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egzemplarz bezpłatny

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
przepełnionych wiarą, 

nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego 

nastroju, serdecznych 
spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół oraz 
wesołego „Alleluja”.

Uroczyste otwarcie
żłobka samorządowego

Ruszył przetarg  
na obwodnicę 
Gąbina

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin  
Edward Wilgocki

Sukces Miasta i Gminy Gąbin 
oraz samorządu woj. Mazo-
wieckiego – rusza przetarg na 
budowę obwodnicy Gąbina

Po wielu latach starań, planowania 
i ciężkiej pracy organizacyjnej, budowa 
obwodnicy wkracza w etap realizacji. 

Uroczystość rozpoczął Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który  podsumował 
zrealizowaną inwestycję i źródła pozy-
skanych dotacji na budowę żłobka. Po-

21 lutego 2018 roku w Nowym Grabiu odbyło się uroczyste 
otwarcie drugiego żłobka samorządowego na terenie Miasta 
i Gminy Gąbin.

dziękował również Radzie Miasta i Gminy 
Gąbin za dostrzeganie potrzeb najmłod-
szego pokolenia mieszkańców ziemi  
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Fragment projektu gąbińskiej obwodnicy

Ruszył przetarg  
na obwodnicę Gąbina

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie ogłosił prze-
targ na jej budowę. Oferty można 
składać do 4 kwietnia 2018 roku. Po 
wyłonieniu zwycięzcy i przeprowadze-
niu niezbędnych procedur poprzetar-
gowych, rozpoczną się prace budowla-
ne, które  według założeń potrwają do 
końca września 2019 roku. 

Budowa obwodnicy będzie jedną 
z największych powojennych inwesty-
cji prowadzonych na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin. W jej ramach znajdzie 
się przebudowa dróg podmiejskich, 
budowa nowych dróg zjazdowych i do-
jazdowych, ścieżek rowerowych, skrzy-
żowań w postaci bezpiecznych rond  
i chodników. Sama obwodnica będzie 
miała ok 4,5 km długości. Zgodnie  
z przyjętym przez Miasto i Gminę Gąbin  
Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego, planowana jest budowa drugiego, 
wschodniego odcinka, łączącego drogę 
wojewódzką  577 z drogą wojewódzką 
574. Powstanie obwodnicy  znacząco 
poprawi strategiczne perspektywy roz-
wojowe miasta i całego regionu. We-
dług Burmistrza Krzysztofa Jadczaka, 
budowa obwodnicy da Gąbinowi nowy 
impuls inwestycyjny. Bezpośrednio  
w jej sąsiedztwie znajduje się Gąbińska 
Strefa Rozwoju Gospodarczego, licząca 
kilkadziesiąt hektarów, przewidzianych 
w planie zagospodarowania przestrzen-

nego pod działalność gospodarczą. Roz-
wój infrastruktury na tym obszarze da 
realną szansę na powstanie tu zakładów 
produkcyjnych, niosących ze sobą nowe 
miejsca pracy dla mieszkańców i dodat-
kowe źródło dochodów dla gminy. 

Obwodnica odciąży komunikacyj-
nie  zabytkowe centrum miasta a także 
zmniejszy ryzyko wypadków i poprawi 
bezpieczeństwo. W Gąbinie krzyżują 
się drogi wojewódzkie 577, 574 oraz 
kilka dróg powiatowych. Duże natęże-
nie ruchu osobowego i ciężarowego, 
który zagraża budynkom oraz  powo-
duje hałas; wąskie, utrudniające prze-
jazd uliczki, stwarzają duże zagrożenie 
dla mieszkańców. Warto przypomnieć, 

iż przez Gąbin  przewożone są także 
substancje niebezpieczne. 

Historia obwodnicy to  wieloletnie 
starania i ciężka praca zarówno władz 
Miasta i Gminy Gąbin jak i struktur 
samorządowych Województwa Ma-
zowieckiego. Obawy mieszkańców, iż 
inwestycja poprzecina ich działki i za-
blokuje dojazd do swoich posesji były 
sukcesywnie niwelowane przez MZDW 
oraz Burmistrza MiG Gąbin, Krzysztofa 
Jadczaka. Ostatecznie udało się dojść 
do porozumienia, zaś część działek po-
łożonych najbliżej obwodnicy została 
wykupiona przez Województwo Ma-
zowieckie oraz Miasto i Gminę Gąbin. 

Oprac: W. Olszewski

Planowany przebieg obwodnicy
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Uroczyste otwarcie
żłobka samorządowego
gąbińskiej, poprzez tworzenie nowych 
miejsc opieki zarówno w Gąbinie jak 
i Nowym Grabiu. Samorząd Gąbina 
każdego roku, w okresie ostatnich  
5 lat, występował o środki na budowę, 
rozbudowę i prowadzenie żłobków. 
Każde wystąpienie uzyskiwało akcep-
tację ze strony Ministerstwa Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej. Łącznie 
na wspomniane cele pozyskano ok. 
2 mln zł. W dalszej kolejności bur-
mistrz przeczytał życzenia okoliczno-
ściowe od Minister Elżbiety Rafalskiej.

Obecni na otwarciu byli m.in. 
przedstawiciel posła Macieja Małec-
kiego – Łukasz Gołębiowski, Wicesta-
rosta Iwona Sierocka, przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego, Radni Mia-
sta i Gminy Gąbin, dyrektorzy lokal-
nych placówek oświatowych, sołtysi 
oraz przedstawiciele  służb porządko-
wych. Otwarcie żłobka zostało sym-
bolicznie potwierdzone przecięciem 
wstęgi. Obiekt funkcjonuje od 29 grud-
nia 2017 roku. Budynek został również 
poświęcony przez proboszcza Jarosła-
wa Ferenca. 

Dyrektorem żłobka od początku 
jego funkcjonowania (29.12.2017 r.), 
jest Pani Barbara Artiomow, będąca 
jednocześnie dyrektorem szkoły pod-
stawowej w Nowym Grabiu.

Żłobek samorządowy zlokalizowa- 
ny jest na terenie kompleksu szkolne- 
go w Nowym Grabiu. Został wybu- 
dowany w niespełna rok. Zapewnia opie-
kę dla 21 dzieci. Obiekt spełnia wszelkie 
standardy bezpieczeństwa. Posiada salę 
zabaw dla dzieci wraz ze stołówką, kącik 
kuchenny, sypialnie i pomieszczenia sa-
nitarne. Budynek jest przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych, wyposażony 
jest w windę oraz podjazdy.

Koszt budowy żłobka wyniósł  
1 mln 300 tys. zł. Część środków po-
chodziła z dofinansowania zewnętrz-
nego – rządowego programu Maluch+. 
Kwota jaką wsparto realizację zadania, 
wyniosła ok.  0,5 mln zł.  Budowę żłob-
ka na zlecenie Miasta i Gminy Gąbin 
zrealizował Zakład Remontowo-Bu-
dowlany Ella z Sochaczewa. Wyposa-
żenie placówki dostarczyła firma Moje 
Bambino z Łodzi.

Żłobek Samorządowy w Nowym 
Grabiu to pierwsza (w powiecie płoc-
kim) placówka opiekuńczo-wycho-
wawcza, zlokalizowana na terenie 
wiejskim, poza obszarem siedziby gmi-
ny. Jest to zarazem druga tego typu 
jednostka w Mieście i Gminie Gąbin. 
Warto dodać, iż w powiecie działają 
trzy żłobki z czego dwa zlokalizowane 
są w MiG Gąbin.

 Lokalny samorząd, działając na 
rzecz rozwoju gminy, na tym jednak 
nie poprzestaje. Trwa budowa 
przedszkola i rozbudowa szkoły 
podstawowej w Nowym Grabiu a tak-
że budowa placu zabaw przy wspo-
mnianych placówkach.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot.: A. Świerzyński, W. Olszewski
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Budżet 2018
27 grudnia Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwaliła budżet na rok 2018. W tym roku dochody 
gminy wyniosą 46 mln 607 tys. zł.

Budżet 2018 kontynuuje zeszło-
roczne trendy inwestycyjne. W tym 
roku zrealizowane zostaną prace przy 
rewitalizacji najstarszej części Gąbi-
na. Wyremontowany zostanie dawny 
sąd grodzki przy ul. Kościuszki oraz 
kamienica z 1809 roku, zlokalizowa-
na na Starym Rynku. Zabytkowa ka-
mienica będzie siedzibą Społecznego 
Muzeum Ziemi Gąbińskiej oraz TMZG 
i Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. 
W czterech salach znajdzie się miejsce 
na działalność kulturalną i społecz-
ną a także na organizację konkursów, 
wystaw i spotkań. Pomieszczenia 
wyremontowanego sądu grodzkiego 
zostaną przeznaczone na potrzeby lo-
kalnych grup artystycznych, m.in. ze-
społów muzycznych, kół teatralnych, 
zespołów tanecznych, chóru. Swoje 
siedziby i filie znajdą tam organizacje 
pozarządowe, spółdzielnie so-
cjalne, biblioteka, filia Miej-
sko Gminnego Ośrod-
ka Kultury i Gąbiński 
Inkubator Przed-
siębiorczości. W 
budynku odbywać 
się będą ponadto 
sympozja, szkolenia, 
wystawy, wernisaże 
oraz konkursy. 
Powstanie także sala 
koncertowa. Już na wio-
snę, prawdopodobnie rozpocz-
ną się prace budowlane przy 
gąbińskiej obwodnicy. Inwe-
stycja, dostała w ostatnim 
czasie zielone światło. Dzięki 
staraniom burmistrza uda-
ło się dojść do porozumienia  
z mieszkańcami w sprawie wy-
kupu gruntów i lokalizacji obwod-
nicy. Oprócz tego prowadzone  będą 
kolejne inwestycje oraz remonty na 
drogach a także prace przy budowie 
sieci wodociągowych i sanitarnych. 
Wybudowane zostaną kolejne drogi 
osiedlowe w Górkach i Nowym Gra-
biu, utwardzony zostanie teren wokół 
strażnicy w Dobrzykowie, powstaną 
odcinki dróg gminnych m.in. w Karole-
wie, Topólnie, Koszelewie, Lipińskich, 
Kępinie-Plebance, Ludwikowie, No-
wym Wymyślu, Okoluszu, Potrzebnej, 
Czermnie, Kamieniu-Słubice, Dobrzy-
kowie, Nowym Troszynie, Rumunkach, 
Jadwigowie. Prowadzone będą także 
inwestycje drogowe w mieście Gąbin. 
Modernizowana będzie ul. Myśliwska, 

Bursztynowa, Złota, Słoneczna oraz 
nieutwardzony fragment ul. Pięknej. 
Pobudowana zostanie kanalizacja  
w ul. Północnej i Kilińskiego. W budże-
cie zabezpieczone są także środki na 
termomodernizację budynku MGOPS  
(Stary Rynek 14), rozbudowę szkoły 
podstawowej w Nowym Grabiu, bu-
dowę ścieżki pieszo-rowerowej w Do-
linie Nadwiślańskiej oraz wzdłuż drogi 
577 (do MiG Sanniki) a także budowę 
szatni przy sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej w Gąbinie. Ponadto roz-
budowywane będzie oświetlenie ulicz-
ne w m. Gąbin, Dobrzyków, Jordanów, 

wadzająca podatek na terenie gminy, 
tym większe wpływy do budżetu,  
a  tym samym większa liczba inwestycji. 

Wpływy podatku od nieruchomo-
ści wyniosą ponad 4 mln zł. 

Wydatki na oświatę przewidziane 
są w tym roku na kwotę 18 mln 336 
tys. zł (co stanowi 37,91% wydat-
ków ogólnych). Ponad 10 mln złotych 
przeznaczone jest na wsparcie rodzin  
(w tym ponad 6,5 mln zł dotowa-
nych z budżetu państwa na program 
Rodzina 500+). Inwestycje pochłoną 
prawie 7,5 mln złotych, 2,5 mln prze-
znaczone będzie na pomoc społeczną,  
1,3 mln zł wyniosą wydatki na gospo-
darkę komunalną i ochronę środowi-
ska. Na kulturę i sport Miasto i Gmina 
Gąbin przeznaczy ok. 1 mln złotych. 
Pozostałe środki przeznaczone będą 
na inne dziedziny, niezbędne do pra-

widłowego funkcjonowania 
społeczności na ziemi gą-

bińskiej. Będą to m.in 
wydatki na: transport, 

gospodarkę mieszka-
niową, gospodarkę 
gruntami i nierucho-
mościami, bezpie-
czeństwo publiczne, 

ochronę przeciwpo-
żarową, ochronę zdro-

wia itp.na wymienione 
cele spożytkowane będzie 

łącznie ok 1 mln złotych
Część środków budżeto-

wych przekazana zostanie in-
nym jednostkom administra-
cji publicznej w formie dotacji 
inwestycyjnych i celowych. 
Wyniosą one łącznie prawie 

1 mln zł. Miasto i Gmina Gąbin 
wesprze  Powiat Płocki w moderni-

zacji dróg powiatowych: Gąbin-Nowy 
Kamień oraz Gąbin-Strzemeszno. 

Budżet gminy to roczny plan do-
chodów i wydatków. Stanowi podsta-
wowe narzędzie, służące do zarządza-
nia finansami gminy. Projekt budżetu 
przygotowuje Burmistrz do 15 listopa-
da, czyli w czasie 1,5 miesiąca przed 
nowym rokiem budżetowym. Powi-
nien on zawierać prognozowane do-
chody a także wydatki. 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.

oprac: W. Olszewski

Kępina-Plebanka, Rumunki, Strze-
meszno, Guzew, Koszelew, Troszyn Pol-
ski, Nowe Grabie, Nowa Korzeniówka, 
Stara Korzeniówka, Nowy Troszyn. 

Tegoroczne dochody mają być wyż-
sze od ubiegłorocznych o około 10%. 
Przypomnijmy, w roku 2017 wpływy 
MiG zakładały dochód w wysokości   
42 mln 616 tys. zł.  

Istotnym źródłem dochodów w bu-
dżecie gminnym jest  PIT, czyli podatek  
od dochodów osobistych. W roku 2018 
z tego tytułu wpłynie  ok. 8 mln zł. 
(prawie milion złotych więcej niż rok 
wcześniej). Im większa liczba osób za-
mieszkująca ziemię gąbińską i odpro-

Oświata
18 336 tys. zł

Wsparcie 
rodzin
ponad 

10 mln zł

Inwestycje
7,5 mln zł

Pomoc 
społeczna
2,5 mln zł

Kultura i sport
1 mln zł



5

www.gabin.pl

Podsumowanie roku

1.Orszak Trzech Króli
6 stycznia ulicami Gąbina prze-

szedł pierwszy w historii orszak z okazji 
Święta Trzech Króli. Mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej przemaszerowali ulicami  
miasta, kolędując, modląc się i cele-
brując to ważne dla chrześcijan świę-
to. W wydarzeniu, mimo siarczystych 
mrozów, uczestniczyło około 200 osób.

2. IV Gminny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o  Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin

15 stycznia na hali sportowej w Gą-
binie odbyły się zawody sportowe w pił-
ce nożnej o Puchar Burmistrza Miasta  
i Gminy Gąbin. W turnieju wzięły udział 
drużyny ochotniczych straży pożarnych 
z ziemi gąbińskiej. Wydarzenie powią-
zane było z trwającym tego dnia 25. 
Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przeprowadzona zbiórka pie-
niędzy oraz wpływy z biletów przekaza-
ne zostały na cele charytatywne.

3. Podpisanie umowy na 
dofinansowanie zakupu sprzętu 
ratowniczego dla OSP w Gąbinie

W piątek 20 stycznia 2017 podpisana 
została umowa na dofinansowanie zaku-
pu sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego 
oraz nowego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego, dla strażaków z OSP Gąbin. Za-
kupiony pojazd będzie jedną z najnowo-
cześniejszych jednostek tego typu w Pol-
sce. Umowa, którą podpisali Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin  – Krzysztof Jadczak, 
Skarbnik Gminy – Joanna Stańczak oraz 
Marszałek Województwa Mazowieckie-
go - Adam Struzik umożliwi dofinanso-
wanie szerszego, opiewającego na kwotę  
1,2 mln zł projektu zaopatrzenia OSP 
Gąbin w nowoczesny sprzęt, ułatwiający 
pracę podczas akcji ratowniczych, poszu-
kiwawczych czy walkę z żywiołami

4. Koncert charytatywny  
w gąbińskim kościele

W niedzielę 22 stycznia w kościele pa-
rafialnym w Gąbinie miał miejsce koncert 
charytatywny dla ciężko chorej Julianny 
Ziarek z gminy Sanniki. Wydarzenie odbyło 
się pod patronatem OSP Gąbin. W gąbiń-
skiej świątyni wystąpili: Chór Miasta i Gmi-
ny Gąbin, Orkiestra Dęta OSP Gąbin oraz  
Zespół Ludowy Grzybowianki ze Słubic. 
Dzięki koncertowi udało się zebrać ok. 
11 tys. zł.

 
5. Obchody 154. Rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego

22 stycznia na dobrzykowskim 
cmentarzu odbyły się uroczystości 
związane ze 154. rocznicą wybuchu 
Powstania Styczniowego. Po zmroku, 
przy blasku pochodni, oddano hołd 
powstańcom, którzy porywając się na 
wolność, walczyli i ginęli w nierównej  
i krwawej wojnie z rosyjskim zabor-
com. Ślady tamtych wydarzeń widocz-
ne są i na ziemi gąbińskiej. Była ona 
świadkiem wielu walk a także dwóch 
dużych bitew. Polegli powstańcy spo-
czywają na cmentarzach w Gąbinie  
i Dobrzykowie.

6. Gala Noworoczna w Gąbinie
W ostatnią niedzielę stycznia, 

mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin 
wzięli udział w VI Gali Noworocznej, 
która odbyła się w hali sportowej 
przy Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie. Wydarzenie połączone 
było z 40-leciem działalności lokalne-
go MGOK. Gwiazdą wieczoru był zna-
ny polski aktor, muzyk i kabareciarz, 
Krzysztof Respondek. Ponadto przed 
publicznością wystąpił Chór Miasta  
i Gminy Gąbin oraz artyści z gąbińskiej 
szkoły muzycznej. 

7. Podsumowanie konkursów 
ekologicznych w Szkole 
Podstawowej w Gąbinie

9 lutego 2017 w Szkole Podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
za udział w konkursach ekologicznych 
dla dzieci i młodzieży, zorganizowa-
nych przez Związek Gmin Regionu 
Płockiego, Urząd Miasta i Gminy Gą-
bin,  Ligę Ochrony Przyrody oraz Koło 
Łowieckie Kania. Wydarzeniu towarzy-
szyły pokazy artystyczne, przygotowa-
ne przez uczniów. 

8. Turniej piłki halowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin

W niedzielę , 12 lutego 2017 na 
hali sportowej przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Gąbinie odbył się Tur-
niej piłki halowej o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin.  Wydarzenie 
połączone było ze zbiórką pieniędzy 
na leczenie ciężko chorego Maćka Ko-
zirowskiego (w ramach akcji #DOJED-
NEJBRAMKIZMAĆKIEM). W zawodach 
wzięło udział 12 drużyn z powiatu 
płockiego oraz gostynińskiego. Zwy-
cięzcą turnieju została Unia Czermno.

9. Konkurs muzyczny w gąbińskim 
Kościele

11 lutego w gąbińskim kościele pa-
rafialnym odbyły się rejonowe elimi-
nacje do Sacrosongu Diecezji Płockiej. 
W konkursie brało udział siedem grup 
artystycznych z całego rejonu zachod-
niego Mazowsza. Zmagania w katego-
rii schola wygrały gąbińskie Promyczki. 
W kategorii zespół młodzieżowy i chór 
parafialny zwyciężyły zespoły Solo Dios 
Basta oraz  Tibi Cantamus  z Parafii 
Świętego Krzyża w Płocku.

Minął kolejny rok. Warto więc podsumować co działo się przez ostatnie 365 dni na tere-
nie Miasta i Gminy Gąbin. Kolejność wydarzeń przedstawiona chronologicznie od dnia 
1.01.2017 roku.

Święto Trzech Króli w Gąbinie Gala Noworoczna 2017 154. rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego
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10. Ferie zimowe w Mieście  
i Gminie Gąbin

W dniach 13-24 lutego w woje-
wództwie mazowieckim dzieci oraz 
młodzież szkolna wypoczywały w ra-
mach ferii zimowych. Przez cały czas 
zimowej przerwy w nauce, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury oferował 
wszystkim zainteresowanym wspólne 
zabawy, zajęcia plastyczne a także miłe 
spędzanie czasu przy grach edukacyj-
nych i planszowych. Dzieci i młodzież 
mogły także wziąć udział w przedsta-
wieniach teatralnych oraz rozwijać 
swoje umiejętności łyżwiarskie na lo-
dowisku miejskim Biały Orlik.

