodu polskiego. Stowarzyszenie 
Pro Patria wraz z władzami samorzą-
dowymi oraz mieszkańcami Dobrzy-
kowa i okolic uczciło rocznicę wyda-
rzeń, które do historii przeszły pod 
nazwą Powstania Styczniowego.

W niedzielny wieczór o godzinie 
17:30 , na dobrzykowskim cmentarzu 
wszechogarniający mrok rozświetliły 
dziesiątki pochodni. To mieszkańcy 

Dobrzykowa, Gąbina, Płocka, Gosty-
nina i okolic wraz z organizatorami – 
Stowarzyszeniem Pro Patria, spotkali 
się by uczcić 154. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Uroczystość, 
zorganizowana w nastrojowej, pełnej 
zadumy atmosferze spotkała się z du-
żym zainteresowaniem. W obchodach 
uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, przedstawicie-
le pobliskich szkół, strażacy, duchowni 
a także mieszkańcy  ziemi gąbińskiej, 

płockiej i gostynińskiej. Były także pocz-
ty sztandarowe oraz grupy rekonstruk-
cyjne w mundurach z epoki. Według or-
ganizatorów tego wieczoru pod  mogiłą 
powstańców styczniowych w Dobrzy-
kowie znalazło się  ponad 150 osób. 

Obchody rozpoczęły się od modli-
twy za poległych powstańców. Prowa-
dzili ją ks. proboszcz Jarosław Ferenc 
oraz ks. Wojciech Kućko. Głos zabrał 
również Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który wyraził wdzięczność, zarówno 

154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
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154. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Stowarzyszeniu Pro Patria jak i wszyst-
kim przybyłym, za pamięć oraz szacu-
nek dla wydarzeń sprzed 154 lat. Pod-
kreślił także zaangażowanie mieszkań-
ców ziemi gąbińskiej w ten największy 
zryw niepodległościowy w naszej 
historii. To przecież z Gąbina pocho-
dził członek powstańczego Rządu Na-
rodowego a także działacz społeczny 
-  Franciszek Dobrowolski.

Następnym punktem obchodów 
był apel poległych, odczytany przez 

uczniów Gimnazjum w Dobrzykowie 
(gimnazjum jest opiekunem mogiły 
powstańczej na dobrzykowskim cmen-
tarzu). Ważne wydarzenie stanowiła 
salwa honorowa oddana przez grupę 
rekonstrukcyjną – członków Stowa-
rzyszenia Pro Patria (stroje użyczył ks. 
Grzegorz Mierzejewski z parafii Mo-
chowo) a także odśpiewanie Hymnu 
Państwowego. Uroczystość zakończy-
ła się pokazem pirotechnicznym oraz 
ogniskiem, gdzie wszyscy uczestnicy, 
niczym styczniowi powstańcy, mogli 
się rozgrzać, zjeść ciepły posiłek oraz 
podyskutować o historii.

Powstanie Styczniowe było naj-
większym tego typu zrywem naro-
dowym w polskiej historii. Swoim za-
sięgiem objęło znaczną część ówcze-
snej Kongresówki (część zaboru rosyj-
skiego) a także dawnego ks. Litewskie-
go. Wybuch powstania przyspieszyło 
masowe wcielanie do rosyjskiej armii 
Polaków, mające na celu zneutralizo-
wanie niepodległościowego wrzenia 
w narodzie. Wybuchło ono 22 stycznia 
1863 roku. Miało charakter partyzanc-
ki. W odróżnieniu od zrywu z 1830 
roku, Polska nie posiadała regularnej 
armii a jedyną bronią jaką dysponowa-
li walczący były cywilne strzelby, kosy, 
szable i uzbrojenie zdobyte w rosyj-
skich magazynach. Powstańcy kryli się 
po lasach, napadali na carskie patrole 
oraz konwoje wojskowe i zaopatrze-
niowe. Walki trwały do października 
1864 roku i zakończyły się klęską Po-
laków. W odwecie za powstanie, Ro-
sja rozpoczęła intensywną rusyfikację 
oraz szykany w stosunku do polskiej 
ludności. Przerwał je wybuch I wojny 
światowej w 1914 roku.

Powstanie Styczniowe nie ominę-
ło swoim zasięgiem ziemi gąbińskiej. 
Liczne oddziały powstańcze, kryjące 
się po okolicznych lasach atakowały 
rosyjskie posterunki i punkty logistycz-
ne. Już w pierwszych dniach powstania 
miał miejsce atak Polaków na wojska 
carskie, stacjonujące w Gąbinie. Atak 
odparto, jednak Rosjanie wycofali się 
do Dobrzykowa. Walka podjazdowa 
trwała przez cały 1863 i cześć 1864 
roku.  Bitwy i potyczki toczono m.in. 
w Gąbinie, Czermnie, Strzemesznie, 
Sannikach, Dobrzykowie, Kunkach, 
Szczawinie Kościelnym, Słubicach, 
Ciechomicach. Walki miały różnoraki 
przebieg. Pod Strzemesznem 2 listo-
pada 1863 roku,  powstańcy rozbili 

prawie cały oddział kawalerii kozac-
kiej. Uratowały go dopiero przybyłe 
posiłki rosyjskie. Z kolei w bitwie pod 
Kunkami, 15 maja 1863 r. siły polskie 
w liczbie 260  osób zaatakowane zo-
stały przez piechotę i kawalerię wro-
ga. Mimo przygniatającej przewagi, 
Rosjanie nie mogli przebić się przez 
powstańcze linie obronne. Walka 
trwała ponad dwie godziny i zakoń-
czyła wycofaniem Polaków. W bitwie 
zginęło wielu powstańców w tym 
jeden z dowódców lokalnych od-
działów – Józef Łakiński.  Spoczywają 
oni w mogiłach powstańczych m.in. 
w Dobrzykowie. Walki w rejonie Gą-
bina wygasły w lutym 1864 roku. 

Zryw niepodległościowy spotkał 
się  z dużym poparciem okolicznej 
ludności. Powstańców wspoma-
gały również władze Gąbina z Bur-
mistrzem Stanisławem Dymińskim 
i pracownikami administracji. Po 
powstaniu przyszedł czas represji. 
Mieszkańców Gąbina i okolic siłą 
wcielano do rosyjskiego wojska, 
część osób zesłano na Syberię. Zie-
mia gąbińska była również świad-
kiem licznych egzekucji.  

Przykładem  represji  caratu 
była    sytuacja  Eweliny  Pruszakowej 
z  Kunek.  Jako  działaczka  niepodle-
głościowa,  wyrokiem  sądowym,  zo-
stała    zesłana  na  Syberię,  majątek 
zaś skonfiskowano a potem spalono. 
Jej prawnuk – Jan Pruszak jest wybit-
nym  polskim  dyrygentem.  W  latach 
1980-1988  był  dyrektorem  Orkiestry 
Polskiego  Radia. Mówi Jarosław Do-
magała, dyrektor Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Gąbinie oraz pasjonat 
dziejów i kultury tej części Mazowsza.

Stowarzyszenia Pro Patria – or-
ganizator uroczystości w Dobrzyko-
wie, powstało w 2014 roku. Organi-
zacja zrzesza sympatyków historii, 
tradycji narodowej oraz patriotów 
pielęgnujących pamięć o lokalnych 
wydarzeniach historycznych. Pro Pa-
tria aktywnie działa nie tylko w sfe-
rze publicznej, organizując rocznice, 
obchody i inne wydarzenia związane 
z naszą tożsamością narodową. Duże 
sukcesy odnosi także w Internecie, 
publikując filmy reportażowe i doku-
mentalne o historii ziemi gąbińskiej. 

opracowanie: W. Olszewski	
fot. A. Świerzyński
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DZIEŃ PIERWSZY  
– KONFERENCJA NAUKOWA

W piątek 3 marca 2017 roku Szkoła 
Podstawowa im. Obrońców Dobrzyko-
wa z 1939, pełniła swoją edukacyjną 
rolę aż do późnych godzin wieczornych. 
W obrębie jej murów oraz Gimnazjum 
w Dobrzykowie odbyła się konferencja 
naukowa poświęcona działalności anty-
komunistycznego podziemia po II woj-
nie światowej. Wydarzenie było częścią 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych na ziemi gąbiń-
skiej. Konferencja połączona z przyzna-
niem odznaczeń dla żyjących komba-
tantów niepodległościowego podzie-
mia, pokazem filmu dokumentalnego 
a także prelekcjami zaproszonych gości 
rozpoczęła się o godzinie 17:30.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych
W dniach 3-5 marca 2017 r. w Dobrzykowie spotkali się pasjonaci historii a także Ci, dla których wy-
darzenia sprzed ponad 70 lat nie pozostają obojętne. Uczestniczyli oni w wydarzeniach związanych 
z obchodami  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Stowarzyszenie Pro 
Patria z Dobrzykowa, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Dobrzykowie – dr Bo-
gumiła Zalewska-Opasińska oraz Zwią-
zek Piłsudczyków oddział Gąbin.

Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu 
do spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych (w randze ministra), płk. 
Mariusz Tomalski; kombatanci anty-
komunistycznego podziemia, działa-
jącego na ziemi gąbińskiej – Henryka 
Borkowska oraz Tadeusz Karasek (re-
prezentowany przez syna Jerzego Ka-
raska); ksiądz Jerzy Drozdowski – ka-
pelan Związku Piłsudczyków oddział 
Gąbin; ksiądz Grzegorz Mierzejewski, 
Alojzy Balcerzak, Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki 
wraz z radnymi a także delegacje lokal-
nych władz samorządowych i stowa-
rzyszeń m.in. Pro Patria (prezes Łukasz 
Strzelecki) oraz Związku Piłsudczyków 
(prezes Elżbieta Kamińska).

Jednym z głównych punktów 
konferencji, było odznaczenie meda-
lem Pro Patria, żyjących, lokalnych 
kombatantów walk niepodległościo-
wych –  Tadeusza Karaska oraz Hen-
ryki Borkowskiej (żony żołnierza AK). 
Po  prelekcji dotyczącej życiorysów 
wspomnianych postaci (prowadziła 
Elżbieta Kamińska), uroczystego nada-
nia medalu dokonał minister Jan Józef 
Kasprzyk.

Medal Pro Patria to odznaczenie 
ustanowione w 2011 roku i przyzna-
wane przez  kierownika Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych za  szczególne  zasłu-

gi  w  kultywowaniu  pamięci  o  walce 
o  niepodległość  Rzeczypospolitej  Pol-
skiej. Wśród odznaczonych znajdują 
się m.in. były prezes Zarządu Głów-
nego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej – Stanisław Oleksiak 
a także gen. Zbigniew Ścibor-Rylski – 
Prezes Głównego zarządu Związku Po-
wstańców Warszawskich.