11.Remont w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym 
Kamieniu

W czasie ferii zimowych (13-
24.02.2017 r.) w Szkole Podstawowej 
im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu przeprowadzono prace moder-
nizacyjne budynku. Działania budow-
lane polegały na położeniu nowych 
podłóg i posadzek w korytarzu i głów-
nym holu (wraz z cokolikami przyścien-
nymi) a także wykonaniu stolarki wraz 
z okładzinami z płyt meblowych.

12. Akcja Jesteś widoczny - jesteś 
bezpieczny - Gąbin 2017

2 marca 2017 roku w hali sporto-
wej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gą-
binie odbyły się warsztaty  dla dzieci 
i młodzieży dotyczące  zagadnień bez-
pieczeństwa. Spotkanie, zorganizowa-
ne przez Urząd Marszałkowski było 
częścią kampanii społecznej „Jesteś 
widoczny jesteś bezpieczny”.  Ucznio-
wie mieli okazję poćwiczyć naukę jazdy 
na torze rowerowym, obejrzeć film „...
tak chcę być bezpieczny” a także wziąć 
udział w zajęciach dotyczących udzie-
lania pierwszej pomocy i ćwiczeniach 
na fantomach.

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

4 marca, w hali sportowej w Gąbi-
nie odbył się XXVII Memoriał Szacho-

wy im. bł. abpa A.J Nowowiejskiego.  
W turnieju wzięło udział 48 zawodni-
ków. W mediach tak komentowano 
wydarzenie: Turniej odbył się na wy-
sokim poziomie, uczestniczyło w nim 
wielu utytułowanych zawodników. 
Zdarzyło się jednak wiele niespodzia-
nek: kilku bardzo dobrym zawodnikom 
nie udało się wygrać.

14. Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

W dniach 3-5 marca 2017 r. w Do-
brzykowie spotkali się pasjonaci histo-
rii oraz osoby zainteresowane tematy-
ką działalności lokalnego antykomuni-
stycznego podziemia po II wojnie świa-
towej. Uczestniczyli oni w konferencji 
naukowej oraz uroczystej mszy świętej. 
Wydarzenia związane były z obchoda-
mi Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się m.in Jan Józef Kasprzyk – 
Szef Urzędu do spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych (w randze 
ministra).

15. Gąbiński maratończyk czwarty 
W Baikal Ice Marathon

7 marca, maratończyk z Gąbina – Da-
riusz Kiełbasa wziął udział w jednym z naj-
trudniejszych maratonów świata. Przebie-
gnięcie ponad 42 km rosyjskich bezdroży 
zajęło mu 3 godziny 18 minut. Gąbinianin 
zajął 4 miejsce. Wyprawę maratończyka 
wsparł Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

16. Dzień Kobiet w MGOK w Gąbinie
9 marca, w sali MGOK w Gąbinie 

wystąpił kabaret Trójka z Bydgoszczy. 
Wydarzenie powiązane było z obcho-
dami Dnia Kobiet. Kameralna atmosfe-
ra oraz wiele okazji do śmiechu, śpie-
wu a nawet tańca, zapewniły słucha-
czom doskonały nastrój i zabawę. 

17. Zwycięstwo Moniki Olczyk  
w Pucharze Polski Juniorów w Judo

11 marca w Luboniu odbyły się za-
wody Pucharu Polski Juniorów w Judo. 
Pierwsze miejsce w zawodach zajęła 
Monika Olczyk z Czermna. W kategorii 

wagowej do 48 kg wygrała trzy poje-
dynki przed czasem. Sukcesy miesz-
kanki Miasta i Gminy Gąbin zostały 
docenione przez Polski Związek Judo, 
który powołał Monikę do Kadry Naro-
dowej Juniorek.

18. Premiera nowej sztuki 
teatralnej – Amatorski Teatr 
Niewielki znów na scenie

12 marca w sali OSP w Gąbinie 
miała miejsce premiera sztuki Mąż 
zmarł, ale już mu lepiej. Przygotowana 
przez Amatorski Teatr Niewielki, tema-
tycznie skierowana była dla młodzieży 
i dorosłych. Mając na uwadze wielki 
sukces, jaki odniosła wystawiana rok 
wcześniej Królewna Śnieżka, organi-
zatorzy zdecydowali się na podwójny 
spektakl, który łącznie przyciągnął po-
nad 600 widzów.

19. Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej  z wystawą w Toruniu

20 marca 2017 roku w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Toruniu otwarta 
została wystawa poświęcona ostat-
niemu premierowi II RP pt. Sławoj 
Felicjan Składkowski – lekarz, generał, 
premier. Dużą część eksponatów wy-
pożyczyło Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Gąbińskiej. Delegacja członków 
gąbińskiego stowarzyszenia wzięła 
oczywiście udział we wspomnianych 
uroczystościach. 

20.Utwardzenie dróg osiedlowych 
na Osiedlu Pod Klonami w Nowym 
Grabiu

W ramach inwestycji drogowych 
przeprowadzono prace budowlane przy 
utwardzeniu dróg osiedlowych w No-
wym Grabiu. Na części ulic Osiedla Pod 
Klonami wyrównano i utwierdzono na-
wierzchnię, poprawiając dojazd miesz-
kańców do swoich domów i posesji.

21. Powiatowe Spotkanie  
z Liderami Lokalnymi

22 marca 2017 roku w sali OSP 
w Gąbinie odbyło się Powiatowe Spo-
tkanie z Liderami Lokalnymi. Zorgani-

Gąbińskie lodowisko BIAŁY ORLIK Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Dobrzykowie

Występy ATM z Gąbina – przedsta-
wienie pt. ,,Królewna Śnieżka’’
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zowane przez Starostę Płockiego Ma-
riusza Bieńka oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka. Ce-
lem wydarzenia było podsumowanie 
działalności samorządu powiatowego 
oraz gminnego za lata 2015-2016. Na 
spotkaniu prezentowane były zamie-
rzenia inwestycyjne i społeczne na lata 
2017-2018 zarówno Miasta i Gminy 
Gąbin jak i całego Powiatu Płockiego. 
W wydarzeniu wzięło udział ponad sto 
osób. 

22. IX Forum Kultury w Gąbinie – 
spotkanie z pianistą

27 marca 2017 roku  Sala kameral-
na Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbi-
nie gościła znanego  pianistę, pedago-
ga i profesora – Andrzeja Tatarskiego. 
Występ zorganizowany był w ramach 
IX Gąbińskiego Forum kultury. Muzyk 
dał koncert przed zgromadzoną na 
Sali publicznością a także poprowadził 
dwudniowe warsztaty dla nauczycieli  
i uczniów gąbińskiej szkoły muzycznej. 
Wykłady z pianistą odbyły się w dniach 
27-28 mara.

23.Rodzinne występy w Sali MGOK 
w Gąbinie

30 marca w sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Gąbinie odbyło się 
przedstawienie pod nazwą Rodzice-
-Dzieciom. W rolę aktorów wcielili się 
rodzice gąbińskich przedszkolaków, 
odgrywając bajkę dotyczącą ekologii   
i właściwego zachowania w lesie. 

24. Modernizacja miejskiego 
infokiosku

Od początku marca mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin mogą ponownie korzystać 
z miejskiego infokiosku. Zlokalizowany na 
gąbińskiej starówce, umożliwia wolny do-
stęp do zasobów internetowych, multime-
dialnych i informacyjnych. Dotykowy, 32 
calowy ekran zapewnia wygodne użytko-
wanie zaś wymieniona jednostka sterująca 
pozwala na jeszcze szybszy dostęp do wy-
szukiwanych danych.

25. Przebudowa ulicy Szopena  
w Gąbinie

W pierwszej dekadzie marca ruszy-
ły prace remontowo-budowlane na ul. 
Szopena w Gąbinie. Na całej długości –  
230 m, wymieniona została dotychcza-
sowa, betonowa nawierzchnia drogi oraz 
chodniki. Modernizacja ulicy zakończyła 
się w połowie maja br.

26. Koncert Andrzeja 
Wojciechowskiego

4 kwietnia 2017 roku w sali kameral-
nej Szkoły Muzycznej w Gąbinie odbył 
się kolejny koncert muzyczny. Tym razem 
przed publicznością wystąpił, grający na 
klarnecie, znany w kraju i za granicą  prof. 
Andrzej Wojciechowski. W ramach spo-
tkania w Gąbinie, klarnecista wziął udział 
w warsztatach tematycznych w  szkole 
muzycznej. Zajęcia skierowane były dla 
uczniów oraz nauczycieli wspomnianej 
placówki.

27. Kolejna doceniona gąbińska 
inwestycja - X jubileuszowa 
edycja plebiscytu Z Tumskiego 
Wzgórza

W piątek 7 kwietnia 2017 roku w Domu 
Technika w Płocku odbyła się uroczysta 
gala, podsumowująca X jubileuszową 
edycję plebiscytu Z Tumskiego Wzgó-
rza (organizowaną przez Tygodnik Płocki). 
Obecny na wydarzeniu Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin, Krzysztof Jadczak otrzy-
mał nominację do nagrody w kategorii  
W regionie.  Nominacja dotyczyła  inwesty-
cji  – urządzenie placu zabaw przy Przed-
szkolu Samorządowym w Gąbinie. 

28. Budowa sieci wodociągowej 
na ul. Złotej i Bursztynowej  
w Gąbinie

Wybudowano sieć wodociągową 
w ulicach: Bursztynowej i Złotej. Był 
to kolejny etap rozbudowy lokalnej 
infrastruktury drogowej i sanitarnej. 
W dalszej kolejności planowana jest 
budowa utwardzonej nawierzchni na 
wspomnianych ulicach.

29. Szkolenia dla strażaków  
z lokalnych jednostek OSP

W lutym i marcu 2017 roku stra-
żacy z lokalnych jednostek OSP wzięli 
udział w serii szkoleń związanych z sze-
roko pojętą tematyką ratowniczo-ga-
śniczą. Zajęcia dotyczyły takich zagad-
nień jak: gaszenie pożarów; obsługa 
hydraulicznego sprzętu ratowniczego, 
pomp, sprzętu tnącego a także  dzia-
łania z zakresu ratownictwa drogowe-
go i ratownictwa lodowego. Strażacy 
z Miasta i Gminy Gąbin ćwiczyli także 
musztrę oraz brali udział w egzami-
nach praktycznych i teoretycznych, po-
twierdzających nabyte umiejętności.

30. Koncert piosenek z okresu  
XX-lecia międzywojennego

25 kwietnia szkoła muzyczna 
w Gąbinie gościła znaną polską ar-
tystkę Julitę Kożuszek-Borsuk. Tym ra-
zem zaprezentowany został repertuar 
polskich piosenek z okresu XX-lecia 
międzywojennego. Koncert odbył się 
w sali MGOK. Wokalistka zaprezen-
towała zarówno znane jak i niszowe 
piosenki z czasów II Rzeczpospolitej. 
W repertuarze były utwory: Powróć-
my jak za dawnych lat, Zawołaj mnie, 
Mam chłopczyka, Nikt tylko ty, Przy-
jaciółka.

31. Czwarte rejonowe eliminacje 
konkursu recytatorskiego dla 
dzieci i młodzieży Pięknie być 
człowiekiem

W dniu 27.04.2017 roku odbyły 
się czwarte rejonowe eliminacje kon-
kursu recytatorskiego dla dzieci i mło-
dzieży im. Janusza Korczaka  „Pięknie 
być człowiekiem”, którego XXXIX edy-
cję  zorganizowała  Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Gąbinie. Do 
udziału w konkursie zgłosiło się 57 
uczestników, uczniów ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu Mia-
sta i Gminy Gąbin, oraz z  Gminy Łąck 
a także Gminy Słubice.

Wyremontowany infokiosk  
na gąbińskiej starówce

Przebudowana ulica Szopena  
w Gąbinie

Przedszkolaki na scenie podczas Koncertu 
Bożonarodzeniowego – Gąbin 2017
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32. Miejsko-Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze - Gąbin 2017

30 kwietnia strażacy z ziemi gąbiń-
skiej wzięli udział w  gminnych zawo-
dach sportowo- pożarniczych. Wyda-
rzenie to ma na ziemi gąbińskiej długą 
tradycję i co roku rozbudza emocje 
zarówno wśród strażaków jak i oko-
licznych mieszkańców. Dzień Strażaka, 
jest doskonałym sprawdzianem umie-
jętności i kondycji poszczególnych jed-
nostek. Stanowi także (a może przede 
wszystkim) okazję do wspólnych spo-
tkań i dobrej zabawy.

33. Uroczyste obchody 226. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

W 226 rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja, mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin, jak co roku uczcili pa-
mięć tego wielkiego dla narodu i świa-
ta wydarzenia. Obchody uchwalenia 
Konstytucji 3 maja rozpoczęły się od 
uroczystej mszy świętej w intencji Oj-
czyzny (w kościele parafialnym w Gą-
binie). Po nabożeństwie wszyscy obec-
ni przemaszerowali pod pomnik-głaz 
Józefa Piłsudskiego gdzie odbyły się 
dalsze uroczystości. Część artystyczną 
wydarzenia poprowadzili członkowie 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego 
oraz uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowym Kamieniu. Nad całością 
obchodów czuwali z kolei harcerze 
z 58 Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej. 
Jednym z punktów wydarzenia było 
ślubowanie zuchów z gąbińskiego har-
cerstwa. Zwieńczeniem tegorocznych 
obchodów był mini koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej OSP Gąbin.

34. IV Festiwal Piosenki Papieskiej 
6 maja, hala sportowa przy Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie 
gościła młodych artystów z centralnej 
Polski, którzy spotkali się by w ramach  
IV Festiwalu Piosenki Papieskiej by 
zaprezentować pieśni związane z wiel-
kim Polakiem -  Świętym Janem Paw-
łem II. Muzycy wystąpili w trzech kate-
goriach wiekowych. 

35. XV Gminny Przegląd Piosenki 
Ludowej w Szkole Podstawowej 
Władysława Stanisława Reymonta 
w Czermnie

9 maja w szkole podstawowej  
w Czermnie odbył się XV przegląd 
Piosenki Ludowej. W festiwalu wzięły 
udział grupy artystyczne uczniów ze 
szkół znajdujących się na terenie Mia-
sta i Gminy Gąbin. Uczestnicy ubrani 
w ludowe stroje, zaprezentowali folk-
lorystyczne utwory wokalne z różnych 
regionów Polski. 

36. 82. rocznica śmierci  
Józefa Piłsudskiego

12 maja 2017 roku minęły 82 lata 
od śmierci - Józefa Piłsudskiego. Miesz-
kańcy Miasta i Gminy Gąbin, pamięta-
jąc o dokonaniach Marszałka, uczcili to 
wydarzenie występami artystycznymi 
i złożeniem kwiatów pod pomnikiem-
-głazem Piłsudskiego, w gąbińskim 
parku miejskim. 

37.Budowa ogrodzenia przy 
kompleksie szkolnym w Gąbinie

Pobudowano ogrodzenie przy kom-
pleksie szkolnym w Gąbinie. Poprawiło 
to bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
poprzez odgrodzenie  terenu szkoły od 
działek prywatnych.

38. 154. rocznica bitwy  
pod Kunkami (15 maja 1863) oraz 
bitwy pod Ciechomicami

15 maja na cmentarzu parafialnym 
w Dobrzykowie odbyły się uroczystości 
upamiętniające  154. rocznicę bitwy 
pod Kunkami (15 maja 1863) oraz bi-
twy pod Ciechomicami (20 lipca 1863), 
połączone z 7-leciem renowacji mogły 
powstańców styczniowych. Uczestnicy 
wydarzenia odmówili modlitwę za po-
ległych w walce o wolność oraz wzięli 
udział w krótkim pokazie artystycznym. 

39. Podpisanie umowy na dostawę 
Internetu dla osób wykluczonych  
cyfrowo

W ramach programu Przeciwdziała-
nie Wykluczeniu Cyfrowemu w Mieście 

i Gminie Gąbin, podpisano umowę na 
dostawę Internetu dla 86 gospodarstw 
domowych. Głównym celem projektu 
jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin po-
przez dostęp do Internetu. 

40. Robert Gondek w MGOK - 
spotkanie z podróżnikiem 

16 maja Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Gąbinie odwiedził znany pol-
ski podróżnik Robert Gondek. Na spo-
tkaniu z mieszkańcami, opowiedział 
o swoich wyprawach do Afryki, zdoby-
waniu jej najwyższych szczytów, przyro-
dzie i mieszkańcach czarnego lądu.

41. Polska Biega - Gąbin Biega – 2017
W słoneczny poranek 19 maja miesz-

kańcy Miasta i Gminy Gąbin spotkali się 
na miejskim placu targowym przy ul. 
Wspólnej, aby razem przebiec dystans 
1560 m w ramach akcji Polska Biega. 
Wydarzenie miało charakter rekreacyjny

42. Piknik wędkarski w Starym 
Kamieniu

20 maja w Starym Kamieniu odbył 
się piknik wędkarski dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Gąbin. W wydarzeniu 
wzięło udział kilkadziesiąt osób, które 
spróbowały swoich sił w łowieniu oraz 
uczestniczyły we wspólnych zabawach 
i grillowaniu. Licznie stawiły się także 
osoby, które z wędkarstwem nie maja 
za wiele wspólnego. Miła weekendo-
wa atmosfera oraz wspaniałą pogoda 
sprzyjały wypoczynkowi i zadecydowa-
ły o powodzeniu całego pikniku.

43. Konferencja naukowa  
w Dobrzykowie - Wisła rzeka 
piękna i groźna

23 maja 2017 roku, w dobrzykow-
skim kompleksie szkolnym odbyła się 
konferencja naukowa poświęcona Kró-
lowej Polskich Rzek pt. Wisła – rzeka 
piękna i groźna. W czasie wydarzenie 
swoje prelekcje wygłosili specjaliści zaj-
mujący się tematyką gospodarki wod-
nej. Poruszane były także kwestie dwóch 
tragicznych powodzi, które nawiedziły 

Ćwiczenia bojowe OSP Obchody 82. rocznicy śmierci  
Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Spotkanie z podróżnikiem Robertem 
Gondkiem w MGOK
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ziemię gąbińską w ostatnim półwieczu. 
Spotkanie połączone było z wystawą 
fotograficzną ukazującą zarówno piękno 
największej polskiej rzeki jak i jej groź-
ne wcielenie w postaci dramatycznych 
zdjęć z powodzi z 2010 roku. 

44. Uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu miejsko-gminnego, 
Wisła – rzeka piękna i groźna

23 maja 2017 roku w ramach kon-
ferencji naukowej poświęconej rzece 
Wiśle, odbyło się uroczyste rozstrzy-
gnięcie konkursu miejsko-gminne-
go, Wisła – rzeka piękna i groźna. Wy-
darzenie miało miejsce w Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
w Borkach. Zwycięzcy i wyróżnieni 
otrzymali m.in. zestawy plastyczne, 
pióra, książki czy akcesoria fotogra-
ficzne. Ogłoszony wczesną wiosną, 
konkurs cieszył się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców Miasta i Gminy 
Gąbin. Do ostatniego dnia kwietnia 
nadeszło prawie 200 prac, w trzech ka-
tegoriach – literackiej, fotograficznej 
i plastycznej. Swoją twórczością chcieli 
się podzielić zarówno młodzi jak i star-
si mieszkańcy ziemi gąbińskiej.

45. Bieg o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin w ramach 
obchodów Dni Gąbina

26 maja 2017 roku mieszkańcy 
Miasta i Gminy Gąbin spotkali się na 
gąbińskiej starówce by wziąć udział 
w kolejnym  biegu o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin. Zawodnicy prze-
maszerowali przez miasto, docierając 
do punktu startowego, usytuowanego 
w pobliżu skrzyżowania z ul. Szopena. 
Ponad 70 uczestników biegu, skla-
syfikowanych w sześciu kategoriach, 
miało do pokonania zróżnicowaną 
pod względem trudności trasę. Biegła 
ona przez las, kończąc się na Stadionie 
Miejskim przy ul. Dobrzykowskiej.

46. Wizyta delegacji mieszkańców 
francuskiej gminy Saint 
Barthelemy D’Anjou

W dniach 24-29 maja 2017 r. Mia-
sto i Gminę Gąbin odwiedziła 9 osobo-

wa delegacja mieszkańców francuskiej 
gminy Saint Barthelemy D’Anjou. Go-
ście zwiedzali Polskę oraz Ziemię Gą-
bińską. Wzięli także udział w Dniach 
Gąbina 2017. W czasie wspólnych spo-
tkań polsko-francuska grupa uzgodni-
ła dalsze plany współdziałania a także 
rozmawiała o przyszłych, wspólnych 
przedsięwzięciach. 

47. Dni Gąbina 2017 - Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej

26 maja 2017 roku odbył się Wie-
czór Kultury Chrześcijańskiej. Wyda-
rzenie organizowane w ramach Dni 
Gąbina, spotkało się z dużym zainte-
resowanie mieszkańców, którzy licznie 
przybyli na godzinę 18.00 do gąbiń-
skiego kościoła, aby wspólnie słuchać 
i śpiewać pieśni o tematyce chrześci-
jańskiej.

48. Dni Gąbina 2017
27 i 28 maja odbyły się Dni Gąbina. 

Święto miasta cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców oraz przyjezdnych gości. Na scenie 
pojawiły się takie gwiazdy jak zespół 
VOX, Jorrgus, Wojciech Gąssowski czy 
Natalia Szroeder. Występom towarzy-
szyły pokazy artystyczne lokalnych ze-
społów szkolnych i grup muzycznych 
z całej ziemi gąbińskiej. Ponadto na 
uczestników wydarzenia stoiska re-
gionalne i kramy z pamiątkami. Tego-
roczna edycja Dni Gąbina odbyła się na 
miejskiej starówce. Łącznie przez dwa 
dni uczestniczyło w niej kilka tysięcy 
osób.

49. Konkurs pianistów w Szkole 
Muzycznej w Gąbinie

29 maja w gąbińskiej szkole mu-
zycznej odbył się III Szkolny Konkurs 
dla Pianistów Fortepian dla Wszyst-
kich. Każdy uczestnik miał do wyko-
nania  po dwa utwory. W skład jury 
weszli nauczyciele fortepianu Szkoły 
Muzycznej I st. w Gąbinie. Dla lau-
reatów konkursu przewidziane były 
dyplomy i upominki. Konkurs zakoń-
czył się wspólnym koncertem mu-
zycznym.

50.Amatorski Teatr Niewielki - 
występ z okazji Dnia Dziecka

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka, 
Amatorski Teatr Niewielki przygotował 
bajkowy spektakl dla najmłodszych. 
Recytując i odgrywający najpopular-
niejsze utwory literatury dziecięcej ak-
torzy, rozbawili widownię i zapewnili 
słuchaczom doskonały nastrój przez 
cały występ. Ze sceny usłyszeć można 
było twórczość Jana Brzechwy czy Ju-
liana Tuwima. Wydarzenie odbyło się 
w Miesjko Gminnym Ośrodku Kultury 
w Gąbinie.

51. Piknik rodzinny w Przedszkolu 
Samorządowym im. Króla 
Maciusia Pierwszego w Gąbinie

2 czerwca w Przedszkolu Samorzą-
dowym im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Gąbinie, na zorganizowanym przez 
placówkę pikniku, spotkali się dzieci, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy, by 
wspólnie, w miłej atmosferze, inte-
grować się i wypoczywać na świeżym 
powietrzu. Na gości czekały przekąski 
z grilla, konkursy sportowe i animato-
rzy kultury, organizujący zabawy dla 
dzieci.

52. Olimpiada Integracyjna  
w Zespole Szkół im. Stanisława 
Staszica

2 czerwca w gąbińskim zespole 
szkół odbyła się VII Olimpiada Integra-
cyjna. Wydarzeniu patronowało hasło 
Sport a nie hejt. W trakcie wydarzenia 
uczniowie szkoły a także innych pla-
cówek oświatowych z całego regionu 
mieli szansę zmierzyć się w kilku dys-
cyplinach sportowych a także obejrzeć 
pokazy ratownictwa, przygotowane 
przez strażaków z OSP Gąbin. 

53.Prace drogowe  
na ul. Kwiatowej w Gąbinie

Wykonano nakładkę asfaltową na 
u. Kwiatowej w Gąbinie. Był to kolejny 
etap rozbudowy sieci dróg na lokal-
nym osiedlu domów jednorodzinnych

. 

Dni Gąbina 2017 Schola promyczki – Wieczór Kultury 
Chrześcijańskiej

Dzień Rodziny w gąbińskim  
przedszkolu
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54. Szachistka z Gąbina najlepsza 
w płockiej lidze szachowej

3 czerwca w Miejskim Domu Kul-
tury w Płocku odbył się finał XXII 
Szachowej Ligi Szkół. Po raz pierwszy  
w historii, zwycięzcą okazała się przed-
stawicielka płci pięknej- Aleksandra 
Szczypawka z Gąbina, należąca do klu-
bu szachowego PUKS Mikołaj Gąbin. 

55. Zespół FOLK DANCE najlepszy 
na III. Powiatowym Festiwalu 
Tańca

4 czerwca w Gostyninie odbył się  
III Powiatowy Festiwal Tańca. W ka-
tegorii taniec nowoczesny, najlepszy 
okazał się gąbiński zespół FOLK DAN-
CE. Jury przyznało również ex aequo 
pierwsze miejsce zespołowi Ananaski. 
Gąbiński zespół, prowadzony przez 
Ewę Gieras, funkcjonuje od końca 
2016 roku. Biorąc pod uwagę, iż grupa 
ćwiczy od pół roku, wygrana w Gosty-
ninie stanowi ogromny sukces. FOLK 
DANCE wrócił do Gąbina z wielkim pu-
charem i medalami.

56. Dzień  rodziny w Borkach
10 czerwca 2017 roku w Szkole 

Podstawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Borkach odbył się piknik 
rodzinny dla uczniów, rodziców oraz 
okolicznych mieszkańców ziemi gą-
bińskiej. Weekendowa, spokojna at-
mosfera i liczne, przygotowane przez 
organizatorów atrakcje, sprzyjały inte-
growaniu się i wypoczynkowi.

57. II Rajd Pieszy Szlakiem Pamięci 
10 straconych

We środę 14 czerwca odbył się 
w Gąbinie II Rajd Pieszy Szlakiem Pa-
mięci 10 straconych. Wędrówka po 
miejscach związanych z tragicznymi 
dla miasta wydarzeniami z 1941 roku, 
była doskonałą lekcją historii dla dzieci 
i młodzieży Miasta i Gminy Gąbin. Rajd 
zakończył się na stadionie miejskim, 
wspólnym posiłkiem i przygotowanym 
przez strażaków OSP Gąbin pokazem 
udzielania pierwszej pomocy. 

58. Premiera książki  
Celiny Lewandowskiej  
„Strażak Złoty Błysk”

Wiosną tego roku gąbińska polo-
nistka i poetka Celina Lewandowska, 
wydała książkę dla dzieci Strażak Złoty 
Błysk. 19 czerwca w murach gąbińskie-
go przedszkola, odbyło się spotkanie 
autorskie z dziećmi, połączone z od-
czytem fragmentów książki.

59. Montaż nowego oświetlenia 
ulicznego na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin

Zainstalowano 10 lamp solarnych, 
oświetlających drogi gminne na ca-
łym obszarze ziemi gąbińskiej. Nowe 
lampy stanęły m.in. w Nowym Gra-
biu, Starej Korzeniówce, Lipińskich, 
Nowym Troszynie, Troszynie Polskim 
oraz w Borkach. Ponadto zamontowa-
no oświetlenie tradycyjne i LED-owe, 
m.in. 13 lamp na Osiedlu Pod Klonami 
w Nowym Grabiu, w Dobrzykowie oraz 
w Jordanowie. 

60. Niezwykłe spotkanie  
z uczestnikami litewskiego 
programu popularno-naukowego 
Narodowa Ekspedycja

W ostatnią sobotę czerwca, zie-
mię gąbińską odwiedzili niezwykli 
goście. Przy Jordanowskiej figurze 
Św. Jana Nepomucena, spotkali się 
mieszkańcy ziemi gąbińskiej i okolic 
oraz uczestnicy litewskiego progra-
mu popularno-naukowego Narodo-
wa Ekspedycja, który z końcem 2017 
roku został wyemitowany w litew-
skiej telewizji LRT. 

61. Budowa drogi gminnej  
w m. Strzemeszno

W drugiej dekadzie czerwca prowa-
dzone były prace przy budowie odcinka 
drogi gminnej w m. Strzemeszno. No-
wopowstały odcinek drogi ma długość 
ok 850 i łączy m. Strzemeszno z drogą 
gminną przebiegająca od Czermna do 
drogi wojewódzkiej nr 575. 

62. Letni Rajd Rowerowy - 
Wianki 2017

24 czerwca 2017 roku odbył się 
pierwszy w tym roku miejsko-gminny 
rajd rowerowy po ziemi gąbińskiej. 
Prawie czterdziestokilometrowa tra-
sa biegnąca m.in.  przez Strzemeszno, 
rejony nadwiślańskie, Troszyn Polski 
i Dobrzyków powiązana była z puszcza-
niem wianków i grillem w Jordanowie.

63. Ekshumacja żołnierzy 
walczących pod Dobrzykowem

Od 3 do 5 lipca na cmentarzu pa-
rafialnym w Dobrzykowie, prowadzo-
no prace ekshumacyjne przy mogile 
żołnierzy poległych w czasie kampanii 
wrześniowej w 1939 roku. Archeolo-
dzy natrafili na liczne przedmioty (łyż-
ki, chlebaki, obuwie, rzeczy osobiste), 
ale także na granaty i magazynki do ka-
rabinu maszynowego Browning wz. 28 
czy karabinu Mauser wz. 98. Niezbęd-
na była pomoc saperów z pobliskich 
jednostek wojskowych. Wydobyte 
szczątki zostały zbadane przez arche-
ologów i antropologów, dokładnie opi-
sane i sfotografowane.

64. Zakup agregatu dla OSP 
Dobrzyków

W okresie letnim zakupiony został 
agregat prądotwórczy dla strażaków 
z OSP Dobrzyków.  Inwestycja zwięk-
sza możliwości operacyjne jednostki  
i poprawia bezpieczeństwo wszystkich 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. 

65. Remont dróg powiatowych
Na początku lipca rozpoczęły się 

remonty dróg powiatowych na ziemi 
gąbińskiej. Część środków przezna-
czona na wykonywane prace pochodzi 
z budżetu Miasta i Gminy Gąbin. We 
współpracy z Powiatem Płockim wy-
remontowane zostało 800m Alei Jana 
Pawła II w Gąbinie. Prace remontowe 
przeprowadzono także na drogach 
powiatowych nr 2987W oraz 2989W. 
Wyremontowano odcinki na trasie 
Gąbin-Lipińskie oraz Lipińskie - Topól-

Folk Dance na występach  
w Gostyninie

Letnie prace budowlane na Alei Jana 
Pawła II w Gąbinie

Świętojański rajd rowerowy - 
 puszczanie wianków w Jordanowie
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no. W obu przypadkach sfrezowana 
została stara, zniszczona nawierzchnia 
i położona nowa warstwa mieszanek 
mineralno-bitumicznych asfaltowych.

66. Teatrzyk dla dzieci  
na gąbińskiej starówce

W czwartek 20 lipca, Stary Rynek 
w Gąbinie zamienił się w najpraw-
dziwszy teatr. Przy miejskiej altance 
wystąpiła znana w Gąbinie grupa ar-
tystyczna,  Art-Re z Krakowa. Aktorzy 
przygotowali tym razem widowisko 
dla najmłodszych p.t. Skrzat Titelitury. 
Było to pierwsze z całej serii wydarzeń 
kulturalnych i rozrywkowych przewi-
dzianych dla wypoczywających dzieci  
i młodzieży z Miasta i Gminy Gąbin.

67. Prace budowlane na drodze 
wewnętrznej przy ul. Kutnowskiej

Od połowy lipca br. Prowadzo-
no  prace budowlane na drodze we-
wnętrznej przy ul. Kutnowskiej w Gą-
binie. Wybudowany, 151-metrowy 
odcinek stanowi drogę dojazdową dla 
okolicznych mieszkańców oraz klien-
tów pobliskiego marketu.

68. Termomodernizacja kamienicy 
Stary Rynek 14

W drugiej połowie roku prowadzono 
prace remontowo-budowlane w kamie-
nicy Stary Rynek 14. Siedziba Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
została ocieplona. Renowacji uległa tak-
że elewacja budynku. Inwestycja realizo-
wana była przez Miasto i Gminę Gąbin 
oraz Związek Gmin Regionu Płockiego. 

69. Dzień Wisły w Dobrzykowie
W sobotę 29 lipca w Dobrzykowie 

i Jordanowie odbyły się uroczystości 
Dnia Wisły. Wydarzeniu towarzyszył 
szereg atrakcji m.in. koncerty, wystę-
py artystyczne, zawody sportowe oraz 
poświęcenie wodniackiego krzyża. Na 
scenie wystąpiły m.in. zespół MAXEL, 
Pieczarki i Szkocka Grupa. Zaprezen-
towane zostały także pokazy multime-
dialne dotyczące rejonu Wisły w Płoc-
ku, Jordanowie i Dobrzykowie. 

70. 73. rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 
17.00 w Gąbinie zawyły syreny. W ten 
sposób miasto uczciło tragiczne wy-
darzenia Powstania Warszawskiego 
z 1944 roku. Pamięć o 63 dniach wal-
czącej Warszawy uhonorował rów-
nież Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Krzysztof Jadczak, który wraz z przed-
stawicielami OSP Gąbin, członkami 
Stowarzyszenia Pro Patria, Związku Pił-
sudczyków oddział Gąbin oraz gąbiń-
skich harcerzy; złożył wieniec i zapalił 
znicze pod Pomnikiem Nieznanego 
Żołnierza. W wydarzeniu wziął udział 
mieszkaniec ziemi gąbińskiej, Pan Zbi-
gniew Wolański ps. “Wilczek”, uczest-
nik Powstania Warszawskiego. 88-letni 
dziś weteran, był w czasie walk łącz-
nikiem w IV zgrupowaniu AK “Gurt”, 
walczącym w Śródmieściu. 

71. Pierwszy paczkomat w Gąbinie
Od początku sierpnia mieszkańcy 

miasta i gminy mogą korzystać z nowo 
postawionego paczkomatu INPOST. 
Urządzenie zainstalowano w parku 
miejskim koło kościoła, w Gąbinie.

72. Letni Koncert Muzyczny  
na gąbińskiej starówce

4 sierpnia na gąbińskiej starówce 
odbył się Letni Koncert Muzyczny. Po-
kaz muzyczny przygotowali nauczycie-
le gąbińskiej szkoły muzycznej. 

73. Flis wiślany w Jordanowie
8 sierpnia, do Jordanowa przypły-

nął flis wiślany. Uczestników wypra-
wy przywitali lokalni mieszkańcy oraz 
członkowie Stowarzyszenia Przystań 
624. Spływ jest częścią szerszego, ogól-
nopolskiego projektu Obywatel Rzeki 
Wisły, który działa na rzecz przywróce-
nia znaczenia rzeki Wisły oraz większe-
go zainteresowania żeglugą rzeczną.

74. Utwardzenie nawierzchni dróg 
gminnych w m. Górki

W ramach inwestycji drogowych 
utwardzono tłuczniem nawierzchnię 

lokalnych dróg gminnych w Górkach. 
Miejscowość, dzięki atrakcyjnemu po-
łożeniu intensywnie się rozwija, przy-
ciągając nowych mieszkańców. 

 
75. 97. Rocznica Bitwy 
Warszawskiej

15 sierpnia mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin uczcili rocznicę Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku. W kościele 
parafialnym w Gąbinie odbyła się msza 
święta za ojczyznę, zaś pod pomnikiem 
głazem Piłsudskiego złożono kwiaty 
i oddano hołd wszystkim walczącym 
o niepodległość, w tych trudnych dla 
Polski czasach. 

76. Budowa drogi  
na ul. Dobrowolskiego

Wybudowano drogę na ul Dobro-
wolskiego w Gąbinie. Na długości stu 
metrów położona została nawierzch-
nia z kostki brukowej. 

77. Pielgrzymka WOPR Płock  
w Jordanowie

W niedzielę 27 sierpnia, członko-
wie Stowarzyszeni Przystań 624 powi-
tali w Jordanowie pielgrzymkę WOPR 
Płock, która w rocznicę setnych obja-
wień fatimskich, wraz z figurą Matki 
Boskiej Fatimskiej na pokładzie, płynę-
ła Wisłą od Krakowa do Gdańska zbie-
rając od mieszkańców nadwiślańskich 
miejscowości intencje i modlitwy. 
W połowie września zostaną one prze-
kazane płockiej pielgrzymce do Fatimy.

78. Budowa szatni przy szkole 
podstawowej w Gąbinie

W okresie letnim prowadzono pra-
ce budowlane przy szkole podstawo-
wej im. Marii Konopnickiej w Gąbinie. 
Budowane było nowe pomieszczenie 
szatni, dobudowane do istniejącej, 
szkolnej sali gimnastycznej. Inwestycja 
ukończona zostanie w 2018 roku.

79. Wakacyjny Rajd Rowerowy 
W ostatnią niedzielę sierpnia gą-

bińska starówka wypełniła się dzie-
siątkami pasjonatów jazdy na rowerze. 

Letnie pokazy teatralne na starówce  
w Gąbinie

Spływ Wiślany w Jordanowie Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 
1920 roku w Gąbinie
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Wzięli oni udział w wakacyjnym, miej-
sko-gminnym rajdzie rowerowym „Od 
jezior do Wisły”. W wydarzeniu uczest-
niczyło ok. 150 osób. W Dobrzykowie, 
około godziny 17.00 uczestnicy rajdu 
wzięli udział w spektaklu Na Wiśle 
Śpiewają Oryle. Sztuka, przygotowana 
przez artystów z Teatru Dramatycz-
nego w Płocku, opowiadała o życiu 
mieszkańców nadwiślańskich terenów, 
ich historii i obyczajach.

80. Naprawa dachu w szkole 
podstawowej w Borkach

W okresie letnim przeprowadzono 
prace remontowe dachu w szkole pod-
stawowej w Borkach.  W ramach inwe-
stycji uszczelniono poszycie dachu i za-
bezpieczono je przed niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi. 

81. Uroczystości z okazji rocznicy 
wybuchu II wojny światowej

1 września pod pomnikiem pomor-
dowanych (przez Hitlerowców) miesz-
kańców Gąbina odbyły się uroczystości 
upamiętniające 78. Rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Z tej okazji dele-
gacje władz samorządowych, uczniów 
oraz mieszkańców gminy, złożyły kwia-
ty i oddały hołd poległym w latach 
1939-1945. 

82. Bieg o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin - Gąbińska 
Dziesiątka

9 września na terenie gąbińskie-
go stadionu miejskiego odbył się Bieg 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin Gąbińska Dziesiątka. Wyda-
rzenie, mające rangę ogólnopolską 
zgromadziło wielu biegaczy z różnych 
zakątków kraju (m.in. ze Śląska czy Ku-
jawsko-Pomorskiego). Łącznie  w bie-
gach uczestniczyło ponad sto osób.

83. Pożegnanie Lata - Gąbin 2017
9 września na gąbińskim placu tar-

gowym odbyła się kolejna edycja Poże-
gnania Lata. W tym roku na wszystkich 
zainteresowanych czekał szereg atrak-

cji m.in. wesołe miasteczko, stoiska re-
gionalne z lokalnymi potrawami, kon-
certy muzyczne oraz pokazy artystycz-
ne dla najmłodszych. Na scenie poja-
wiły się takie gwiazdy jak Power Play, 
Basta czy rockowy zespół Vataha. 

84. Dożynki Parafialne - Święto 
Plonów w Gąbinie

10 września na terenie gąbińskiej 
świątyni odbyły się Dożynki Parafial-
ne. Święto Plonów było jak co roku, 
barwne i uroczyste. Wystąpiły na nim 
zespoły ludowe z Ziemi Gąbińskiej  
i okolic. Na przybyłych gości czekał cie-
pły poczęstunek i potrawy regionalne.

 
85. Modernizacja infrastruktury 
sportowej na stadionie zespołu 
Unia Czermno

Przeprowadzono prace remonto-
we na stadionie drużyny piłkarskiej 
Unia Czermno. Zainstalowano zada-
szenie wolnostojące dla zawodników 
a także przeprowadzono rozbudowę  
i remont łazienek dla piłkarzy. Przed 
sezonem wykonano także prace po-
rządkowe na płycie boiska.