Z okazji przyznania medali, głos 
zabrał m.in. minister Kasprzyk oraz 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. W swo-
ich wystąpieniach podkreślili oni zna-
czenie patriotycznego wychowania 
a także istoty budowania przyszłości 
w oparciu o dorobek poprzednich po-
koleń. Aby myśleć o przyszłości trzeba 
pamiętać o przeszłości – mówił mini-
ster Kasprzyk. Wzorem do naślado-
wania niech będą zwłaszcza  urodzeni  
i wychowani w czasach II RP. Ich posta-
wa, zachowanie Henryki Borkowskiej 
czy żołnierza AK – Tadeusza Karaska, 
poświęcających się ojczyźnie w czasie 
wojny i w latach powojennych winny 
być źródłem szacunku i pamięci.

Uczestnicy konferencji wysłuchali 
także prelekcji dotyczącej życia i dzia-
łalności Władysława Dubielaka. Ta 
barwna, pochodząca z Dobrzykowa 
postać zapisała się na kartach historii 
jako patriota, przywódca ROAK  Ry-
bitwa a także ostatnia w kraju ofiara 
Stalinowskich represji. Dzięki wykła-
dowi prowadzonemu przez dr Zalew-
ską-Opasińską, słuchacze dowiedzieli 
się m.in. o działalności lokalnego pod-
ziemia niepodległościowego, organi-
zowanego przez Dubielaka (ROAK Ry-
bitwa), jego akcjach wywiadowczych 
w Niemczech i Polsce a także o aresz-
towaniu w Berlinie Wschodnim, wię-
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zieniu na Rakowieckiej i straceniu 
w roku 1955. Życie tego człowieka 
z powodzeniem mogłoby uchodzić za 
scenariusz  filmowy.

W czasie konferencji zaprezento-
wany został film dokumentalny Histo-
ria o Was już nie milczy.  Jego Autorem 
jest ksiądz Grzegorz Mierzejewski. 
Przygotowany dokument, uzupełniony 
licznymi inscenizacjami i wywiadami, 
ukazuje działania oddziału ROAK  
Rybitwa.  Przedstawiona jest w nim 
m.in. historia akcji zbrojnej pod Gąbi-
nem (gdzie zginął jeden z dowódców 
oddziałów partyzanckich – Henryk 
Jóźwiak). W filmie zamieszczono także 
wywiad z ostatnim żyjącym żołnierzem 
zgrupowania Rybitwa – Wiktorem Su-
mińskim. Całość komentowana była 
przez dr Jacka Pawłowicza – dyrektora 
Muzeum Żołnierzy Wyklętych w War-
szawie oraz dr Bogumiłę Zalewską-
-Opasińską.

Po projekcji filmu głos zabrał Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak. Podziękował 
wszystkim przybyłym gościom ( warto 
dodać iż w wydarzeniu uczestniczyło 
ponad 150 osób) a także wyraził po-
dziw dla młodzieży (m.in. stowarzysze-
nia Pro Patria), mocno zaangażowanej 
w działania na rzecz propagowania 
lokalnej historii. Wspomniał również 
o szkole podstawowej w Dobrzykowie, 
która ma wielkie tradycje w krzewie-
niu postaw patriotycznych i organizo-
waniu tego typu wydarzeń.

DZIEŃ DRUGI  
– UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA 
I OBCHODY W DOBRZYKOWIE

5 marca w kościele parafialnym 
w Dobrzykowie odbyła się uroczysta 
msza święta, będąca kontynuacją ob-
chodów pamięci żołnierzy wyklętych. 
Wzięli w niej udział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, 
przedstawiciele lokalnych placówek 
oświatowych, Stowarzyszenia Pro Pa-
tria a także strażacy wraz z pocztem 
sztandarowym OSP Dobrzyków. Obec-
na była również grupa rekonstrukcyjna 
w mundurach oddziałów niepodległo-
ściowego podziemia. Oczywiście nie 
zabrakło licznie przybyłych wiernych, 
ściśle wypełniających  piękny drewnia-
ny kościół o barokowym wystroju.

Podczas kazania, wygłoszonego  
przez proboszcza Jarosława Ferenca 
przywołane zostały wydarzenia histo-
ryczne, będące tłem dla działalności 
żołnierzy wyklętych. Podjęta została 
także próba odpowiedzi na pytanie – 
czy wszystko to, w obliczu powojennej 
sytuacji politycznej, miało sens? Pro-
boszcz Ferenc przytoczył przy tej okazji 
słowa Stanisława Cata-Mackiewicza, 

mówiące o tym iż naród po wojnie wy-
stawiony został na wielką próbę.

W kościele głos zabrała także dr 
Bogumiła Zalewska-Opasińska, która 
raz jeszcze przywołała postać Stanisła-
wa Dubielaka i nakreśliła słuchaczom 
jego działalność i życiorys.