86. X Powiatowe Zawody 
Sportowo-Pożarnicze w Gąbinie

16 września odbyły się X Powia-
towe Zawody Sportowo-Pożarnicze. 
W tym roku gospodarzem wydarzenia 
było Miasto i Gmina Gąbin. Zawody 
odbyły się na stadionie miejskim przy 
ul. Dobrzykowskiej.

87. Pochówek ekshumowanych 
żołnierzy września 1939 r.  
w Dobrzykowie

17 września 2017 roku na dobrzy-
kowskim cmentarzu odbyły się uroczy-
stości ponownego pochówku ekshu-
mowanych żołnierzy i kolejarzy, pole-
głych w czasie kampanii wrześniowej 
1939 roku. Uroczystości pogrzebowe 
rozpoczęły się przed kościołem w Do-
brzykowie. Przy żołnierskich trum-
nach, ustawionych przed ołtarzem 
stanęła kompania honorowa Wojska 

Polskiego, strażacy OSP Dobrzyków 
oraz grupy rekonstruktorów. W uro-
czystym kondukcie żałobnym,  przeszli 
oni na cmentarz parafialny, gdzie od-
była się Msza Święta w intencji pole-
głych żołnierzy września 1939 roku. 
Uroczystość zgromadziła około 1,5 tys. 
osób w tym przedstawicieli samorzą-
du Miasta i Gminy Gąbin,  Senatora 
Marka Martynowskiego czy Tomasza 
Glinieckiego, z-cę dyrektora Muzeum 
II Wojny Światowej w Gdańsku.

88. Pierwszy gąbiński mural
W Gąbinie powstał pierwszy mural 

miejski. Dzieło lokalnego artysty, Dawi-
da Wojtalewicza, zdobi ścianę budyn-
ku przy ul. Aleja Jana Pawła II. Mural 
przedstawia przedwojenny Gąbin z pa-
noramą na neogotycki kościół, nieist-
niejące dziś kamienice oraz ratusz.

89. Poszerzenie chodnika przy  
ul. Składkowskiego w Gąbinie

Prowadzono prace budowlane przy 
poszerzeniu chodnika na ul. Składkow-
skiego w Gąbinie. Inwestycja wykony-
wana była przy współpracy z Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Był 
to kolejny etap przebudowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 577.

90. Remonty cząstkowe  
na drogach gminnych

Przeprowadzono remonty cząstko-
we dróg gminnych na terenie Gąbina 
i całej gminy. Zadanie podzielone było 
na dwa etapy. Pierwsza część prac re-
montowych przeprowadzono w okre-
sie letnim, drugi etap odbył się w okre-
sie zimowym 2017. 

91. Dożynki Parafialne w Czermnie
17 września w Czermnie odbyły 

się XII dożynki parafialne. Jak co roku 
świętu plonów, towarzyszyła bogata 
oprawa artystyczna oraz mnogość do-
datkowych atrakcji, m.in. tradycyjne 
obrzędy dożynkowe. Wystąpiły znane 
i lubiane zespoły ludowe, zarówno  
z Miasta i Gminy Gąbin jak i z oko-
licznych miejscowości. Na przybyłych 

Pożegnanie Lata 2017 Gąbińskie Dożynki Parafialne Pierwszy gąbiński mural
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gości czekały potrawy z grilla oraz tra-
dycyjna grochówka. Całość odbyła się  
w radosnej, spokojnej atmosferze. 

92. IV Gminne Spławikowe Zawody 
Wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin

24 września, strażacy z ziemi gą-
bińskiej wzięli udział w IV Gminnych 
Spławikowych Zawodach Wędkarskich 
Strażaków o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin. We wspólnym wędko-
waniu wzięło udział piętnastu straża-
ków. Reprezentowali oni pięć jedno-
stek OSP z ziemi gąbińskiej.

93. II Rajd Sąsiadów Gąbin-Luszyn-
Gąbin

W niedzielę 24 września, rowerzy-
ści z Gąbina, Gostynina oraz Płocka, 
spotkali się na gąbińskiej starówce by 
wyruszyć w trasę II Rajdu Sąsiadów. Li-
cząca ponad 70 km wyprawa, przebie-
gała przez tereny Miasta i Gminy Gąbin 
oraz Gminy Pacyna. Uczestnicy rajdu 
wyruszyli z Gąbina, by zatrzymać się 
na dłuższym postoju w Luszynie i wró-
cić na gąbińską starówkę. Na trasie 
obecni byli członkowie gąbińskich klu-
bów rowerowych Gąbin TEAM, MUKS 
Tandem Gąbin oraz przyjezdni goście 
z BeneqTeam i Gostynina. Towarzyszył 
im Burmistrz Krzysztof Jadczak, który 
wspomógł organizację rajdu.

94. Nowe miejsca parkingowe  
dla osób niepełnosprawnych  
na starówce w Gąbinie

We wrześniu br. na Starym Rynku 
w Gąbinie pojawiły się nowe oznako-
wania miejsc parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. Zmiany związane 
są z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r.

95. Narodowy Dzień Sportu  
w Gąbinie

6 października w hali sportowej  
w Gąbinie w ramach Narodowego Dnia 
Sportu, odbył się Gminny Turniej Piłki 
Nożnej Dziewcząt i Chłopców. Wzięło 

w nim udział około 130 osób – dzieci  
i młodzieży ze wszystkich szkół działają-
cych na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

96. Renowacja gąbińskich 
zabytków budowlanych

Ruszył projekt rewitalizacji gąbiń-
skich zabytków. Miasto i Gmina Gąbin 
otrzymało na ten cel dofinansowanie 
unijne. Wyremontowany zostanie daw-
ny sąd grodzki przy ul. Kościuszki oraz 
kamienica z 1809 roku, zlokalizowana 
na Starym Rynku. Zabytkowy budynek 
będzie siedzibą Społecznego Muzeum 
Ziemi Gąbińskiej oraz TMZG i Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin. W czterech 
salach znajdzie się miejsce na działal-
ność kulturalną i społeczną a także na 
organizację konkursów, wystaw i spo-
tkań. Pomieszczenia wyremontowanego 
sądu grodzkiego zostaną przeznaczone 
na potrzeby lokalnych grup artystycz-
nych, m.in. zespołów muzycznych, kół 
teatralnych, zespołów tanecznych, chó-
ru. Swoje siedziby i filie znajdą tam or-
ganizacje pozarządowe, spółdzielnie so-
cjalne, biblioteka, filia Miejsko Gminne-
go Ośrodka Kultury i Gąbiński Inkubator 
Przedsiębiorczości. W budynku odbywać 
się będą ponadto sympozja, szkole-
nia, wystawy, wernisaże oraz konkursy.  
Powstanie także sala koncertowa.

97. Rajd rowerowy dookoła 
Topólna

1 października odbyła się wy-
cieczka rowerowa, zorganizowana 
przez strażaków z OSP Topólno (przy 
wsparciu OSP Gąbin oraz OSP Dobrzy-
ków). Trzydziestokilometrowa trasa 
miała charakter rekreacyjny. Uczest-
nicy wycieczki przejechali m.in. przez 
Stary Barcik, Juliszew, Nowe Wymyśle, 
Strzemeszno i Czermno. Po drodze po-
dziwiali uroki południowo-wschodniej 
części ziemi gąbińskiej.

98. Remont budynków gminnych 
przy ul. Warszawskiej

Przeprowadzono prace remontowe 
przy budynkach stanowiących własność 
Miasta i Gminy Gąbin. Polegały one na 

usunięciu defektów i usterek budow-
lanych, wynikających z wieloletniego 
użytkowania. W ramach prac wyre-
montowano także elewację budynku 
przy ul. Warszawska 1, na którego ścia-
nie powstał pierwszy gąbiński mural. 

99. Kolejny Spektakl 
Amatorskiego Teatru Niewielkiego 
z Gąbina

Amatorski Teatr Niewielki  po raz 
kolejny wystąpił w Gąbinie. Spek-
takl Mąż zmarł ale już mu lepiej, tak 
jak podczas marcowej premiery, oka-
zał się wielkim sukcesem i zebrał sze-
reg pochlebnych komentarzy i recen-
zji. Widowisko cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem. Obejrzało je kilka-
set osób. 

100. Remont schodów przy 
gąbińskim ośrodku zdrowia

Dokonano remontu schodów przy 
gąbińskim ośrodku zdrowia. Poprawio-
ne zostały wszelkie usterki i uszkodze-
nia. Remont poprawił bezpieczeństwo 
osób korzystających z przychodni le-
karskiej, zwłaszcza w okresie jesienno-
-zimowym, kiedy nawierzchnia scho-
dów  bywa śliska. 

101. Kolejny PSZOK w Mieście  
i Gminie Gąbin - podpisano umowę 
na dofinansowanie

3 października,  w Delegaturze 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Płocku podpi-
sana została umowa o dofinansowanie 
projektu Organizacja systemu PSZOK 
na terenie Związku Gmin Regionu 
Płockiego. ZGRP otrzymał na ten cel 
dofinansowanie z UE Stronami pod-
pisującymi umowę byli: Adam Struzik 
– Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, Burmistrz MiG Gąbin Krzysztof 
Jadczak – Wiceprzewodniczący Zarządu 
ZGRP, Sławomir Wawrzyński – Czło-
nek Zarządu ZGRP oraz Beata Łapiak 
– Główna Księgowa Budżetu ZGRP. 
Dzięki projektowi, na terenie dwunastu 
gmin Powiatu Płockiego powstaną 
Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Remont nawierzchni - Aleja Jana 
Pawła II 

Letni rajd rowerowy Jesienne występy Amatorskiego  
Teatru Niewielkiego z Gąbina
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Komunalnych. Kolejny tego typu obiekt 
wybudowany zostanie również na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin.

102. Budowa 15 dróg gminnych
W okresie letnim i jesiennym  pro-

wadzone były prace remontowo-bu-
dowlane na piętnastu odcinkach dróg 
gminnych. Wybudowano łącznie ok. 
3,5 km nawierzchni, poprawiając ko-
munikację i dojazd mieszkańców do 
swoich posesji. Nowe drogi powstały 
w takich miejscowościach jak: Strze-
meszno, Czermno, Lipińskie, Jordanów, 
Jadwigów, Kamień-Słubice, Kępina, Ple-
banka, Nowe Wymyśle, Okolusz Nowe 
Grabie, Rumunki, Stary Kamień, Guzew. 

103. Kolejny memoriał szachowy  
w Gąbinie

21 październik w Gąbinie, odbył 
się XIV Memoriał Szachowy imie-
nia Błogosławionego Biskupa Leona 
Wetmańskiego, wzięło w nim  udział  
45 zawodników. Byli to mieszkańcy 
ziemi gąbińskiej jak i szachiści z Płoc-
ka, Gostynina, Kutna, Warszawy, Łodzi 
itd. W memoriale uczestniczyła także 
grupa zawodników z Ukrainy. Szachiści 
grali w tzw. szachy szybkie. Rozgrywali 
swoje partie w siedmiu rundach, z któ-
rych każda trwała  do 30 minut.

104. Bieg Niepodległości  
w Gąbinie

10 listopada mieszkańcy Miasta 
i Gminy Gąbin spotkali się na miejskiej 
starówce, by w sportowej atmosferze 
celebrować rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Gąbiński bieg 
rozpoczął się od zbiórki i wspólnej 
rozgrzewki na starówce. Poprowadzi-
li ją: Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
gąbiński maratończyk, Darek Kiełbasa. 
Jak co roku frekwencja dopisała. Na 
Stary Rynek przybyło ponad dwustu 
biegaczy.

105. Remont dachu budynku OSP 
Strzemeszno

Miasto i Gmina Gąbin wsparło  
finansowo remont dachu na budynku 
remizy OSP Strzemeszno. Stan tech-
niczny dotychczasowego pokrycia po-
zostawiał wiele do życzenia. Nowy dach 
zabezpieczył budynek przed deszczem 
i złymi warunkami atmosferycznymi. 
Remiza w Strzemesznie, pełni nie tylko 
rolę siedziby jednostki OSP, jest także 
miejscem spotkań i wielu wydarzeń 
rozrywkowo-kulturalnych w okolicy. 

106. Koncert Muzyki Polskiej
Wieczorem 10 listopada na hali 

sportowej przy Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie odbył się Koncert 
Muzyki Polskiej. Wydarzenie było ko-
lejnym etapem dwudniowych uroczy-
stości z okazji  99. rocznicy odzyskania 
przez Polskę wolności. Była to już szó-
sta odsłona koncertów niepodległo-
ściowych, organizowanych na ziemi 
gąbińskiej. W tym roku przed publicz-
nością wystąpił zespół Zayazd, Chór 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie 
(oraz jej uczniowie) oraz  Chór Miasta 
i Gminy Gąbin.

107. Uroczyste obchody 
99. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości

11 listopada w Gąbinie odbyły się 
główne uroczystości z okazji Narodowe-
go Dnia Niepodległości. Obchody nie-
podległościowe rozpoczęły się uroczystą 
Mszą Świętą w kościele parafialnym. Po 
Mszy Świętej nastąpił uroczysty prze-
marsz ulicami Gąbina pod Grób Niezna-
nego Żołnierza, gdzie odbyły się główne 
uroczystości niepodległościowe. 

108. Koncert Chóru Miasta i Gminy 
Gąbin w płockiej farze

W tym roku z okazji 99 rocznicy od-
zyskania niepodległości Chór Miasta 
i Gminy Gąbin wystąpił 12 listopada 
w Płocku na Koncercie Pieśni Patrio-
tycznej, który odbył się w Kościele św. 
Bartłomieja po niedzielnej Mszy św. 
o godz. 18:00. 

109. Budowa czterech dróg 
gminnych

W ramach jesiennych inwestycji 
drogowych pobudowano nowe odcinki 
dróg gminnych w miejscowościach Małe 
Góry, Grabie Polskie, Borki-Korzeniów-
ka. Wybudowane drogi finansowane 
były z budżetu Miasta i Gminy Gąbin  
z udziałem środków sołeckich z 2017 r. 

110. Wielki sukces maratończyka 
z Gąbina

17 listopada gąbińskie biegacz, Da-
rek Kiełbasa wziął udział w Eilat Desert 
Marathon  w Izraelu. Mimo trudnego 
klimatu Darek  zajął 3. miejsce w swo-
jej kategorii i 12. w kategorii OPEN. 
Był również najszybszym Polakiem, 
biorącym udział w maratonie. Warto 
dodać, iż reprezentacja naszych roda-
ków liczyła w tym roku 22 biegaczy. 
Wszystkich uczestników Eilat Desert 
Marathon  było 430. 

111. Nowy wóz dla OSP Gąbin
Zrealizowana została kolejna duża 

inwestycja, poprawiająca bezpieczeń-
stwo na ziemi gąbińskiej. Po roku in-
tensywnych prac samorządu oraz lo-
kalnej OSP, nowoczesny pojazd ratow-
niczo-gaśniczy dotarł do Gąbina. 22 li-
stopada samochód przywitali strażacy 
i mieszkańcy miasta. Wóz bojowy,  to 
potężna 460 konna maszyna, zbudo-
wana na podwoziu MAN z napędem 
8x8. Samochód może przewieźć 12 ton 
środka gaśniczego. Zakupiony pojazd, 
dzięki swojej unikalnej konstrukcji jest 
jedyną tego typu jednostką w całym 
kraju.

112. Obwodnica Gąbina coraz bliżej 
realizacji

13 lipca tego roku, Minister In-
frastruktury i Budownictwa utrzymał 
w mocy decyzję wojewody mazowiec-
kiego, dotyczącą budowy gąbińskiej 
obwodnicy. Był to kolejny etap postę-
powania odwoławczego, przybliżający 
realizację tej ważnej dla miasta inwe-
stycji. Decyzja została zaskarżona w Wo-
jewódzkim Sądzie Administracyjnym. 

Nowy wóz bojowy OSP Gąbin  XVII Memoriał Szachowy Uroczystości niepodległościowe
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16 listopada wnioskodawca wycofał 
oskarżenie, dzięki czemu, WSA umorzył 
toczące się w tej sprawie postanowienie 
sądowe. Prace budowlane mogą rozpo-
cząć się już wiosną 2018 roku. 

113. Mikołajki w Gąbinie
6 grudnia na gąbińskiej starówce 

odbyło się spotkanie ze świętym Mi-
kołajem. Na Stary Rynek przybyli naj-
młodsi mieszkańcy ziemi gąbińskiej, 
którzy wspólnie z opiekunami,  powi-
tali tego szczególnego, zwiastującego 
święta, gościa. Święty w towarzystwie 
elfów, Królowej Śniegu, Śnieżynki 
i innych pomocników, spotkał się  
z dziećmi i wręczył im słodkie upominki. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewania oraz 
zdjęć z Mikołajem i jego świtą. 

114. Uroczyste włączenie 
świątecznej iluminacji  
na miejskiej starówce

 6 grudnia odbyło się uroczyste 
włączenie świątecznych iluminacji 
w Gąbinie.  Na miejskiej starówce 
rozbłysły setki światełek, zwiastując 
zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia. Włączenie iluminacji 
odbyło się na Starym Rynku o godzinie 
18.00. W uroczystości wzięli udział 
mieszkańcy ziemi gąbińskiej, 
pracownicy ratusza oraz sponsorzy, 
którzy wsparli w tym roku inicjatywę 
świątecznych dekoracji Gąbina.

115. Uporządkowanie terenu przy 
ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie

Przeprowadzono prace porządko-
we przy ul. Dobrzykowskiej. Wybu-
rzony stary drewniany budynek, za-
grażający bezpieczeństwu okolicznych 
mieszkańców (m.in. zagrożenie poża-
rowe). Po demontażu obiektu, działka 
została uprzątnięta i uporządkowana. 

116. Mistrzostwa w szachach  
w Kamieniu

11 grudnia w Szkole Podstawo-
wej w Nowym Kamieniu odbyły się  
I Mistrzostwa Szkoły w szachach szyb-

kich. W zawodach uczestniczyło 12 
uczniów. Mistrzostwa miały na celu 
propagowanie gry w szachy i rozwi-
janie umiejętności tej królewskiej gry 
wśród uczniów szkoły w Nowym Ka-
mieniu.

117. Nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy dla OSP Topólno

W sobotę, 16 grudnia strażacy 
z OSP Topólno odebrali nowy samo-
chód ratowniczo-gaśniczy. Pojazd do-
tarł do remizy strażackiej w godzinach 
wieczornych. Został uroczyście przy-
witany przez lokalną społeczność oraz 
druhów z jednostki OSP. Samochód, 
dzięki 1000-litrowemu zbiornikowi 
oraz agregatowi wysokociśnieniowe-
mu,  znacząco poprawia możliwości 
bojowe OSP Topólno. 

118. Budowa kolejnej drogi  
na Osiedlu Pisarzy

Wybudowano drogę na u. Norwida 
w Gąbinie. Prace ziemne prowadzono 
na długości 125mb. Pobudowana zo-
stała część drogi od skrzyżowania z ul. 
Słowackiego. Odcinek łączący Osiedle 
Pisarzy z drogą powiatową (do skrzy-
żowania z ul. Słowackiego)  powstanie 
po wybudowaniu odwodnienia, któ-
rego jest obecnie w zaawansowanej  
fazie projektowej.

119. Koncert Bożonarodzeniowy
17 grudnia w hali sportowej przy 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbi-
nie odbył się koncert bożonarodze-
niowy. Podobnie jak w poprzednich 
latach, w czasie występów  zaprezen-
towały się zespoły dziecięce i młodzie-
żowe oraz lokalni artyści. Nie zabrakło 
uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia, 
Chóru Miasta i Gminy Gąbin, zespo-
łów taneczno-artystycznych, aktorów 
z Amatorskiego Teatru Niewielkiego 
i tradycyjnie już, orkiestry OSP Gąbin. 
Przy wejściu do hali sportowej przy-
gotowany był kącik Świętego Mikołaja 
- klimatyczne miejsce, gdzie po wystę-
pach można było zrobić sobie zdjęcie 
ze świętym. 

120. Wystawa o stanie wojennym 
w Dobrzykowie

17 grudnia w kościele parafialnym 
w Dobrzykowie odbyła się  wystawa 
Czas apokalipsy. Stan Wojenny 1981-
1983. Odwiedzający wystawę mogli 
oglądać archiwalne zdjęcia a także 
nabyć książki, naklejki i inne pamiątki, 
związane z tym tragicznym dla Pola-
ków wydarzeniem. Organizatorem wy-
stawy było stowarzyszenie Pro Patria  
z Dobrzykowa.