Po mszy świętej nastąpiło złożenie 
kwiatów pod figurą – pomnikiem Matki 
Boskiej, poświęconej żołnierzom pod-
ziemia niepodległościowego. Uroczy-

stość prowadziło stowarzyszenie Pro 
Patria. Kwiaty złożyli Burmistrz Krzysztof 
Jadczak oraz delegacje szkolne i lokalne 
stowarzyszenia. W kilku słowach Bur-
mistrz rozwinął poruszaną wcześniej 
kwestię wychowania patriotycznego, 
pamięci oraz licznego zaangażowania 
młodzieży w kultywowanie tradycji na-
rodowych i niepodległościowych. 

opracowanie i fot: W. Olszewski
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-  Nadwiślańskie  -  mazowieckie  
i  płockie  -  historie  prawdziwe  lub 
całkiem  prawdopodobne. To temat 
przewodni tegorocznego konkursu  
„O Szablę Komendanta” organizowa-
nego przez Książnicę Płocką im. Wła-
dysława Broniewskiego wraz ze Stowa-
rzyszeniem Patria Polonia. Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie miało za-
szczyt otrzymać honorowe wyróżnie-
nie oraz Szablę Komendanta za zaan-
gażowanie w upowszechnianie wiedzy 
o historii ziemi ojczystej, rozbudzanie 
ducha patriotyzmu i promowanie po-
staw obywatelskich.

M.Rzepecka

„Nad Wisłą się urodziłem,  
wszystko tu słyszę…” 

W ramach tegorocznego Finału 
WOŚP, 15 stycznia 2017 roku  zorga-
nizowane zostały zawody sportowe 
dla strażaków OSP z ziemi gąbińskiej. 
Wpływy finansowe z wydarzenia w ca-
łości przekazane zostały na cele chary-
tatywne. 

IV Turniej Halowej Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin odbył się na hali sportowej przy 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbi-
nie. Wzięło w nim udział 8 drużyn (OSP 
Dobrzyków, OSP Grabie Polskie, OSP 
Lipińskie, OSP Kamień, OSP Troszyn 
Polski, OSP Strzemeszno, OSP Topól-
no, OSP Czermno).  Zmierzyły się one  
w eliminacjach, które z kolei wyłoniły 
finalistów. Do walki o puchar burmi-
strza przystąpiły  zespoły OSP Topólno 
oraz OSP Czermno. Mecz finałowy za-
kończył się wynikiem 3:0. Swoją domi-
nację zaznaczyła drużyna z Czermna, 
która ostatecznie okazała się zwycięz-
cą całego turnieju. 

Piłkarze z OSP Czermno po praz 
kolejny pokazali, że na boisku są wy-
magającym przeciwnikiem. W czasie 
trwania całego turnieju nie stracili żad-
nej bramki. 

Królem strzelców turnieju został 
Damian Sztendor z OSP Strzemeszno.

Uroczystego wręczenia pucharu  
i wyróżnień dokonał Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak oraz prezes ZOSP Bogdan 
Stemplewski i dyrektor  gimnazjum, 
Benedykta Wachowicz.

Organizatorem wydarzenia był Za-
rząd  Odziału Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Gąbinie. 

Sukces Unii Czermno







losowanie plecaka

losowanie czapeczki

losowanie książki
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2017 uchwałą sejmową, ogłoszony 
został Rokiem Wisły. Uhonorowaniu 
tej ważnej dla Polaków  rzeki towarzy-
szyć będą liczne uroczystości i wyda-
rzenia. Nie ominą one mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin, którzy już od 
początku roku pokazali swoje popar-
cie dla tej inicjatywy. 9 lutego dwóch 
z nich spotkało się z pewnym wyjątko-
wym podróżnikiem.

Kolebką naszego państwa jest 
Gniezno i Poznań wraz z rzeką Wartą. 
Symbolem Polski jest jednak Wisła. 
To w jej wodach najmocniej odbijają 
się lata chwały, upadku i ponownego 
odrodzenia Rzeczpospolitej. 550 lat 
temu, dzięki Pokojowi Toruńskiemu, 
kończącemu wojnę z Zakonem Krzyżac-
kim, Królestwo Polskie uzyskało  możli-
wość korzystania z zasobów tego wod-
nego szlaku komunikacyjnego. Polska 
przejęła wtedy Pomorze Gdańskie. Od 
tego czasu losy nasze są z Wisłą moc-
no związane. Począwszy od roku 1467 
Polska  czerpała wielkie zyski z wolne-

1047 km w 60 dni 
wzdłuż Wisły 
Spotkanie z podróżnikiem Maciejem Boinskim

go dostępu do tej rzeki. W XVI i XVII 
wieku Wisła wraz z Gdańskiem stano-
wiła nasze okno na świat. Dzięki niej, 
transportowaliśmy i eksportowaliśmy 
wielkie ilości zboża, które było jednym 
z fundamentów złotego wieku Rzecz-
pospolitej Obojga Narodów.

Ziemia gąbińska również w całej 
swojej historii zwrócona była w stronę 
rzeki Wisły. W okresie Rzeczpospoli-
tej Obojga Narodów Gąbin był du-
żym ośrodkiem handlowym, jednym 
z największych na północno-zachod-
nim Mazowszu. Swoim znaczeniem 
dorównywał a w niektórych okresach 
przerastał  Gostynin. Zawdzięczał to 
oczywiście dogodnemu położeniu  
w pobliżu Wisły. Gąbińscy kupcy bo-
gacili się na handlu towarami takimi 
jak zboże, smoła, pierze czy garnki, 
które spławiali  rzeką do Gdańska. 
Sprowadzali zaś głównie sól, śledzie 
a także trunki. Transakcje przeprowa-
dzano m.in. w Dobrzykowie i Jorda-
nowie, gdzie znajdowała się przystań 

dostosowana do wymiany handlowej.  
W Dobrzykowie znajdowały się spi-
chlerze na zboże a także magazyny 
solne. Budynek magazynujący sól,  
w czasie wojen napoleońskich i po-
wstań pełnił rolę lazaretu wojsko-
wego. Przed 1939r w Dobrzykowie 
znajdowała się również przystań dla 
statków parowych, stanowiąca ważny 
punkt rekreacyjny.

W całej Polsce  w 2017 roku  organi-
zowane będą liczne uroczystości i even-
ty mające na celu podkreślenie wpływu 
rzeki Wisły na historię i obecny kształt 
Rzeczpospolitej. 2 stycznia 2017 roku 
z miejsca gdzie królowa polskich rzek ma 
swój początek wyruszył podróżnik – Ma-
ciej Boinski. Zamierza on w ciągu ok. 60 
dni przebyć 1047 km wzdłuż całej rzeki 
– od jej źródła aż do ujścia w Gdańsku.  
9 lutego w godzinach porannych,  prze-
chodził on przez miejscowości Dobrzy-
ków oraz Jordanów. Powitało go tam 
dwóch lokalnych miłośników Wisły 
–  Michał Szymajda oraz Jacek Pika-
ła. Spotkanie to zainicjowało działania 
zmierzające do powstania lokalnego sto-
warzyszenia promującego historię i kul-
turę żeglugi wiślanej.

Spotkanie odbyło się oczywiście 
pod gołym niebem. Michał Szymajda – 
główny prowadzący rozmowę oraz Ja-
cek Pikała, przemaszerowali z podróż-
nikiem kawałek zaplanowanego odcin-
ka, by po owocnej rozmowie pożegnać 
go i życzyć bezpiecznej podróży.

Warto dodać, iż Miasto i Gmina 
Gąbin przygotowuje szereg wydarzeń 
i atrakcji związanych z rokiem Wisły. 
Rzece tej poświęcona będzie konfe-
rencja naukowa Wisła  2017.  Ponadto 
mieszkańcy będą mogli podziwiać wy-
stawy tematyczne  Wisła – rzeka piękna 
i groźna , Bobry Pana Boga a także wziąć 
udział w konkursie o królowej polskich 
rzek. Nie zabraknie również rajdów 
rowerowych, pieszych oraz wydarzeń 
okolicznościowych takich jak puszczanie 
wianków w Jordanowie czy wakacyjny 
festyn – Uroczyste Obchody roku Wisły 
w Dobrzykowie. Szczegóły już wkrótce.

 Podczas pisania tekstu wykorzy-
stałem informacje z publikacji Janu-
sza Szczepańskiego Dzieje  Gąbina 
i okolic Gąbin-Pułtusk 2013 a także 
autorskie materiały udostępnione 
przez Michała Szymajdę.

 opracowanie: W. Olszewski 
fot. M. Szymajda
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W niedzielę, 12 lutego 2017 na hali 
sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Gąbinie odbył się Turniej piłki halowej 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gą-
bin.  Wydarzenie połączone było ze zbiórką 
pieniędzy na leczenie ciężko chorego Maćka 
Kozirowskiego (w ramach akcji #DOJEDNEJ-
BRAMKIZMAĆKIEM). W zawodach udział 
wzięło 12 drużyn z powiatu płockiego oraz 
gostynińskiego. Zespoły walczące w turnie-
ju  podzielone były na dwie grupy. Zwycięz-
cą okazała się drużyna z ziemi gąbińskiej – 
Unia Czermno. Pokonała ona w emocjonu-
jącym finale zespół skradrobin.eu. Trzecią 
drużyną turnieju został FC Dobrzyków.

Drużyna z Czermna bez większych 
trudności wygrała rozgrywki grupowe aby 
w półfinale rozgromić Tłuchowię Tłucho-
wo 4:1. Finał stał się faktem. Unia Czerm-
no zmierzyła się w nim ze świetnie grającą 
skradrobin.eu.  Podczas meczu  padł wynik 
remisowy. Obydwie drużyny opuszczały 
boisko mając po jednym strzelonym golu 
(wynik 1:1). Konieczna była więc dogrywka.  
W pełnym emocji konkursie rzutów karnych 
również nie było rozstrzygnięcia. O wyni-
ku meczu przesądził więc złoty gol. Unia 
Czermno wygrała 6:5 i została zwycięzcą te-
gorocznego Turnieju Piłki Halowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

W małym finale, w którym zagrały Tłu-
chowia Tłuchowo oraz FC Dobrzyków wynik 
również był remisowy. W regulaminowym 
czasie gry żadna z drużyn nie skierowała pił-
ki do siatki rywala. W rzutach karnych lepszy 
okazał się jednak zespół z Dobrzykowa (2:0).

Zawodnikiem turnieju został Patryk 
Kwaśniewski (skradrobin.eu.) zaś tytuł naj-
lepszego bramkarza powędrował do Barto-
sza Sztendora (Unia Czermno), który tylko 
trzykrotnie podczas turnieju (nie licząc rzu-
tów karnych) wyciągał piłkę z siatki.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmistrza 
Krzysztofa Jadczaka dyplomy oraz puchary. 
W czasie turnieju, drużynie  z Czermna prze-
kazane zostały również( przez jednego ze 
sponsorów – WALD-PUT AUTO Waldemar 
Puternicki) nowe stroje sportowe.

Organizatorem i patronem turnieju był 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin – Krzysztof 
Jadczak oraz klub sportowy Unia Czermno. 

Szczególne podziękowania należą się do 
Bartosza Chyra, który z ramienia organizato-
ra koordynował i wspierał cały turniej.