121. Nagroda dla Miasta i Gminy 
Gąbin za rozwój piłkarstwa 
młodzieżowego

W drugiej dekadzie grudnia w Płoc-
ku odbyła się uroczysta gala  z okazji 
40-lecia Płockiego Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej i 70- lecia klubu Wisła 
Płock. Miasto i Gmina Gąbin otrzy-
mało puchar za wspieranie rozwoju 
piłkarstwa młodzieżowego.  Nagrodę 
z rąk prezesa Unii Czermno Czesława 
Sobieckiego, odebrał Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. 

122. Oddanie do użytku Żłobka 
Samorządowego w Nowym Grabiu

29 grudnia otwarty został pierwszy 
w Nowym Grabiu i drugi w Mieście  
i Gminie Gąbin żłobek samorządowy. 
Zapewniający opiekę dla 21 dzieci, 
nowoczesny, bezpieczny i w pełni wy-
posażony, był jedną z największych 
tegorocznych inwestycji na ziemi gą-
bińskiej. 

Spotkanie z Mikołajem na gąbińskiej 
starówce

Koncert Bożonarodzeniowy 2017 Żłobek w Nowym Grabiu
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Podpisanie dokumentów odbyło 
się pomiędzy Wicemarszałek Janiną 
Orzełowską oraz Burmistrzem Krzysz-
tofem Jadczakiem. Towarzyszyli im: 
Członek Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego Elżbieta Lanc oraz Skarbnik 
MiG Joanna Stańczak. 

Środki pochodzą z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego (dysponującego 
przydzielonymi funduszami unijnymi). 

Rewitalizacja gąbińskiej starówki
18 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podpisana została umowa na dofi-
nansowanie programu Rewitalizacja najstarszej części Gąbina. 

Kwota na dofinansowanie wynosi 
3 196 848,55 zł. Dzięki pozyskanym 
środkom, zrealizowane będą strate-
giczne dla miasta inwestycje, polegają-
ce na renowacji zabytkowej kamienicy 
na Starym Rynku – miejsca urodzenia 
ostatniego premiera II RP Sławoja Fe-
licjana Składkowskiego oraz budynku 
dawnego sądu grodzkiego przy ul. Ko-
ściuszki. Obiekty będą spełniać funkcje 
użyteczności publicznej, aktywizując 

lokalną społeczność i zwiększając per-
spektywy rozwojowe regionu. W ich 
murach swoje siedziby ulokują gąbiń-
skie stowarzyszenia i organizacje pro-
społeczne, działać będzie Muzeum 
Ziemi Gąbińskiej, powstanie sala kon-
certowa, pomieszczenia biblioteczne, 
filia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury, siedziba spółdzielni socjalnej oraz 
Gąbiński Inkubator Przedsiębiorczości. 

W wydarzeniu wziął udział Bur-
mistrz Krzysztof Jadczak, który z rąk 
Pani Minister Elżbiety Rafalskiej ode-
brał dokument potwierdzający przy-
znanie wsparcia na funkcjonowanie 
samorządowych żłobków na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin. Łącznie na  in-
westycje i utrzymanie żłobków otrzy-
maliśmy 291 600 zł (185.400,00 zł – 
promesa na rozbudowę i wyposażenie 
Żłobka Samorządowego w Nowym 
Grabiu, 68.400,00 zł na prowadzenie 
żłobka w Gąbinie i 37.800,00 zł na pro-
wadzenie żłobka w Nowym Grabiu).

Miasto i Gmina Gąbin ma wielo-
letnie doświadczenie w korzystaniu 
ze środków Maluch+. W 2014 r. dzię-
ki  programowi udało się wybudować 
pierwszy w powiecie płockim żłobek 
(Żłobek Samorządowy w Gąbinie), 
który następnie został rozbudowany 
w 2016 r. Rok później  powstała druga 
tego typu placówka w miejscowości 
Nowe Grabie. Jest to zarazem pierw-
szy żłobek na obszarze wiejskim, poza 
siedzibą gminy na terenie powiatu 
płockiego.

Uroczyste wręczenie promes
15 lutego 2018 roku w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie odbyło 
się uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch+ 

W bieżącym roku planowana jest 
budowa placu zabaw, dostosowanego 
rozwijających się obszarów gminy. Bie-
żące inwestycje prorodzinne i oświa-
towe oraz dalsze plany rozwojowe 
(budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gą-

bin-Dobrzyków-Jordanów, gazociąg, 
inwestycje drogowe, dalsze uzbraja-
nie terenów inwestycyjnych) znacząco 
wpływają na liczbę nowych mieszkań-
ców gminy.

Opracowanie i fot.: W.Olszewski

Uroczyste przekazanie promes przez Minister Rafalską

Podpisanie umowy na dofinansowanie ze środków UE pojektu  
,,Rewitalizacja najstarszej części Gąbina’’
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Pierwsze prace budowlane już się 
rozpoczęły. Odbiór odrestaurowanych 
budynków przewidziany jest na okres 
letni 2018 roku.

Podpisanie umowy było ukorono-
waniem długiego i skomplikowanego 
projektu, będącego owocem starań 
wielu osób. Godny odnotowania jest 
fakt, iż cały program, stanowiąc prze-
myślaną i spójną inwestycję, zdobył wy-
soką ocenę wśród pozostałych przed-
sięwzięć z całego regionu, starających 
się o zewnętrzne dofinansowanie.

Oprac. W. Olszewski

Ekologiczne ogrzewanie  
w przedszkolach

Nowo wybudowany żłobek zapew-
nia opiekę 21 dzieciom. Spełnia on 
wszystkie normy bezpieczeństwa i jest 
profesjonalnie wyposażony, tak aby 
przebywającym w nim maluchom za-
pewnić jak najlepsze warunki bytowe. 

W ramach realizacji zadania rozbu-
dowy infrastruktury opiekuńczo-wy-
chowawczej w Nowym Grabiu, Miasto 
i Gmina Gąbin otrzymało z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
pożyczkę na realizację przedsięwzię-
cia: Wymiana źródła ciepła z węglo-
wego na gazowe. 

Rok 2017 upłynął na ziemi gąbińskiej pod znakiem inwestycji i licznych prac budowla-
nych. Zrealizowano m.in.  pierwszy etap zadania Przebudowa wraz z rozbudową szkoły 
podstawowej, budowa żłobka oraz przedszkola w m. Nowe Grabiu. 

Ogrzewanie gazowe, zamontowane 
w nowym budynku żłobka, pozytywnie 
wpływa zarówno na otaczające środowisko 
(znacznie mniejsza emisja szkodliwych sub-
stancji do atmosfer) jak i na koszty utrzyma-
nia żłobka. Gaz to wydajne i czyste źródło 
energii, coraz bardziej wypierające węgiel 
w systemach centralnego ogrzewania.  

WFOŚ wsparł samorząd Miasta i Gmi-
ny Gąbin kwotą 87 134,00 zł. Pieniądze 
przeznaczone były na montaż dwóch wy-
dajnych pieców gazowych. Część środków 
pochodzącą z budżetu MiG Gąbin przezna-
czono na przeniesienie systemu solarnego 
oraz na montaż instalacji wodnej. Całkowi-
ty koszt realizacji zadania to 135 183,44 zł.Ekologiczna instalacja grzewcza w żłobku w Nowym Grabiu
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Nowy wóz bojowy dla  OSP Topólno

Lekki pojazd bojowy marki Merce-
des wykonała firma TKM AUTO z Czę-
stochow. Samochód, dzięki 1000-litro-
wemu zbiornikowi oraz agregatowi wy-
sokociśnieniowemu, znacząco popra-
wia możliwości bojowe OSP Topólno. 

Koszt zakupu pojazdu wyniósł  
288 tys zł. Inwestycję dofinansował 
Komendant Wojewódzki Państwowej 
Straży Pożarnej w Warszawie, który 
przekazała na ten cel 180 tys. zł. Pozo-
stałe środki pochodziły z prywatnego 
dofinansowania (70 tys. zł), Fundu-
szy Sołeckich Topólno-Konstantynów 
(10,5 tys. zł) oraz środków własnych 
OSP Topólno i  budżetu Miasta i Gminy 
Gąbin 

Oprac. W. Olszewski
Fot: OSP Topólno

W sobotę, 16 grudnia strażacy z OSP Topólno odebrali nowy samochód ratowniczo-ga-
śniczy. Pojazd dotarł do remizy strażackiej w godzinach wieczornych. Został uroczyście 
przywitany przez lokalną społeczność oraz druhów z jednostki OSP. W wydarzeniu wziął 
udział Burmistrz Krzysztof Jadczak. 

Nowy pojazd OSP Topólno
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Na podstawie art. 381 § 1 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-
borczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 
oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Gminna 
Komisja Wyborcza w Gąbinie podaje do 
wiadomości wyborców, co następuje:

W okręgu wyborczym nr 5 utwo-
rzonym dla wyboru Rady Miasta  
i Gminy Gąbin w wyborach uzupeł-
niających, które dotyczyły obsadzenia  
1 mandatu, Gminna Komisja Wyborcza 
w Gąbinie zarejestrowała 1 kandydata 
na radnego.

W związku z tym, że liczba zareje-
strowanych kandydatów jest równa 
liczbie wybieranych radnych, na pod-
stawie art. 380 Kodeksu wyborcze-
go, w okręgu wyborczym nr 5 głoso-
wania w wyborach uzupełniających 
do Rady Miasta i Gminy Gąbin nie 
przeprowadza się, a zawybranego na 
radnego uznaje się następującego za-
rejestrowanego kandydata z listy nr 1  
KWW-NS

 1)    SIKORSKA Alicja

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gąbinie  
z dnia 13 marca 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego  
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Gą-
bin bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5.

24 października 2017 roku Sejmik 
Województwa Mazowieckiego przy-
jął uchwałę antysmogową. Głównym 
jej celem jest doprowadzenie do ob-
niżenia stężeń niebezpiecznych dla 
zdrowia i życia pyłów w tym PM10 i 
PM2,5 a także benzo(a)pirenu. 

Rocznie z powodu złej jakości po-
wietrza na Mazowszu umiera ok. 4 
tys. osób zaś szacowane koszty z tym 
związane sięgają od 4,2 do 8,5 mld 
euro. 

Uchwała wprowadza koniecz-
ność wymiany nieekologicznych 
źródeł ciepła w tym kotłów, pieców, 
kominków a także zakazuje spalania 
najgorszych jakościowo paliw. Zmia-
ny będą miały charakter stopniowy.

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, 
na rok 2018 przewidziane jest ogło-
szenie dwóch naborów (w marcu i 
październiku) na projekty w zakresie 
wymiany urządzeń grzewczych. W ra-
mach projektów, które będą ubiegać 
się o dofinansowanie niezbędne bę-
dzie oszacowanie ilości źródeł ogrze-
wania do wymiany. Zgodnie z RPO 
WM 2014-2020 preferowane będą 
podłączenia do sieci ciepłowniczej, a 
gdy nie jest  to uzasadnione ekono-
micznie, wymiana na kotły elektrycz-
ne, olejowe, spalające biomasę lub 
paliwa gazowe. Ponadto wykazanie 
efektywności energetycznej projek-
tu będzie wymagało sporządzenia 
audytu energetycznego (na co zgodę 
muszą wyrazić mieszkańcy)  

Informacje dotyczące uchwały 
antysmogowej znaleźć można na 
stronie internetowej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie w dziale 
„uchwała antysmogowa”

https://www.mazovia.pl/ekolo-
gia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/
art,3,uchwala-antysmogowa.html

Wszelkie pytania oraz wątpliwo-
ści można kierować na adres mailo-
wy antysmog@mazovia.pl

Uchwała 
antysmogowa

6 marca 2018 roku w świetlicy OSP 
Gąbin, odbyło się spotkanie poświę-
cone bezpieczeństwu w ruchu drogo-
wym. Wykład prowadzony przez funk-
cjonariusza wydziału drogowego po-
licji, poświęcony był szeroko pojętym 
zagadnieniom związanym z przepisami 
ruchu drogowego oraz bezpiecznym 
użytkowaniu dróg publicznych. Spo-
tkanie z policjantem zorganizował gą-
biński Klub Rowerowy MUKS Tandem 
Gąbin. W wykładzie wzięło udział oko-
ło 30 słuchaczy. 

Bezpieczestwo na drodze
Bezpieczeństwo na drodze, to  

w Polsce temat nieco bagatelizowa-
ny. Prowadzenie zajęć edukacyjnych, 
uświadamianie użytkownikom dróg 
publicznych ich praw i obowiązków 
a także wyjaśnianie niejasności jest 
wciąż potrzebne tak użytkownikom 
pojazdów mechanicznych, jednośla-
dów oraz użytkownikom pieszym.

Oprac: W. Olszewski
Fot: H. Grzelak

Obwieszczenie o wyborze
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Ułatwienia dla mieszkańców
Postęp informatyczny jaki obser-

wujemy w ostatnich latach jest jed-
nym z największych przełomów tech-
nologicznych w dziejach ludzkości. 
Wynalezienie i  upowszechnienie tran-
zystorów a później układów scalonych  
wywróciło dotychczasowy porządek 
świata do góry nogami. Razem z maso-
wą cyfryzacją, rośnie także szansa na 
wyrwanie się z ubóstwa, znalezienie 
pracy, osiągnięcie sukcesów życiowych 
itp. Dzisiaj każdy, bez względu na po-
chodzenie, statut majątkowy czy kolor 
skóry może tworzyć, udostępniać ma-
teriały i prowadzić działalność w Inter-
necie, często z wielką dla siebie korzy-
ścią. Cała wiedza, jaką zgromadził czło-
wiek dostępna jest dla każdego i w każ-
dym miejscu, dzięki powszechnemu 
dostępowi do sieci. Płatności online 

spowodowały, że zakupy można robić 
na całym świecie o każdej porze dnia 
i nocy i to bez wychodzenia z domu.

Cyfryzacja niesie ze sobą również 
zagrożenia. Chodzi głównie o bezpie-
czeństwo naszych danych osobowych 
oraz wykluczenie cyfrowe. Istnieją 
grupy ludzi, dla których cała ta infor-
matyczna rewolucja nie jest dostęp-
na. Brak infrastruktury sieciowej oraz 
środków do jej wykorzystania tworzy 

duże różnice społeczne. Są one o wiele 
bardziej niebezpieczne niż np. rozwar-
stwienie finansowe, bo dotykają sfery 
przepływu informacji. Mówiąc pro-
ściej, ten kto ma dostęp do multime-
diów wie więcej, rozumie więcej i ma 
większe możliwości na poprawę swo-
jego bytu. Problem ten dotyka zwłasz-
cza osoby starsze. W tym przypadku 
przeszkodą jest nie tylko brak dostępu 
do globalnej sieci, ale także ograniczo-
ny dostęp do sprzętu czy nieumiejętne 
korzystanie z nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych (m.in. podatność na 
manipulację i wykorzystanie naiwności 
ludzkiej, wynikającej z braku wiedzy). 
Dochodzi jeszcze problem finansowy – 
nie każdego stać na komputer, laptop 
czy tablet.

Cyfryzacja to proces dziejący się na 
naszych oczach.  W Polsce nie jest tak 
zaawansowany jak w krajach Europy 
Zachodniej, jednak w ostatniej deka-
dzie i u nas wiele rzeczy udało się w tej 
sprawie poprawić. Intensywne zmiany 
dotykają szczególnie sfery administra-
cyjnej. Zarówno organy rządowe jak 
i samorządowe pracują nad wdraża-
niem coraz bardziej zaawansowanych 
systemów informatycznych, których 
zadaniem jest ułatwianie życia obywa-
telom. Oczywiście nie da się uniknąć 
błędów i nie zawsze od razu wszystko 
działa jak należy; w dłuższej perspekty-
wie przeobrażenia są jednak widoczne 
a co najważniejsze, korzystne.

Zmiany zachodzą również w gminie 
Gąbin. Także u nas widać duże postę-
py w zakresie wprowadzania nowych 
technologii informatycznych. Poniżej 
kilka przykładów:

Żłobki z rządowym dofinansowaniem 

rządowego w Gąbinie oraz nowo po-
budowanego żłobka samorządowego  

w Nowym Grabiu. Na działal-
ność gąbińskiego żłobka MiG 
Gąbin otrzymało 68 400 zł zaś 
na obiekt w Nowym Grabiu  
223 200 zł. 

15 lutego Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak wziął udział w uro-
czystości wręczenia promes 
dofinansowania, które odbyło 
się w siedzibie Ministerstwa Ro-
dziny Pracy i Polityki Społecznej 
w Warszawie. 

Miasto i Gmina Gąbin otrzymało dofinansowanie na działalność dwóch żłobków samo-
rządowych. Pieniądze pochodzą z rządowego programu Maluch+. Kwota dotacji wynosi  
291 600 zł. 

Żłobek w Nowym Grabiu zapewnia 
opiekę dla 21 dzieci. Jest to druga tego 
typu placówka w MiG Gąbin i zarazem 
pierwsza w całym Powiecie Płockim, 
zlokalizowana na terenie wiejskim poza 
siedzibą gminy. W gąbińskim żłobku, po 
rozbudowie w 2016 roku, może prze-
bywać łącznie 38 maluchów. Obydwie 
placówki powstały w ostatnich 4 latach. 
Wybudowano je głównie dzięki pozy-
skanym środkom zewnętrznym. 

Oprac. W. Olszewski
Fot.  A. świerzyński

Środki przeznaczone będą na dzia-
łalność i funkcjonowanie żłobka samo-
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Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Gąbinie

Istotną rolę w życiu publicznym 
mieszkańców pełnią biblioteki. Świą-
tynie wiedzy, miejsce gdzie z pozoru 
czas się zatrzymał. Także i tutaj nowe 
technologie cyfrowe znalazły zastoso-
wanie. Miejska Biblioteka w Gąbinie 
od wielu lat może pochwalić się dużą 

ilością stanowisk multimedialnych. 
Sprzęt komputerowy w który jest wy-
posażona, podlega sukcesywnej mo-
dernizacji. Udało się to m.in. dzięki 
programowi iKONKA. Polegał on na 
uruchamianiu punktów powszechne-
go dostępu do Internetu (tzw. PIAP – 
Public Internet Access Point) w biblio-
tekach publicznych wszystkich gmin 
województwa. Punkty te nazywane są 
„czytelniami internetowymi”. Głów-
nym celem programu było zapewnie-
nie jak najszerszej grupie społeczności 
lokalnej łatwego, powszechnego i bez-
płatnego dostępu do sieci Internet 
w ramach nowo powstających Czytelni 
Internetowych, zgodnie z założeniami 
Strategii Lizbońskiej.

Program Rozwoju Bibliotek. – Pro-
wadzony w ramach Funduszu Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego, wspo-
mógł proces cyfryzacji bibliotek miej-
skich i gminnych w całym kraju. Dzięki 
niemu udało się wyposażyć gąbińską 
bibliotekę w odpowiedni sprzęt kom-
puterowy i multimedialny (komputery 
PC, laptopy, drukarki etc.). Działania 
te znacząco zwiększyły i rozbudowa-
ły atrakcyjność oraz ofertę kulturalną 
tego rodzaju placówek kulturalnych. 
Dziś, każdy zainteresowany może 
przyjść, wypożyczyć książkę, ale też 
skorzystać z Internetu, obejrzeć pliki 
multimedialne czy wydrukować, zna-
lezione w sieci informacje.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin
Kluczowym krokiem na polu cyfry-

zacji było darmowe udostępnienie kom-
puterów i infrastruktury internetowej 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
cyfrowym. projekt pt: „Przeciwdziała-
nie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście 
i Gminie Gąbin”, jest współfinansowa-
ny przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Spo-
łeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki, Działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu – e-
-Inclusion, którego głównym celem 
było zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
zjawiska wykluczenia cyfrowego wśród 
mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin po-
przez dostęp do Internetu dla 80 gospo-
darstw domowych, przeprowadzenie 
szkoleń w zakresie obsługi komputera 
(160 osób), zapewnienie niezbędne-
go sprzętu i oprogramowania, a także 
pomocy technicznej przy instalowaniu 
sprzętu w gospodarstwach domowych 
(80 zestawów komputerowych) i jed-
nostkach podległych (104 zestawów 
komputerowych) przez okres realizacji 
projektu, tj. do 31 grudnia 2014 r. Dzię-
ki programowi zmniejszył się odsetek 
osób pozbawionych dostępu do nowo-
czesnych mediów, co korzystnie wpły-
wa zarówno na ich sytuację społeczną 
jak i materialną.