Sponsorzy wydarzenia: WALD-PUT 
AUTO Waldemar Puternicki, Zakład Piekar-
niczo-Cukierniczy Wiesław Jasiński,  patro-
nat medialny: Teraz Gąbin, P-Liga

opracowanie: W. Olszewski	
fot. www.terazgabin.pl

Turniej piłki halowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

GRUPA A
Lwówianka Lwówek - Unia Czermno 0:2

Błękitni Gąbin - FC Dobrzyków  0:1
Szopen Sanniki - Zorza Szczawin Kościelny 1:0

Unia Czermno - Błękitni Gąbin 1:0
Lwówianka Lwówek - Zorza Szczawin Kościelny 1:1

FC Dobrzyków - Szopen Sanniki  2:0
Błękitni Gąbin - Lwówianka Lwówek 1:1

Szopen Sanniki - Unia Czermno  0:2
Zorza Szczawin Kościelny - FC Dobrzyków 1:4

Błękitni Gąbin - Szopen Sanniki  2:1
Lwówianka Lwówek - FC Dobrzyków 0:1

Unia Czermno - Zorza Szczawin Kościelny 1:0
Szopen Sanniki - Lwówianka Lwówek  0:2

Zorza Szczawin Kościelny - Błękitni Gąbin 0:2
FC Dobrzyków - Unia Czermno 1:4

GRUPA B - 13:00 - 16:00
skradrobin.eu - Unia Czermno jun 2:0

Dezerterzy Team - Błyskawica Lucień 3:1
Tłuchowia Tłuchowo - Wisła Główina-Sobowo 2:1

Unia Czermno jun - Dezerterzy Team 0:1
skradrobin.eu - Wisła Główina-Sobowo 5:0
Błyskawica Lucień - Tłuchovia Tłuchowo  2:4

Dezerterzy Team - skradrobin.eu 0:2
Tłuchovia Tłuchowo - Unia Czermno jun 0:1

Wisła Główina-Sobowo - Błyskawica Lucień 0:2
Dezerterzy Team - Tłuchowia Tłuchowo  1:2

skradrobin.eu - Błyskawica Lucień 3:0
Unia Czermno jun -  Wisła Główina-Sobowo  1:1

Tłuchovia Tłuchowo - skradrobin.eu 2:3
Wisła Główina-Sobowo - Dezerterzy Team 0:2

Błyskawica Lucień - Unia Czermno jun  1:0

1/2 FINAŁU
UNIA CZERMNO - Tłuchovia Tłuchowo 4:1

FC Dobrzyków – skradrobin.eu  1:5
MECZ O III MIEJSCE

Tłuchovia Tłuchowo – FC Dobrzyków 0:0 rz.k 0:2
FINAŁ

UNIA CZERMNO – SKRA DROBIN 1:1 rzuty karne 6:5
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11 marca odbył się pierwszy  
w sezonie Puchar Polski Juniorów 
w Judo. Wsród krajowej czołówki 
nie mogło zabraknąć dwójki repre-
zentantów klubu UKS Sakura Judo.

Pierwsze miejsce w Pucharze 
Polski wywalczyła Monika Olczyk 
z Czermna w kategorii wagowej do 
48 kg, wygrywając trzy pojedynki 
przed czasem. Warto wspomnieć, 
iż jest to dla niej drugie złoto  
w tego typu zawodach. Pierwszy 
medal wywalczyła w listopadzie 
2016 r. Z kolei miesiąc wcześniej 
stanęła na podium zajmując drugie 

Złoty medal w Pucharze Polski 
Juniorów w Judo

miejsce w zawodach. Monika Olczyk 
jest również powołana przez Polski 
Związek Judo do Kadry Narodowej Ju-
niorek na 2017 rok.

Punktowane piąte miejsce w ka-
tegorii do 60 kg. wywalczył Kacper 
Korzeniewski, uczeń III LO w Płocku, 
również reprezentant klubu UKS Saku-
ra Judo.

Gratulujemy zawodnikom a trene-
rowi Krzysztofowi Masztakowskiemu 
życzymy dalszych sukcesów na macie.

Opracowanie klub UKS 
Sakura Judo

korekta W. Olszewski

10.03.2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marszał-
ka J. Piłsudskiego w Nowym Grabiu odbył się Integracyjny 
Turniej Tenisa Stołowego. Wzięli  
w nim udział mieszkańcy Nowe-
go Grabia i okolic, nasi absol-
wenci, rodzice i osoby nie zwią-
zane z naszą placówką. Mecz 
rozegrano w kategorii open.

Spotkanie rozpoczęło się  
o godz. 1800 wystąpieniem Pani 
Barbary Artiomow – dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu, która po powitaniu 
wszystkich i wyjaśnieniu jego 
celu, ogłosiła otwarcie imprezy 
sportowej. Rozpoczęcie turnie-
ju poprzedziło losowanie, które 
zadecydowało także o kolejności 
rozgrywek w dwóch grupach. Do 
turnieju zgłosiło się 14 uczestni-
ków.

Uczestnicy turnieju mieli do 
dyspozycji 3 stoły, przy których zaangażowano 1 sędziego. 
Wraz z uczestnikami czuwał on nad prawidłowym przebie-
giem zawodów. Z każdej z grup wyłoniono zawodników do 
wielkiego finału (Lendzion Piotr, Sobczak Jacek, Gontarek 
Grzegorz, Cierpikowski Robert, Chyra Bartosz, Kiełbasa 
Łukasz). Sześciu graczy do końca toczyli zacięte rozgrywki  

Turniej tenisa stołowego w Nowym Grabiu
o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet naj-
bardziej doświadczonym zawodnikom.

Turniej przebiegał w zdrowej, 
sportowej atmosferze na wyso-
kim poziomie technicznym, do 
którego niewątpliwie przyczyniło 
się bardzo dobre przygotowanie 
uczestników. Podczas zawodów 
można było zaobserwować duże 
zaangażowanie zawodników – co 
bardzo cieszyło organizatorów – 
oraz prezentowaną przez nich 
postawę fair-play.

Po długotrwałych zmaga-
niach wyłoniono zwycięzców:

I miejsce    Chyra Bartosz
II miejsce   Lendzion Piotr
III miejsce  Kiełbasa Łukasz
Dziękujemy wszystkim za-

wodnikom za uczestnictwo  
w turnieju. Tym samym zapra-
szamy do brania udziału w kolej-

nych imprezach organizowanych przez Szkołę Podstawową 
w Nowym Grabiu i wyrażamy nadzieję na jeszcze większe 
zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Opracowanie: SP Nowe Grabie
oprac. Ł. Zawadzki
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4 marca w sobotę w gąbińskiej 
hali sportowej przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II odbył się XXVII Memo-
riał Szachowy im. bł abpa A.J. Nowo-
wiejskiego. Wzięło w nim udział 48 
zawodników. Memoriał był wydarze-
niem międzynarodowym, uczestniczyli  
w nim obywatele m.in. Ukrainy i Ser-
bii. Do Gąbina przyjechali także szachi-
ści z Polski reprezentujący takie miasta 
jak Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, So-
chaczew, Pułtusk itp. Sędzią był Paweł 
Flak.

Organizatorami wydarzenia byli 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, Proboszcz Parafii 
Gąbin Józef Szczeciński oraz Dyrektor 
Gimnazjum w Gąbinie Benedykta Wa-
chowicz.

Turniej trwał przez cały dzień. Za-
wodnicy grali w systemie szwajcar-
skim – 7 rund,  tempo gry - 30 minut 
na zawodnika. W godzinach popołu-
dniowych wyłonieni zostali zwycięzcy. 
Pierwsze miejsce zajął Krystian Kuź-
micz z Warszawy, drugie miejsce przy-
padło Mariuszowi Duchowi z Gostyni-
na zaś na trzeciej pozycji uplasował się 
Bartłomiej Heberla ze Żnina. Szachist-
ka z Gąbina – Aleksandra Szczypawka 
zajęła 21 miejsce. Była ona jednocze-
śnie najlepszym zawodnikiem turnieju 
wśród kobiet z Miasta i Gminy Gąbin  
a także drugą szachistką w ogólnej kla-
syfikacji kobiet podczas całego memo-
riału.

Opracowanie: W.Olszewski
fot. www.terazgabin.pl

Turniej szachowy w Gąbinie
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Na początku marca, maratończyk 
z Gąbina – Dariusz Kiełbasa wziął 
udział w jednym z najtrudniejszych 
maratonów świata. Przebiegnięcie po-
nad 42 km rosyjskich bezdroży zajęło 
mu 3 godziny 18 minut. Gąbinianin za-
jął 4 miejsce.

7 marca na dalekiej Syberii odbył 
się jeden z 7 najtrudniejszych marato-
nów świata. 120 uczestników różnych 
narodowości zmagało się w biegu po 
zamarzniętym jeziorze Bajkał. Wśród 
nich była też grupa Polaków – miesz-
kaniec Gąbina, Darek Kiełbasa, Darek 
Jakubowski oraz Bartek Mazerski. Ten 
ostatni ukończył bieg w czasie 2 godzin 
i 53 minut, bijąc rekord trasy i wygry-
wając tym samym XIII edycję Baikal 
Ice Marathon. Czwarte miejsce miesz-
kańca Gąbina, zwycięstwo Bartka Ma-
zerskiego, a także 18 pozycja Darka 
Jakubowskiego to bez wątpienia wielki 
sukces Polaków jak i Miasta i Gminy 
Gąbin.

Tegoroczna wyprawa nad jezioro 
Bajkał, wsparta przez Miasto i Gminę 
Gąbin, miała na celu nie tylko sporto-
wą rywalizację. Ważna była także po-
moc choremu synowi Darka Kiełbasy 
oraz propagowanie idei przekazywania 
1% podatku dla osób niepełnospraw-
nych. Darek Kiełbasa oraz jego zespół 
do maratonu przystąpili z hasłem Bie-
gniemy dla Konradka.

Rodzimy bohater po powrocie 
z Rosji spotkał się z Burmistrzem 
Krzysztofem Jadczakiem, który wsparł 
wyprawę  jeżeli chodzi o sport w Mie-

Wywiad z Dariuszem Kiełbasą 
maratończykiem z Gąbina

ście i Gminie Gąbin, mamy tutaj bardzo 
silnego patrona w postaci burmistrza, 
wspomniał maratończyk. Podziękował 
on również za pomoc i zaangażowa-
nie w przedsięwzięcie:  burmistrz  jest 
bardzo pro sportowy i angażuje się we 
wszelkie tego typu inicjatywy. Przykła-
dowo,  organizujemy  grupę  biegową, 
ten pomysł także powstał za namową 
burmistrza.