Szkoły
Ważnym miejscem z punktu widze-

nia społeczeństwa cyfrowego, są szko-
ły. To tam dzieci często po raz pierw-
szy mają styczność z komputerem czy 
Internetem. W ostatnim czasie lokalny 
samorząd, dzięki wsparciu zewnętrz-
nemu wspomógł wymianę wyeksplo-
atowanego sprzętu komputerowego 
w większości szkolnych pracowni in-
formatycznych na terenie całej gmi-
ny. W części placówek powstały nowe 
pracownie. Zmodernizowano szkolną 
infrastrukturę sieciową. Dzięki współ-
pracy z firmami GLOBAL LAN i VECTRA, 
dzieci i młodzież mogą czerpać z do-
brodziejstw szybkiego, spełniającego 
współczesne standardy Internetu.

Cyfrowe szkoły to nie tylko po-
wszechny dostęp do sieci ale także 
efektywne wykorzystanie zasobów 
multimedialnych. Dzisiaj już nie tylko 
książka i wykłady nauczyciela, ale tak-
że  utwory muzyczne, filmy edukacyjne 
i interaktywne  tablice (w które wyposa-
żono miejsko-gminne szkoły) wyznacza-
ją sposób prowadzenia zajęć lekcyjnych 
a wszystko to dzięki pozyskaniu przez 
Samorząd Gąbina dotacji na zakup po-
mocy dydaktycznych do realizacji pro-
gramów nauczania z wykorzystaniem 

technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w ramach Rządowego Progra-
mu Rozwijania Kompetencji Uczniów 
i Nauczycieli w Zakresie Stosowania 
Technologii Informacyjno-Komunika-
cyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Pod koniec 
listopada 2012r. został rozstrzygnięty 
przetarg nieograniczony na dostawę 
pomocy dydaktycznych do Szkoły Pod-
stawowej im. Marii Konopnickiej w Gą-

binie. Dotacja w wysokości 187 591,00 
zł została przeznaczona na pokrycie 
kosztów zakupu pomocy dydaktycz-
nych sprzętu komputerowego i innych 
urządzeń w tym: przenośne kompu-
tery dla uczniów – szt. 45, przenośne 
komputery dla nauczycieli – szt. 10,  
2 szafy do przechowywania i bezpiecz-
nego przemieszczania pomiędzy salami 
lekcyjnymi przenośnych komputerów, 
posiadających funkcję ładowania bate-
rii, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne 
umożliwiające drukowanie, kopiowanie 
i skanowanie, 7 drukarek laserowych 
kolorowych, skaner, tablica interak-
tywna, 2 projektory krótkoogniskowe,  
14 głośników, kontroler WLAN zarzą-
dzający szkolną siecią bezprzewodową, 
4 projektory multimedialne, 7 ekranów 
projekcyjnych i uchwytów sufitowych,  
wizualizer, zasilacz UPS, oprogramowa-
nia komputerowe dla uczniów i nauczy-
cieli oraz programy antywirusowe.

Szkoły z Miasta i Gminy Gąbin wzbo-
gaciły się także o nowoczesne, respon-
sywne, intuicyjne i przyjazne dla użytkow-
nika strony internetowe, będące platfor-
mą wzajemnych relacji uczeń/rodzic/
nauczyciel. W chwili obecnej wyznaczeni 
administratorzy zajmują się  aktualizacją 
treści nowych stron internetowych.

W ostatnim czasie dzięki współ-
pracy jednostek oświatowych z firmą 
GLOBA-LAN udało się wymienić sprzęt 
komputerowy w starszych pracow-
niach informatycznych.
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Gąbinie

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Gąbinie funkcjonuje profesjo-
nalne studio cyfrowe (sfinansowane 
ze środków UE z programu PROW na 
lata 2007-2013), dające szerokie moż-
liwości twórcze wszystkim artystom 
z całego regionu. MGOK posiada rów-
nież pięć ogólnodostępnych stanowisk 
komputerowych oraz dostęp do szero-
kopasmowego Internetu. Jest to więc 
kolejna placówka, korzystająca z do-
brodziejstw współczesnych rozwiązań 
technicznych.

Na obszarze miasta zainstalowano 
dwa telebimy multimedialne, przysto-
sowane do wyświetlania krótkich in-
formacji wizualnych, promocji miasta 
i turystyki w regionie, reklam, ogło-
szeń itp.

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Gąbinie

Mało kto wie, że w ZGKiM funk-
cjonuje Elektroniczne Biuro Obsługi  
Klienta (Internetowy system odczytu 
wodomierzy – http://www.zgkim- 
gabin.pl/e-book) poprzez które  

udostępnione są dwie aplikacje 
umożliwiające podanie stanu licznika  
wody, sprawdzenie płatności itp.  
Wszystko za pomocą zwykłej prze-
glądarki internetowej w komputerze.

Na bieżąco wdrażane są nowocze-
sne rozwiązania elektroniczne w infra-

strukturze wodociągowej, ściekowej 
i ciepłowniczej. Szeroko rozumiana 
automatyka przemysłowa, nowocze-
sne elektroniczne systemy kontroli, 
monitoringu, opomiarowania poszcze-
gólnych elementów infrastruktury 
(przepompownie, studnie, reduktory, 
itp.) jak również całych obiektów (sta-
cje uzdatniania wody, oczyszczalnie 
ścieków, kotłownie, węzły cieplne itp.) 
wraz z możliwością zdalnego ich ste-
rowania i zarządzania na odległość, 
stanowią podstawę bezpiecznego 
i pewnego świadczenia podstawowych 
usług. Szczegóły podejmowanych dzia-
łań to temat na odrębny artykuł.

Związek Gmin Regionu Płockiego
Nowoczesne rozwiązania informa-

tyczne wspomagają również obsługę 
działań w zakresie gospodarowania 
odpadami, które Samorząd Miasta 
i Gminy Gąbin powierzył  ZGRP. Dzię-
ki wdrożonemu systemowi eSOG – 
KONTO MIESZKAŃCA (https://zgrp.
esog.pl/) możliwe jest zamówienie 
kodów kreskowych, sprawdzenie hi-
storii płatności, pobranie druków czy 
zweryfikowanie terminów odbioru od-
padów.

Jednym z najtrudniejszych zadań 
cyfryzacji jest wdrożenie odpowied-
nich systemów w obszarze administra-
cji publicznej. Doświadczenia z ostat-
nich dwudziestu lat pokazały, iż proces 
ten bywa długi i okupiony wieloma 
trudnościami.  Systemy, które w teorii 
wyglądały na bezproblemowe, bory-
kały się w początkach swego funkcjo-
nowania z wieloma błędami.  Pierwsze 
wersje GEOPORTALU, platformy ePU-
AP, PESEL, CEPiK, czy CEiDG   sprawiały 
wiele kłopotów swoim  użytkownikom, 
cierpiąc na typowe  niedomagania 
wieku dziecięcego. Kolejne wersje 
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stopniowo eliminowały błędy i dziś 
systemy te działają sprawnie. Admini-
stracja rządowa w większości przypad-
ków etap cyfryzacji ma już za sobą. Te-
raz kolej na niższe szczeble – powiaty, 
gminy, jednostki podległe.

A jak wygląda cyfryzacja w naszej lo-
kalnej administracji?

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
W ostatnim czasie w gąbińskim ra-

tuszu udało się zrealizować kilka pro-
jektów i przedsięwzięć informatycz-
nych. Podstawą działań była wymiana 
sprzętu komputerowego na nowszy, 
wyposażony w nowocześniejsze opro-
gramowanie i spełniający obowiązu-
jące normy bezpieczeństwa. Najważ-
niejszym elementem było wyelimino-
wanie niewspieranych już systemów 
operacyjnych Windows XP i wdroże-
nie nowszych rozwiązań (Windows 7 
i Windows 10).

Duże i trudne do wdrożenia zmiany 
poczyniono w zakresie poprawy pro-
cedur bezpieczeństwa i przechowy-
wania danych. Zmiany te dotyczyły za-
równo wewnętrznej organizacji pracy 
jaki i systemów bezpieczeństwa oraz 
połączenia z Internetem.

Swoistym kamieniem milowym 
było uruchomienie i wdrożenie syste-
mu Elektronicznego Zarządzania Do-
kumentacją (EZD). By tego dokonać 
należało zainwestować zarówno w 
sprzęt informatyczny (serwer, bazy da- 
nych, systemy kopi zapasowych) jak 
również dokonać reorganizacji pracy 
(zmiany w strukturze organizacyjnej urzę- 
du (nowy schemat organizacyjny), zmia- 
ny oznaczeń stanowisk, usystematyzo-
wanie numeracji teczek i numerów 
spraw, korekty nazw stanowisk i refe- 
ratów, szkolenie pracowników). Naj- 
bar-dziej widocznym elementem dla 
klientów było uruchomienie BIURA 
PODAWCZEGO. Zlokalizowane zostało 
na parterze w pokoju nr 1, jak najbli-
żej drzwi wejściowych – dogodnie dla 
osób odwiedzających, wszystkie pisma 
składa się i odbiera w jednym miejscu 
bez konieczności odwiedzana różnych 
pokojów i referatów.

Wykonano następujące prace do-
tyczące systemów wykorzystywanych 
w UMiG: wdrożono nowy system in-
formatyczny kadrowo-płacowy wraz 
z migracją danych, całkowicie wyeli-
minowano starsze, już nie rozwijane 
oprogramowanie, wdrożono system 
podatkowy – środki transportu (AUTA) 
pod Windows wdrożono automatycz-
ne księgowanie wpłat w systemie Wie-
czyste Użytkowanie, Auta i Dodatki 
Mieszkaniowe. Jednym z ważniejszych 
działań było uruchomienie usług ka-

talogowych i podłączenie stanowisk 
komputerowych do domeny umig.ga-
bin.pl, przeniesienie i uruchomieniu 
kopi zapasowych baz danych syste-
mów informatycznych wykorzystywa-
nych w UMiG. Zaktualizowano i wdro-
żono zapisy dokumentów Polityka 
Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządza-
nia Systemem Informatycznym.

Wdrożono oprogramowanie STA-
TLOOK wspierające zarządzanie wyste-
me oraz zbierające informacje o zainsta-
lowanym oprogramowaniu na kompu-

terach i pozostałych sprzecie oraz jego 
podzespołach. Aplikacja dodatkowo 
monitoruje spo-sób użytkowania 
komputera przez pracownika

Uruchomiono nowy serwer, zaku-
piono skonfigurowano i wdrożono sys-
tem kopii awaryjnych, system bezpie-
czeństwa sieci (UTM STORMSHIELD), 
uruchomiono urządzenia awaryjnego 
podtrzymania zasilania serwera, wy-
mieniono wszystkie przełączniki sie-
ciowe w urzędzie na gigabitowe wraz 
z UPSami podtrzymującymi zasilanie.
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Miasto i Gmina Gąbin wzboga-
-ciło się o nowoczesną, responsyw- 
ną  i odpowiednio zabezpieczoną 
stronę internetową (www.gabin.pl) 
Dzięki indywidualnym rozwiązaniom 
i  wielowątkowym zabezpieczeniom 
zmniejsza się ryzyko ataków 
hackerskich oraz utraty czy niepo-
żądanej modyfikacji zebranych na 
stronie danych. W zakres prac weszło 
przygotowanie indywidualnych pro-
jektów graficznych. Do zarządzania 
stroną został wdrożony system 
zarządzania treścią CMS Joomla. Stro-
na jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.0 
AA oraz dostosowana do wyświetlania 
w urządzeniach mobilnych (smartfony,  
tablety, itp.). W toku prac wykonano 
także pełną i przemyślaną optymaliza-
cję strony internetowej pod kątem jak 
najlepszego pozycjonowania w wyszu-
kiwarkach internetowych. Optymaliza-
cja objęła dopracowanie generowania 
indywidualnych tytułów (TITLE) na 
w pełni poprawne, dopracowanie ge-
nerowania adresów URL na przyjazne 
wyszukiwarkom, dopracowanie me-
chanizmu generowania meta tagu opi-
su każdej podstrony (DESCRIPTION). 
Wdrożone zostały najlepsze sprawdzo-
ne rozszerzenia oraz wykonane prace 
programistyczne (PHP, HTML, CSS, JS) 
i prace graficzne.

Dzięki współpracy z firmą GLOBAL-
-LAN  w obrębie miasta zainstalowano 
kamery IP, z których obraz stremowany 
w czasie rzeczywistym udostępniany 
jest na stronie internetowej (http://
www.gabin.pl/multimedia/kamera-
-online ). Służą one zarówno zadaniom 
promocyjnym jak i poprawie bez- 
pieczeństwa mieszkańców.  Zlokalizo- 
wane w strategicznych punktach aglo-
meracji, dają podgląd na najważniejsze 
miejsca Gąbina (starówka, lodowisko). 
Bez wychodzenia z domu lub będąc 
w dalszej podróży można sprawdzić 
pogodę, lub ilość osób korzystających 
z gąbińskiego lodowiska.

Dużym osiągnięciem ułatwiającym 

mieszkańcom dostęp do elektronicz-
nych usług administracji publicznej, 
potwierdzających pewien poziom 
zaawansowania technologii informa-
tycznych wdrożonych w urzędzie   było 
uruchomienie Punktu Potwierdzania 
Profilu Zaufanego (https://pz.gov.
pl/), powiązanego z platformą ePU-
AP (https://epuap.gov.pl/). Pisaliśmy 
o tym w grudniu 2017 roku (http://
www.gabin.pl/aktualnosci/681-
potwierdz-swoj-profil-zaufany-epuap-
w-gabinie) .

Jednym z ostatnich wdrożeń jed-
nocześnie ułatwień dla mieszkańców 

było udostępnienie przez starostwo 
powiatowe systemu geodezyjnego 
który zapewnia dostęp w trybie rzeczy-
wistym do aktualnej, cyfrowej mapy 
ewidencyjnej z możliwością połącze-
nia jej z rastrami ortofotomapy (zdjęć 
mapy satelitarnej) ponadto pracow-
nicy urzędu zajmujący się gospodarką 
gruntami i planowaniem przestrzen-
nym otrzymali dostęp do bieżąco ak-
tualizowanej bazy ewidencji gruntów 
i budynków dla Miasta i Gminy Gąbin. 
System działa w oparciu o usługę GEO-
PORTAL 2 (http://powiat-plock.geo-
portal2.pl/) .  

W chwili obecnej trwają prace 
nad oczekiwanym przez mieszkańców 
wprowadzeniem możliwości płat-
ności bezgotówkowych w urzędzie. 
W najbliższym okresie wszelkie opła-
ty i należności będzie można dokonać 
zarówno tradycyjnie w przysłowio-
wym okienku w kasie jak i za pomocą 
terminala, używając karty bankoma-
towej (debetowej, kredytowej).

  Co nas czeka w przyszłości?
Rozpoczęły się prace nad urucho-

mieniem systemu e-PODATKI. Dzięki 
niemu  informacje podatkowe będą 
teraz dostępne niezależnie od miejsca 
i czasu – wystarczy dostęp do Interne-
tu. Usługa ePodatki będzie umożliwiała 
osobom fizycznym i prawnym 
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możliwość bieżącego sprawdzenia 
podstawy opodatkowania, kwoty 
należnych podatków i opłat, zaległości 
oraz odsetek. Możliwe będzie też 
opłacenie wybranych należności 
poprzez system bankowości elek-
tronicznej. Zastosowane technologie 
kryptograficzne zapewniają bezpie-
czeństwo i poufność przesyłanych 
danych. Zostaną również wyodręb-
nione indywidualne rachunki bankowe 
podatników a dzięki usłudze PayByNet 
–pozwolą na uregulowanie wybranych 
należności poprzez system bankowo-
ści elektronicznej.

Zgodnie z planowaną i w części wpro-
wadzoną zmianą aktów prawnych (ko-
deks wyborczy, ustawa o samorządzie 
gminnym, ustawa o jawności życia pu-
blicznego) wprowadzona zostanie trans-
misja wideo w trybie online z przebiegu 
sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin. Stre-
amowany w czasie rzeczywistym obraz 
będzie udostępniony na stronie www.
gabin.pl Mimo iż prze-pisy odnoszą się do 
nowej kadencji w samorządach, planuje 
się testowe wdrożenie rozwiązania dużo 
wcześ-niej. Udostępnione zostaną, za 
poś-rednictwem stron internetowych, 
m.in. dane dotyczące imiennego głoso-
wania poszczególnych radnych. Wpro-
wadzone zostaną również rozwiązania 
w zakresie większej jawności i transpa-
rentności procesu uchwalania  i podej-
mowania prawa lokalnego i działalności 
samorządu.

Wszystkie wymienione czynności 
nie byłyby możliwe bez wsparcia ze-
wnętrznego. Tematyka informatyzacji 
szczególnie na poziomie powiatów 
i gmin jest trudna, głównie pod wzglę-
dem finansowym. Cyfryzacja pochła-
nia znaczne środki finansowe. Zakup 
odpowiedniego sprzętu to wydatek 
jednorazowy, natomiast jego utrzyma-
nie, modernizacja wraz z aktualizacją 
oprogramowania, wsparciem tech-
nicznym, opieką autorską wymaga cią-
głych dodatkowych funduszy. Docho-
dzą również zadania związane z bez-
pieczeństwem, ochroną danych oso-
bowych, bieżącą zmianą i aktualizacją 
przepisów. Należy również wspomnieć 
o bardzo dynamicznym postępie tech-
nologicznym w dziedzinie technologii 
ICT, która obejmuje wszystkie media 
komunikacyjne (Internet, sieci bez-
przewodowe, sieci Bluetooth, telefo-
nia stacjonarna, komórkowa, satelitar-
na, technologie komunikacji dźwięku 
i obrazu, radio, telewizje itp.) oraz 
media umożliwiające zapis informa-
cji (pamięci przenośne, dyski twarde, 
dyski CD/DVD, taśmy itp.), a także 
sprzęty umożliwiające przetwarzanie 
informacji (komputery osobiste, ser-
wery, klastry, sieci komputerowe itp.). 

Dodatkowo technologie ICT obejmu-
ją także całą gamę aplikacji informa-
tycznych oraz złożonych systemów IT 
umożliwiających realizację przetwa-
rzania i przesyłania danych na wyż-
szym poziomie abstrakcji niż poziom 
sprzętowy.

Samorząd Miasta i Gminy Gą-
bin  wkłada dużo wysiłku w pozyski-
wanie środków zewnętrznych na tzw. 
informatyzację, zarówno z funduszy 
europejskich jak i administracji rządo-
wej oraz samorządowej. 

Projekty partnerskie Miasta 
i Gminy Gąbin dotyczące 
informatyzacji.
1. Projekt EA - pn. „Rozwój elektro-

nicznej administracji w samorzą-
dach województwa mazowieckie-
go wspomagającej niwelowanie 
dwudzielności potencjału woje-
wództwa”, partner – Miasto i Gmi-
na Gąbin, cel projektu poprawa 
funkcjonowania jednostek samo-
rządu terytorialnego województwa 
mazowieckiego i optymalizacja 
kosztów utrzymania tych jednostek 
poprzez: podniesienie na wyższy 
poziom standaryzacji, jednolitości 
i harmonijności rozwiązań w zakre-
sie e-Administracji. Projekt realizo-
wany z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2007 – 
2013, Priorytet II - e-Rozwój Woje-
wództwa Mazowieckiego, działanie 
2.2. - Rozwój e-usług..

2. Systemy dziedzinowe jako część  
projektu EA. Systemy Dziedzinowe 
(SD) wspomagające realizację 
ustawowych zadań gmin i powia-
tów zostaną wdrożone w postaci 
aplikacji wspomagających prowa-
dzenie przewidzianych prawem 
rejestrów i ewidencji w dziedzinach, 
takich jak:
• Podatki od nieruchomości 

i opłaty lokalne.
• Gospodarka nieruchomościami 

jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz Skarbu Państwa.

• Zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego.

• Ewidencja dóbr kultury.
• Ewidencja podmiotów prowa- 

dzących działalność gospo-
darczą.

• Obsługa Rady
• Udzielania koncesji na sprze-

daż alkoholu
3. Projekt BW – pn. ”Przyspieszenie 

wzrostu konkurencyjności woje-
wództwa mazowieckiego, przez 
budowanie społeczeństwa infor-
macyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy poprzez stworzenie zinte-
growanych baz wiedzy o Mazowszu 
(BW)”. Wartość projektu i wartość 
dofinansowania. Całkowity koszt 
inwestycji – 165 874 828,00 
zł, wartość dofinansowania –  
140 081 155,28 zł. 

4. Projekt ASI – pn. „Regionalne Part-
nerstwo Samorządów Mazowsza 
dla Aktywizacji Społeczeństwa In-
formacyjnego w Zakresie e-Admi-
nistracji i Geoinformacji (Asi)”. Pro-
jekt ASI realizowany jest w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 
II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, 
Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 
2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ 
projektów: e-administracja.