Darek Kiełbasa opowiedział m.in. 
o wydarzeniach, które skłoniły go 
do zainteresowania się bieganiem. 

Wszystko zaczęło się w roku 2011. 
Podczas luźnej rozmowy, pewna oso-
ba spytała się czy ma lustro i czy wie 
jak w nim wygląda. Oczywiście kon-
wersacja prowadzona była pół żartem, 
pół serio, jednak dała maratończy-
kowi wiele do myślenia: przejrzałem 
się w lustrze i stwierdziłem, że jednak 
mam  trochę  za  dużo  pewnych  części 

ciała,  zacząłem  więc  biegać,  począt-
kowo  amatorsko.  Później  przerodziło 
się  to  w  pasję,  zacząłem  startować 
w  różnych  zawodach, mówi gąbinia-
nin. Dalej sprawy potoczyły się same. 
Obecnie gąbiński maratończyk bie-
ga regularnie, niezależnie od pogody 
i warunków. Ważna jest dyscyplina, 
samozaparcie, a także treningi, za-
równo te kondycyjne jak i siłowe. 
Podczas przygotowań do Baikal  Ice 
Marathon  w styczniu Darek Kiełbasa 
przebiegł ok 460 km, czyli 100-120 km 

tygodniowo. Sam maraton to jednak 
epizodyczne wydarzenie w harmono-
gramie biegacza. Ze względu na duże 
obciążenie organizmu, Darek stara się 
brać udział tylko w 2-3 tego typu wy-
darzeniach rocznie: Maratony wynisz-
czają  organizm,  same  przygotowania 
są jednak dla niego zbawienne, podsu-
mowuje biegacz.
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W rozmowie poruszona była 
także kwestia największego wy-
zwania przed jakim stał w swojej 
karierze gąbiński maratończyk: to 
bieg  rzeźnika,  organizowany 
w Bieszczadach, prowadzi on przez 
tereny górskie na długości 78 km. 
Spotkały mnie tam liczne kontuzje 
m.in.  naderwanie  więzadła  mię-
śnia  dwugłowego,  odwodnienie 
organizmu,  hipotermia.  Ostatnie 
10  km  zamroziłem  sobie  kolana, 
żeby nie czuć bólu, ale bieg ukoń-
czyłem.

Pomysł startu w Baikal  Ice Mara-
thon  tworzył się etapami. Pierwsze 
były marzenia z dzieciństwa. Darek 
Kiełbasa jako wielki fan twórczości 
Juliusza Verne’a zaczytywał się m.in. 
w powieści Michał  Strogow  –  Kurier 
Carski. Książka ze swoimi opisami XIX 
wiecznej Rosji, jej bezkresnymi prze-
strzeniami i dziką nieujarzmioną przy-
rodą bez wątpienia wpłynęła na wy-
obraźnię późniejszego maratończyka. 
Samą ideę startu w bajkalskim mara-
tonie zaszczepiła jednak Darkowi jego 
przyjaciółka.

W dalszej części rozmowy, miesz-
kaniec Gąbina opowiadał o samym 
biegu. Warto dodać iż położony w cen-
tralnej Azji, prawie 7 000 km od Gą-
bina, Bajkał jest najstarszym i najgłęb-
szym jeziorem świata. Zimą tempera-
tury spadają tam do -40 stopni. Lód na 
akwenie osiąga wtedy grubość ponad 
1,5 m. W marcu, podczas maratonu 
było już zdecydowanie cieplej, tylko 
-12 stopni. Świeciło mocne słońce, bez 
porządnych okularów z filtrami UV, 
bieg byłby niemożliwy. Podobnie od-
powiednie obuwie. Sam organizator 
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wymagał aby każdy uczestnik biegu, 
posiadał buty z kolcami. Niezbędne 
były także spodnie i kurtka pokryta 
teflonem, chroniąca przed mroźnym 
kontynentalnym wiatrem: zdarzają 
się odmrożenia, jest to jednak skrajny 
maraton pod względem wytrzymałości 
i trzeba się do tego solidnie przygoto-
wać,  także  technicznie.  Jezioro  Bajkał 
leży w terenie górzystym, pogoda jest 
więc  tam  bardzo  zmienna. W  danym 
momencie  świeci  słońce  by  za  chwi-
lę  niebo  się  zachmurzyło  i  przeszła 
śnieżyca.  Tafla  jeziora  pokryta  była 

śniegiem. Mimo iż organizator dosko-
nale  przygotował  trasę,  biegło  się  po 
nierównej  powierzchni.  Stopa  mocno 
pracowała,  co  wiązało  się  z  dużym 
obciążeniem  nóg, komentował Darek 
Kiełbasa. Nagroda czekała jednak na 
końcu - dobiegając do mety po 3 go-
dzinach ciągłego biegu, zwłaszcza po 
30 kilometrze, kiedy to organizm prze-
chodzi wielki kryzys, człowiekowi chce 
się skakać i krzyczeć ze szczęścia.

Darek Kiełbasa prowadzi stronę na 
facebooku – Gąbin Biega. Angażuje się 
również w propagowanie zdrowego 

trybu życia i aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Gąbin. Założona przez niego 
grupa Gąbin  Biega szybko zdoby-
wa nowych członków zaś w pla-
nach do realizacji czeka już pomysł 
utworzenia gąbińskiego klubu bie-
gowego.

opracowanie: W. Olszewski 
zdjęcia udostępnione 

przez Dariusza Kiełbasę
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Dariusz Kiełbasa
w syberyjskim maratonie