5. Projekt pn. „Sprawność – kompe-
tencja – satysfakcja – wysoka ja-
kość obsługi klienta w pięciu JST 
z regionu płockiego i gostynińskie-
go”. Beneficjentem projektu jest 
Gmina Miasto Płock, natomiast 
partnerami Gmina Stara Biała, 
Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Miasta 
Gostynina, Powiat Gostyniński. 
Wartość całkowita projektu: 
1.192.900,80 zł. Dofinansowanie: 
84,28 % kosztów kwalifikowalnych 
– 1.005.376,80 PLN ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza Edukacja Roz-
wój 2014-2020, Działanie 2.18 
POWER: Wysokiej jakości usługi 
administracyjne. Termin realizacji 
projektu: 01.01.2017 – 30.09.2018 
Cel główny projektu: modernizacja 
i podniesienie efektywności proce- 
sów świadczenia usług oraz po-
prawa jakości obsługi klienta, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
przedsiębiorców, w pięciu jednost- 
kach samorządu terytorialnego 
z regionu płockiego i gostyniń-
skiego, w okresie 21 miesięcy 
realizacji projektu. 

opracowanie:  
A. Świerzyński, W. Olszewski
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Należy pamiętać, że posiadane ra-
chunki muszą potwierdzać regularność 
wywozu szamba, co reguluje ustawa  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późniejszymi 
zmianami):

Art. 5 ust.1 pkt 3a „Właściciele nie-
ruchomości zapewniają utrzymanie 
czystości i porządku przez: gromadze-
nie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych”

Art. 5 ust.1 pkt 3b „Właściciele 
nieruchomości zapewniają utrzyma-
nie czystości i porządku przez: pozby-
wanie się zebranych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych 
oraz nieczystości ciekłych w sposób 
zgodny z przepisami ustawy i przepi-
sami odrębnymi”

Art. 6 ust 1. „Właściciele nierucho-
mości, którzy pozbywają się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych 
oraz właściciele nieruchomości, któ-
rzy nie są obowiązani do ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rzecz gminy, wykonu-
jąc obowiązek określony w art.5 ust. 1 
pkt 3b, są obowiązani do udokumen-
towania w formie umowy korzystania 
z usług wykonywanych przez: gminną 
jednostkę organizacyjną lub przedsię-
biorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływo-
wych i transportu nieczystości ciekłych 
– przez okazywanie takich umów i do-
wodów uiszczania opłat za te usługi”.

Jak wynika z powyższych prze-
pisów, właściciel nieruchomości ma 
obowiązek udokumentować wykona-
nie obowiązku przez okazanie umowy 
i dowodów płacenia za usługi. Ozna-
cza to, że musi przechowywać umowę  
i dowody płacenia. 

Brak udokumentowanego wywozu 
nieczystości będzie skutkować konse-
kwencjami finansowymi, decyzjami 
administracyjnymi o dokonaniu wywo-
zów zastępczych.

Obowiązkiem Gminy zgodnie  
z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 wyżej przywo-
łanej ustawy jest prowadzenie ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych 
na nieczystości płynne oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków:

„Gminy prowadzą ewidencję: 1) 
zbiorników bezodpływowych w celu 

Informacja dla posiadaczy szamb  
i oczyszczalni przydomowych

kontroli częstotliwości ich opróżnia-
nia oraz w celu opracowania pla-
nu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) 
przydomowych oczyszczalni ścieków  
w celu kontroli częstotliwości i sposobu 
pozbywania się komunalnych osadów 
ściekowych oraz w celu opracowania 
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej”

Dlatego też, Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin apeluje do mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin, którzy 

jeszcze nie złożyli zgłoszenia posia-
danego zbiornika bezodpływowego 
(szamba) lub przydomowej oczysz-
czalni ścieków o wypełnienie załączo-
nego druku zgłoszenia i dostarczenie 
do Urzędu Miasta i Gminy.

W przypadku przeprowadzenia 
kontroli posiadanych zbiorników bez-
odpływowych będą sprawdzane umo-
wy oraz rachunki potwierdzające wy-
wóz nieczystości ciekłych

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych 
podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczania opłat za wywóz 
nieczystości.

Dyżury pracowników
ZGRP dla mieszkańców 
w 2018 roku
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Miasto i Gmina Gąbin ogłosiło przetarg na działki budowlane na ul. Złotej w Gąbinie. Ceny wywoławcze 
zaczynają się już od 50 zł za metr kwadratowy.Przetargi odbędą się 15 maja 2018 roku. Sprzedawane 
nieruchomości są niezabudowane. Mają możliwość przyłączenia isę do sieci wodociągowej i elektrycznej. 
Szczegółowe informacje dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin (pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu (pon, 
wt, czw, pt – 7:30-15:30; śr – 10:00-18:00) oraz pod nr telefonu (24) 267 41 67

Tym razem, zanim zasiedliśmy do 
wspólnej wieczerzy, delegacja członków 
Zarządu: prezes Elżbieta Kamińska, wi-
ceprezes Anna Wrzesińska i gospodarz 
lokalu Jan Orłowski w towarzystwie 
Burmistrza Krzysztofa Jadczaka udała 
się do parku miejskiego, by przy Pomni-

Wigilia Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin 
Anno Domini 2017 r.
Do tradycji Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin należą spotkania wigilijne, które  
od kilku lat odbywają się w gościnnej świetlicy OSP w Gąbinie.

ku – Głazie Marszałka Józefa Piłsudskie-
go uczcić 150 rocznicę Jego urodzin. 
Została tam złożona wiązanka kwiatów, 
zapalone znicze, a cały pomnik opasany 
biało-czerwoną wstęgą. 

Przy stole wigilijnym zgromadzi-
li się członkowie Związku, sympatycy  

i goście: pan Burmistrz, prezes stowa-
rzyszenia Pro Patria Lokalni Patrioci  
z Dobrzykowa Łukasz Strzelecki, Pań-
stwo Agnieszka i Andrzej Wichrowscy  
z Gąbińskiego Amatorskiego Teatru 
oraz p. Joanna Matuszewska – repre-
zentująca Chór M. i G. Gąbin.
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155. rocznica 
Powstania Styczniowego

Wydarzenie zorganizowali człon-
kowie dobrzykowskiego stowarzysze-
nia Pro Patria oraz Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin. Punktualnie o godzinie 
18.00 rozpoczęło się spotkanie przy 
mogile poległych powstańców. Wśród 
gości obecni byli członkowie Pro Patrii, 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, przedsta-
wiciele lokalnych stowarzyszeń, mło-
dzież szkolna oraz mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej i dobrzykowskiej. Obecny 
był także Senator Marek Martynowski 
oraz Pani Marlena Mazurska – Kierow-
nik Delegatury Urzędu Wojewódzkie-
go w Płocku.

22 stycznia minęło 155 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Na cmentarzu w Dobrzy-
kowie spotkali się okoliczni mieszkańcy oraz przedstawiciele lokalnych jednostek rządo-
wych i samorządowych, by wspólnie uczcić tę ważną dla Polaków rocznicę.

Cieszyło nas bardzo, że przybył 
dawno nie widziany ze względu na 
stan zdrowia nestor, p. Tadeusz Kara-
sek, żołnierz ruchu oporu AK i Żołnierz 
Wyklęty ROAK.

5 grudnia 2017 r. minęła 25 rocz-
nica powstanie naszego Związku. Z tej 
okazji p. Anna Wrzesińska przygoto-
wała kalendarium za ostatnie pięć lat, 
będące kontynuacją wydanej w 2012 r. 
książki pt. „Związek Piłsudczyków Od-
dział Gąbin. 20 lat działalności” i za-
prezentowała je obecnym.

Jako dobrzy przyjaciele dzieliliśmy 
się wydarzeniami z minionego roku, 
śpiewaliśmy kolędy a Pan Karasek grał 
na organkach. Pani prezes Elżbieta 
Kamińska przeczytała sprawozdanie  
z pracy Związku za miniony rok, po-

dziękowała za współpracę i złożyła ży-
czenia od przyjaciół Związku.

P. Anna Wrzesińska opowiedziała  
o swoim udziale w XXVII Sesji Nauko-
wej Fundacji  Generał Elżbiety Za-
wadzkiej w Toruniu, 16-17 listopada 
2017 r. Jej tematem przewodnim była: 
„Łączność w Polskim Państwie Pod-
ziemnym”, w jego ramach p. Wrzesiń-
ska wygłosiła referat pt. „Zagadnienia 
łączności w oddziale ZWZ-AK Obwodu 
Gąbin, Inspektorat Płock”. Udostępniła 
obecnym tekst referatu, który będzie 
wydrukowany w następnym biuletynie 
Fundacji.

Teresa Nowakowska zaprezento-
wała aktualną Kronikę Związku, a p. 
Jadwiga Makowska odczytała kilka 
wierszy patriotycznych.

Prezes Związku Piłsudczyków o/Gą-
bin i członek Zarządu Głównego Związ-
ku Piłsudczyków Elżbieta Kamińska  
w dn. 3-6.12.2017 r. uczestniczyła w trzy-
dniowym wyjeździe na Wileńszczyznę  
z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, zorganizowanym 
przez Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych oraz Związek Pił-
sudczyków. Uczestnicy zwiedzili Wilno, 
Zułów, gdzie urodził się Marszałek, ko-
ściół w Powiewiórka, gdzie był chrzczony  
i Troki. Główne uroczystości odbyły się 
na cmentarzu na Rossie i w  Zułowie. 

Pan Tadeusz Karasek otrzymał z rąk 
Burmistrza i Prezesa Związku odznacze-
nie z podobizną Marszałka J. Piłsudskie-
go za zasługi dla miasta i gminy Gąbin.

  Oprac. Anna Maria Wrzesińska

W trakcie uroczystości złożono 
kwiaty, odczytano apel poległych oraz 
odmówiono modlitwę w intencji po-
wstańców 1863 roku. Na zakończenie 
uroczystości odśpiewany został Hymn 
Polski. Dla uczestników wydarzenia 
odbyło się ognisko patriotyczne, przy 
którym można było się ogrzać, poroz-
mawiać i pośpiewać piosenki o charak-
terze narodowym.

Obchody rocznicy wybuchu po-
wstania odbyły się również na gąbiń-
skim cmentarzu parafialnym. Przy 
powstańczej mogile spotkali się miesz-
kańcy Gąbina i członkowie Towarzy-

Uroczystości w Gąbinie

Uroczystości w Dobrzykowie
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stwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej, by 
odmówić modlitwę za powstańców 
i zapalić symboliczne znicze.

Powstanie Styczniowe wybuchło  
22 stycznia 1863 roku. Swoim zasię-
giem objęło tereny Królestwa Polskie-
go, Litwy, Białorusi i części Ukrainy. 
Walki miały charakter partyzancki. 
W czasie walk, stoczono około 1200 
większych lub mniejszych potyczek 
z Rosjanami. Świadkiem tych tragicz-
nych wydarzeń była także ziemia gą-
bińska  i okolice. Już w pierwszych 
dniach powstania, miał miejsce atak 
Polaków na  stacjonujące w Gąbinie 
wojska carskie. Walki podjazdowe 
trwały przez cały 1863 i cześć 1864 

roku. Stoczono wiele potyczek w tym 
trzy większe bitwy: pod Kunkami (20 
maja 1863), Ciechomicami (20 lipca 
1863) oraz pod Strzemesznem (listo-
pad 1863). Polegli w tych walkach, leżą 
m.in. w zbiorowych mogiłach w Do-
brzykowie i Gąbinie. Warto dodać, iż 
z Gąbina pochodził jeden z członków 
powstańczego Rządu Narodowego 
Franciszek Dobrowolski.

Powstanie wygasło jesienią 1864 
roku. Akcja zbrojna Polaków nie po-
wiodła, jednak pamięć i tradycja tych 
czasów wzmocniła patriotycznego du-
cha narodu, co zaowocowało odzyska-
niem niepodległości w 1918 roku.

opracowanie W. Olszewski, 
Fot: M. Szymajda

 Złożenie kwiatów pod powstańczą mogiłą w Dobrzykowie
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KONCERT BOŻONARODZENIOWY
Tegoroczny koncert bożonarodzeniowy był 
pod wieloma względami unikatowy. Nowa-
torska scenografia, rozbudowany repertuar 
oraz świeże pomysły i rozwiązania bez wąt-
pienia wpłynęły na duży sukces tego przed-
świątecznego wydarzenia. 

Koncert odbył się w ostatnią niedzielę przed Bożym Naro-
dzeniem. Podobnie jak w poprzednich latach, zaprezentowały 
się zespoły dziecięce, młodzieżowe oraz lokalni artyści. Nie 
zabrakło uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia, Chóru Miasta 
i Gminy Gąbin, zespołów taneczno-artystycznych, aktorów  
z Amatorskiego Teatru Niewielkiego i tradycyjnie już, orkiestry 
OSP Gąbin. 

Wydarzenie rozpoczęło się od występów zespołów szkol-
nych i młodzieżowych. Tym, co najbardziej zwracało uwagę, 
był bogaty i różnorodny repertuar. Oprócz klasycznych kolęd  
i pastorałek zaśpiewane zostały współczesne piosenki świą-
teczne. Bogactwo interpretacyjne doceniła publiczność. Dało 
się to odczuć po każdym zejściu artystów ze sceny,  gromko 
oklaskiwanych przez ponad pięćset osób. 

Na uwagę zasługuje większa niż w poprzednich latach licz-
ba pokazów tanecznych. Oprócz nich słuchacze mogli podzi-
wiać występy solowe (grupy uczniowskie z lokalnych szkół), 
chóralne kolędowanie  oraz posłuchać  utworów instrumental-
nych. Urozmaiceniem muzycznego repertuaru była recytacja 
świątecznych wierszy, zaprezentowana przez aktorów Teatru 
Niewielkiego. 

Duża rolę w czasie koncertu odgrywało oświetlenie. Opra-
wę, przygotowały: Ewa Gieras i Tola Olszewska. Świąteczny 
klimat, stworzyły m.in. dzięki odpowiedniej grze świateł, do-
świetlając kolorami lub zaciemniając niektóre fragmenty hali. 
O tym jak światło wpływało na cały koncert można przekonać 
się dzięki zamieszczonym zdjęciom. Ważnym punktem były 
również pokazy multimedialne, wspomagające występy ar-
tystów (możliwe dzięki nowym ekranom LED, dostarczonym 
przez firmę OPTIS). 

Przy wejściu do hali sportowej przygotowany był kącik 
Świętego Mikołaja - klimatyczne miejsce, gdzie po występach 
można było zrobić sobie zdjęcie ze świętym. Pomysł ciekawy  
i nowatorski. 

Swoją obecność na koncercie,  zaznaczyli także członkowie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gąbina. Na świątecznym sto-
isku prezentowali własne wytwory artystyczne, głównie ozdo-
by bożonarodzeniowe. 

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.  
W hali sportowej zgromadziło się ponad pięciuset słuchaczy. 
Za przybycie podziękował im Burmistrz Krzysztof Jadczak, któ-
ry zaznaczył jednocześnie jak dużym bogactwem artystycznym 
może pochwalić się ziemia gąbińska. Na koncercie wystąpiło 
bowiem aż 14 grup. 

W rolę prowadzącego koncert, wcielił się nauczyciel szkoły 
muzycznej – Pan Marcin Woźniak.

Organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Miesj-
ko-Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbi-
nie. Od strony technicznej Koncert Bożonarodzeniowy obsługi-
wała firma OPTIS, zapewniając oświetlenie, nagłośnienie, ekra-
ny LED oraz zapis wideo całego cyklu występów (do obejrzenia 
na oficjalnym kanale Youtube Miasto i Gmina Gąbin). 

Oprac: W. Olszewski
Fot: W. Olszewski, A. Świerzyński
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Sobota, 27 stycznia 2018 roku. Godzi-
na 17.00. W hali sportowej w Gąbi-
nie gasną światła. Na scenę wchodzi 
Burmistrz Krzysztof Jadczak inaugu-
rując VII Galę Noworoczną. 

Dzisiaj dotarł do nas specjalny gość. Historia 
polskiego kina, polskiego kabaretu. Jego domeną 
są też filmy i seriale. Swoją grą aktorską i humorem 
wspomagał nas w czasie trudnych czasów stanu 
wojennego i lat osiemdziesiątych, prezentując za-
wsze wysoki poziom artystyczny. Towarzyszyć mu 
będą artyści ze szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbi-
nie. Szanowni Państwo, VII Gala Noworoczna jest 
otwarta. Poprowadzi ją dla nas wspaniały Piotr Prę-
gowski! – mówi burmistrz, oddając głos aktorowi.

Piotr Pręgowski na wstępie oznajmia, iż znany 
i lubiany serial Ranczo, doczeka się kontynuacji 
-Trwają prace nad filmem fabularnym oraz 6 lub 
12 odcinkami telewizyjnymi – mówi aktor. Jest to 
jeszcze gorąca, nigdzie nie ogłoszona informacja. 
Deklaracja spotyka się z dużym aplauzem gąbiń-
skiej widowni. 

Rozpoczynają się pokazy artystyczne. Na scenę 
wchodzi Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbi-
nie. Pod kierunkiem Iwony Niemyjskiej prezentuje 
dwa utwory: Hallo Django oraz Hernando’s Hide-
way. W dalszej kolejności publiczność ma okazję 
posłuchać  występów nauczycieli gąbińskiej szkoły 
muzycznej. Prezentowany jest Marsz Turecki Wol-
fganga Amadeusza Mozarta (w wykonaniu Zbi-
gniewa Mereckiego) oraz pieśń miłosna Musica 
proibita (autorstwa Stanislao Gastaldona), który 
fenomenalnie wyśpiewuje Ewa Murzynowska. Na 
saksofonie  Mariusz Hejnicki gra nastrojowy  Smo-
ke Gets In Your Eyes zaś  Maciej Kałamucki na akor-
deonie  perfekcyjnie prezentuje utwór Tango. 

Pomiędzy występami Pręgowski rozgrzewa 
atmosferę opowiadając o kulisach powstawania 
serialu Ranczo oraz opowiadając skecze i żarty 
sceniczne. 

Część artystyczną kończą Czarne Oczy na klar-
net i akordeon oraz Memory, zaśpiewane przez 
Ewę Murzynowską. 

Druga część gąbińskiej gali upływa pod zna-
kiem solowego pokazu, tym razem już Pietrka  
z Wilkowyj (w którego wcielił się Piotr Pręgowski). 
Ze sceny wybrzmiewa żywiołowa muzyka, poja-
wiają się także przedstawiciele widowni, zaprosze-
ni do wspólnego tańca w rytm melodii Disco Polo.

Tym żywiołowym akcentem kończy się gąbiń-
ska VII Gala Noworoczna. Dziękując aktorowi za 
występ, Burmistrz Krzysztof Jadczak oznajmia iż 
Pan Pręgowski, wraz z całym kabaretem Ławeczka,  
wystąpi na naszym lokalnym święcie Wisły, które 
odbędzie się latem br. W Troszynie Polskim. 

Tegoroczna gala, była bez wątpienia udanym 
wydarzeniem.  Nieco bardziej kameralna forma 
występów, spodobała się publiczności czego do-
wodem były gromkie brawa, słyszane po każdym 
zejściu artystów ze sceny. 

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Gąbinie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gąbinie, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie. Za nagło-
śnienie i oświetlenie odpowiadała firma OPTIS.  

oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

VII GALA NOWOROCZNA
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VII GALA NOWOROCZNA
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Uroczystości rozpoczęły się od 
uroczystej Mszy Świętej w kościele 
parafialnym w Dobrzykowie.  Odpra-
wili ją: proboszcz Jarosław Ferenc oraz 
ks. dr Wojciech Kućko. Po eucharystii 
obchody przeniosły się na zewnątrz,  
pod pomnik upamiętniający walczą-
cych na ziemi gąbińskiej żołnierzy AK. 
Uroczystość prowadził prezes stowa-
rzyszenia Pro Patria, Łukasz Strzelecki 
oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Krzysztof Jadczak. Pod figurą złożono 
kwiaty, był także czas na mowy oko-
licznościowe. Wieńce złożyły delega-
cja Miasta i Gminy Gąbin, Kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego – Marlena Mazurska, 
dyrektorzy oraz uczniowie dobrzykow-
skich szkół a także członkowie stowa-
rzyszenia Pro Patria z Dobrzykowa. 
W wydarzeniu wzięły także udział 
poczty sztandarowe OSP Dobrzyków 
i OSP Grabie Polskie.

Obchody Dnia  
Żołnierzy Wyklętych
W niedzielę 4 marca 2018 roku w Dobrzykowie odbyły się uroczystości 
związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uczestnicy obchodów mogli także 
zwiedzić wystawę Czas Niezłomnych, 
wspólnie przygotowaną przez Instytut 
Pamięci Narodowej oraz stowarzysze-
nie Pro Patria. Dotyczyła ona działal-
ności podziemia niepodległościowego 
oraz historii życia dowódcy lokalnego 
oddziału ROAK - Władysława Dubie-
laka. Na przygotowanych i wysta-
wionych w dobrzykowskim kościele 
planszach, znajdowały się infografiki, 
prezentujące  szczegółowe informacje 
o walkach i działaniach żołnierzy nie-
złomnych, walczących z komunistycz-
nym aparatem w pierwszych latach 
powojennych.

Święto, upamiętniające działalność 
niepodległościowego podziemia po 
II wojnie światowej obchodzone jest 
w Polsce od 2011 roku.

opracowanie: W Olszewski 
Fot: Stowarzyszenie Pro Patria 

/Łukasz Strzelecki

Wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym
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Koncert przygotowała grupa lokal-
nych artystów w składzie: państwo Zie-
lińscy, Czajkowscy, Sapińscy, Wichrow-
scy, Beata Jasińska, Hubert Machała, 
Mariusz Sikora, Anna Wojciechowska  
oraz Jakub Ziółkowski. Stworzyli oni 
projekt muzyczny „Pasją Połączeni”, 
prezentując tego wieczoru najpopular-
niejsze polskie piosenki o miłości. Na 
scenie pojawił się również zespół Folk 
Dance, ubarwiając koncert swoimi wy-
szukanymi pokazami tanecznymi. 

Widowisko było zaplanowane jako 
okolicznościowe wydarzenie, bezpo-
średnio powiązane z Dniem Kobiet.  
W trakcie przygotowań wypłynął te-
mat zbiórki pieniędzy na chorego 
Antosia Mierzejewskiego z Gąbina, 
którego czeka kosztowna operacja. 
Organizatorzy połączyli przyjemne  
z pożytecznym i do części artystycznej 
dołożyli część charytatywną, w tym 
sprzedaż wypieków oraz licytację uni-
katowych przedmiotów, m.in. obra-
zów Pani Gralewskiej i Pana Symołona 
a także koszulek z autografami piłkarzy 
Wisły Płock. Łącznie udało się zebrać 
ponad 7 800 zł. 

Koncert ze względu na duże zainte-
resowanie, przygotowany był na dwie 
odsłony. Pierwsza odbyła się o godzi-
nie 16.00, druga o 19.00. W obydwu 
przypadkach frekwencja dopisała, sala 
OSP była prawie w całości wypełnio-
na, zaś poziom występów pozytywnie 
zaskoczył słuchaczy. Sobotni koncert 
pokazał, że nawet z niewielkim nakła-
dem finansowym  można zrealizować 
wspaniałe wydarzenie. Potrzebna jest 
tylko pasja, cel i zaangażowanie.

Jednym z organizatorów wydarze-
nie był Burmistrz Krzysztof Jadczak, któ-
ry na zakończenie występów podzięko-
wał  artystom zarówno za rozwój kul-
tury na ziemi gąbińskiej jak i wsparcie 
szlachetnej inicjatywy zbiórki pieniędzy 
dla Antosia Mierzejewskiego. 

Za realizację koncertu odpowiada-
li:  Zespół „Pasją Połączeni”, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Zespół Folk 
Dance. Nagłośnienie i oświetlenie za-
pewniła firma „Manufaktura Eventu” 
z Płocka.

Oprac i fot: W. Olszewski

Koncertdla Ciebie
W pierwszy weekend marca w Sali OSP Gąbin odbył się koncert muzyczny z okazji Dnia 
Kobiet. Wydarzenie połączone było ze zbiórką pieniędzy na chorego Antosia Mierzejew-
skiego z Gąbina.
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Z życia harcerzy
Wigilijne spotkanie przy Betlejemskim Ogniu...

Razem z przyjaciółmi drużyny, hm. 
Ewą Gronkiewicz, hm. Wojciechem 
Gronkiewiczem, hm. Tomaszem Sobo-
lewskim oraz dh Markiem Sobolew-
skim (Naczelnym Logistykiem Chorą-
gwi i Odkrywcą) harcerze podzielili się 

opłatkiem, wysłuchali gawędy, zaśpie-
wali kolędy...

Wręczone zostały oznaczenia 
ostatnio zdobytych stopni, sprawności 
BŚP a sznurami udekorowano trzech 
„świeżo upieczonych” proporcowych.

Były też liczne rozmowy, wspomnie-
nia, chwile wzruszeń ... i Mikołaj z pięk-
nymi upominkami. Niektórzy odnaleźli 
swoje harcerskie „wnuki”. Wśród noc-
nej ciszy głos się rozchodził...

II Harcerski Festiwal Piosenki Zimowej w Sannikach 
W czwartek, 11 stycznia, na zapro-

szenie 9 Drużyny Starszoharcerskiej 
„VIS”, harcerze i zuchenki zaśpiewali 
i zagrali w Sannikach. I zajęli cztery 
razy I miejsce. W kategorii ZUCHY: Ala 
i Lenka z 85 GZ «Bratki», w kategorii 
Harcerze Starsi: Zuza (solistka), Wik-
toria, Małgosia, Natalia, Weronika, 

Piotrek, Mikołaj i Łukasz (zespół) oraz 
Natalia (instrumentalistka - uczennica 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gąbinie 
w klasie akordeonu pana Macieja Ka-
łamuckiego). Podczas oczekiwania na 
wyniki nie zabrakło wspólnych pląsów 
i śpiewogrania - było noworocznie, 
urokliwie i harcersko. 
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Podziel się z bliźnim!
Zbiórka żywności, prowadzona już 

od wielu lat przez Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich, w ścisłej współpracy 
z harcerzami, i tym razem zakończyła 

się sukcesem: spakowanych zostało 
ponad 80 pokaźnych paczek, które 
trafiły do potrzebujących rodzin. 

„Zamknij oczy, wspomnij  
swych pradziadów twarze. 
Odmrożone, poczerniałe z mrozu ręce. 
Chociaż Polskę swoją znali tylko z marzeń, 
to gorące jej ponieśli, wierne serce.
Tysiącami wywożeni na katorgę. 
Wywłaszczani z rodzinnego domu, gniazda. 
Na bój z wrogiem uzbrojeni często drągiem 
wyruszyli, gdy nadziei wzeszła gwiazda...”

Harcerze uczcili pamięć 
Powstańców Styczniowych!

Zimowy biwak w Sendeniu
Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

- Zielona Szkoła w Sendeniu to przy-
jazne, urocze miejsce z bardzo życzli-
wymi gospodarzami. Piękna, zimowa 
aura zachęciła harcerzy do rozpozna-
nia terenu oraz wieczornego ogniska 
z pieczeniem kiełbasek. Swobodny 
dostęp do kuchni umożliwił zdobycie 
kolejnych sprawności. Młodzi kucha-
rze serwowali: przepyszne naleśniki, 
wyborne pierogi i doskonałe spa-
ghetti. Było wspólne śpiewogranie, 
uroczyste świeczkowisko i refleksje 
patriotyczne - film „Pianista” poru-
szył i dusze i umysły...



40

www.gabin.pl

W Tobie jest światło 
Każdy mrok rozjaśni 
W Tobie jest życie 
Ono … zwycięża

Już po raz 27. zapłonęło Betlejem-
skie Światło Pokoju – znak braterstwa, 
jedności i pokoju, nieodłączny ele-
ment adwentowego przygotowania do 
Bożego Narodzenia. Harcerze podjęli 
wyzwanie zaniesienia Betlejemskiego 
Światła do wszystkich, którzy pragną 
przeżyć bożonarodzeniową radość  
i przekazali je w szkołach, firmach, in-
stytucjach, na ręce Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin dla mieszkańców i pro-
boszczowi, ks. Józefowi Szczecińskie-
mu, dla wszystkich parafian. 

Dzień Myśli Braterskiej 2018
Dzień Myśli Braterskiej to świę-

to przyjaźni obchodzone w dniu  
22 lutego (urodziny założyciela skau-
tingu, sir Roberta Baden-Powella  
i jego żony Olave Baden-Powell) każ-
dego roku przez harcerzy i skautów 
na całym świecie. 

Radosne chwile z okazji swojego 
święta zuchy i harcerze spę-
dzili we własnym gronie na 
uroczystych zbiórkach oraz na 
złazie w Radzanowie. Gościny 
udzieliła wszystkim drużyna 
„Wędrowne Ptaki”, organizu-
jąc patriotyczną wieczornicę, 
wspólne śpiewogranie, pląsy, 
zabawy, grę terenową pełną 
ciekawych zadań i pyszną gro-
chóweczkę. 

 Betlejemskie Światło Pokoju
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„I pozostał po nas w murach mokotowskiej kaźni 
Duch, który krzepić będzie serca naszych braci 
I da im siłę – śmierci w twarz spojrzeć odważnie, 
Bo za wolność i życiem nie szkoda zapłacić.” 
(Tadeusz Porayski - więzień Mokotowa)

1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Podczas uroczystego apelu w Gim-
nazjum im. Jana Pawła II harcerze od-
dali hołd Żołnierzom Niezłomnym!
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Wydarzenie, przygotowane w ra-
mach kampanii społecznej ,,Jesteś wi-
doczny, jesteś bezpieczny‚ zaszczycili 
swą obecnością: Pan Krzysztof Jadczak 
- Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pani 
Iwona Sierocka - Wicestarosta Płocki, 
Pani Lucyna Kęsicka - Dyrektor Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowe-
go i Transportu Sanitarnego w Płocku, 
Pan Mateusz Rokicki - przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego w Warszawie, 
policjanci z Komendy Miejskiej Poli-
cji w Płocku oraz Komisariatu Policji  
w Gąbinie, specjaliści z Wojewódz-
kiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Płocku oraz ratownicy medyczni 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ra-
tunkowego i Transportu Sanitarnego  
w Płocku. Uczestnikami programu pro-

Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny!
Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie
9 lutego 2018 roku  w Szkole Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z  1939 r. w Dobrzy-
kowie odbył się Dzień Bezpieczeństwa, organizowany przez Urząd Marszałkowski  Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie,  we współpracy ze szkołą. 

mującego bezpieczeństwo byli ucznio-
wie wszystkich klas, którzy pod opieką 
wychowawców uczestniczyli w trzech 
panelach tematycznych, poświęco-
nych zagadnieniom  bezpieczeństwa. 

Wszyscy uczniowie poznali  zasady 
udzielania  pierwszej pomocy, pod-
czas ćwiczeń  na fantomach do nauki 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 
pod fachowym nadzorem ratowników 
medycznych z Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Płocku. 
Uczyli się również prawidłowego poru-
szania rowerem po torze rowerowym, 
pod okiem specjalistów z WORD-u. 
Dodatkową atrakcją tego panelu była 
możliwość przejażdżki na symulatorze 
motocyklowym.

Dzieci obejrzały również film edu-
kacyjny ,,Tak, chcę być bezpieczny’’, 

poświęcony szeroko pojętym zagad-
nieniom bezpieczeństwa i profilaktyki.  
Wysłuchały komentarza przedstawi-
cieli Policji z KM Policji w Płocku i Ko-
misariatu Policji w Gąbinie. 

Najmłodsi uczestnicy spotkania: 
uczniowie klas I-II wzięli udział w kon-
kursie plastycznym, promującym zasa-
dy bezpieczeństwa, zaś laureaci otrzy-
mali nagrody w postaci gier edukacyj-
nych na temat bezpieczeństwa. Każdy 
uczestnik kampanii otrzymał zestaw 
zawierający elementy odblaskowe. Za-
jęcia zorganizowane w ramach Dzień 
Bezpieczeństwa cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród uczniów,  
a nabyte podczas nich umiejętności 
na pewno przydadzą się w  sytuacjach 
praktycznych.  

Bogumiła Zalewska-Opasińska 
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Na początku grudnia uczniowie klas 
IV uczestniczących na koło czytelnicze-
go pod opieką pani Agnieszki Smagała 
zaprezentowały dla dzieci z Samorzą-
dowego Przedszkola w Dobrzykowie 
oraz uczniów klas I-IV spektakl pt;” 
Przygody wierszykiem pisane”. Przypo-
mnieli znane i lubiane wiersze autor-
stwa Jana Brzechwy i Juliana Tuwima 
takie jak: „Leń”, „Murzynek Bambo”, 
„Skarżypyta”, „Samochwała” itd. 

Występ rozpoczęła piosenka „Wi-
tajcie w naszej bajce”. Uczniowie wło-
żyli dużo pracy nie tylko w pamięcio-
we opanowanie tekstu, ale również  
w charakteryzacje.  Starannie się do tego 
przygotowali. Zaprezentowane wiersze 
dostarczyły wszystkim zaproszonym 
gościom niezapomnianych i pozytyw-
nych wrażeń. Na zakończenie spotkania 
uczniowie przeprowadzili quiz spraw-
dzający wiedzę dzieci na temat znajo-
mości przedstawionych wierszy.

 Celem spotkania było przybliżenie 
dzieciom twórczości polskich poetów 
oraz popularyzacja literatury dziecię-
cej. Serdeczne podziękowania i słowa 
podziwu należą się Rodzicom, którzy 
włożyli wiele pomysłu, czasu i serca 
w przygotowanie strojów i rekwizytów  
dla swoich dzieci.

Opracowała: Agnieszka Smagała

Przygody  
wierszykiem pisane
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Symbolicznym biciem dzwonów 
rozpoczął się pokaz, przenoszący widza 
sto lat wstecz, do zarania niepodległo-
ści. Dzwon historii wybił dla wszystkich 
Polaków i wraz z odezwą Piłsudskiego, 
obwieścił im niepodległość. Powszech-
na radość przyćmiła problemy młode-
go państwa i miała swoje odbicie w kli-
macie, jaki towarzyszył społeczeństwu 
do końca lat trzydziestych. Było weso-
ło, radośnie, artystycznie, czasem de-
kadencko. Nigdy wcześniej i nigdy póź-
niej nie stworzono czegoś podobnego. 
Eleganckie panie, kolorowe suknie, 
panowie we frakach i smokingach pa-
lący cygara  i pijący szampana, trans-
atlantyki pływające między Europą 
a Ameryką, jazz, Eugeniusz Bodo, Jan 
Kiepura, Hanka Ordonówna, art deco; 
„złote czasy” które minęły. Jeśli Fran-
cuzi mają swoją Belle Epoque, tak my 
mamy okres międzywojenny. Powróć-
my jak za dawnych lat przywrócił nam 
namiastkę tego wszystkiego. Namiast-
kę wyidealizowaną, trochę odrealnio-
ną, ale też taką która odzwierciedla 
nostalgicznego ducha minionych 
czasów. Rozmowa dwóch pań, kro-
czących wśród widowni, dobitnie po-

Amatorski   Teatr   Niewielki   z   Gąbina  
znów   na   scenie
Amatorski Teatr Niewielki 18 marca zaprezentował kolejny spektakl, tym razem przywo-
łujący nostalgiczny okres dwudziestolecia międzywojennego.

kazuje o co w tym wszystkim chodzi  
–  a czy mogę wjechać samochodem 
na scenę? pyta całkiem serio jedna 
z dam (Anna Kiełbasa). W żadnej in-
nej epoce, coś takiego nie mogłoby 
się wydarzyć.

Spektakl w reżyserii Agnieszki Wi-
chrowskiej, oparty był na serii ske-
czów, prezentujących różne aspekty 
międzywojennego, kawiarnaniego ży-
cia. Akcja kręciła się wokół Małej Zie-
miańskiej, najsłynniejszego lokalu II RP. 
Artyści gąbińskiego teatru wcielili się 
w role stałych bywalców warszawskiej 
kawiarni. Były śpiewy, tańce, kokiete-
ria i poetyckie deklamacje. Była powa-
ga, patriotyczne uniesienia i huczne 
zabawy. Klimat międzywojennej bohe-
my, odtworzony w stu procentach.

Poziom był naprawdę wysoki 
i trudno znaleźć jakiś słaby punkt spek-
taklu. Gra aktorska trzymała się na-
prawdę wysokich standardów. Siedząc 
na widowni nie można było rozróżnić 
czy to  gra profesjonalny teatr z War-
szawy, Łodzi, Płocka czy może amator-
ski z Gąbina, bo to co zaprezentowali 
nasi lokalni artyści, bliskie było profe-
sjonalizmowi w każdym calu. 

Kawiarniany klimat spektaklu dało 
się uzyskać nie tylko dzieki grze ak-
torskiej, doskonale przygotowanym 
dekoracjom i rekwizytom, ale także za 
pomocą profesjonalnego nagłośnienia 
i oświetlenia (realizowane przez firmę 
OPTIS). Efekt potęgowany był również 
historycznym miejscem – 80-letnią 
salą, gdzie przed wojną swoje przed-
stawienia prezentowało Gąbińskie 
Koło Dramatyczne. Przez długie lata 
funkcjonowało tam również gąbińskie 
kino „Świt”. Wyremontowana w ostat-
nich latach sala, nadal służy mieszkań-
com w obcowaniu z kulturą.

Bez wątpienia swoją rolę życia miał 
w niedzielnym spektaklu Andrzej Wi-
chrowski. To co wyczyniał na scenie, 
wcielając się w zalotnie śpiewającą ko-
kietkę oraz wczorajszego jegomościa 
w powyciąganym, ale dumnie noszo-
nym fraku, było jednym z mocniejszych 
(i przezabawnych) punktów wieczor-
nego występu. Bardzo dobrze wypadł 
Piotr Pietracho. Grając żydowskiego 
krawca, w duecie z żoną  skradł serca 
widzów. Mowa, gesty, wszystko to było 
tak realne i przezabawne, że (Dlaczego 
nie?) ciężko było utrzymać powagę.  
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Debiut na scenie miał Adam Lewan-
dowski. „Podstarzały dżentelmen”, 
szarmancki do bólu, adorował wszyst-
kie panie jak na międzywojennego 
bon vivanta przystało. W piosenkach 
prym wiodły: Beata Jasińska z utworem 
Lata dwudzieste, lata trzydzieste oraz 
Agnieszka Wichrowska. Doskonale 
swoje role zagrały: Maria Olszewska, 
Maria Lewandowska i Anna Lendzion, 
ukazując różne oblicza kobiecości. Popis 
taneczny na scenie dali Anna Pietracho 

oraz Radosław Pawlak, którzy wcielili 
się w rolę tancerzy tanga. Monika i Da-
wid Przyborowscy zaprezentowali uro-
kliwy skecz artystyczny, żywcem wyjęty 
z musicalu Deszczowa Piosenka. Brawa 
należą się również pozostałym akto-
rom: Magdalenie Piątek, Karolinie Gu-
ziak, Danucie Chodorowskiej-Kuś, Kata-
rzynie Bogel, Dorocie Bardyszewskiej, 
Monice Wichrowskiej, Annie Kiełbasie 
czy Katarzynie Zasiewskiej. Każda z wy-
mienionych osób wspaniale odegrała 
swoją rolę, śpiewając, recytując i od-
twarzając klimat Małej Ziemiańskiej.

Nad sprawami technicznymi czu-
wali niezawodni: Andrzej Lendzion 
oraz Mariusz Kuś. Dorosłych aktorów 
wspierali ich młodsi koledzy z koła te-
atralnego „Maska”, funkcjonującego 
przy gąbińskim Gimnazjum. Podzię-
kowania należą się również wszystkim 
pozostałym osobom, wspierającym 
aktorów, m.in. przy dekoracjach, re-
kwizytach, charakteryzacji i ogólnej 
organizacji wydarzenia.

Spektakl obejrzało łącznie ponad 
700 osób. Na więcej nie pozwoliły wa-
runki lokalowe. Reakcje publiczności 
były wspaniałe. Doskonała interak-
cja aktorów z widzami zaowocowała 
widowiskiem z niezapomnianym kli-
matem. Sam spektakl został przyjęty 
bardzo ciepło. Na wieczornym pokazie 

podsumował go Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, od samego początku wspie-
rający działania Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego z Gąbina  rok 2018, to 
data wyjątkowa. Mija sto lat od odzy-
skania niepodległości, widowisko ATN 
z Gąbina przenosi nas w ten klimat 
– mówił burmistrz. Wspomniał także 
o wielu innych inicjatywach związa-
nych ze stuleciem niepodległości, jakie 
czekają naszych mieszkańców w ciągu 
najbliższych miesięcy. Radość i ener-
gia, jaką mieli Polacy sto lat temu, uka-
zana została tego wieczoru wspaniale. 
To co zrobił i nadal robi Amatorski Te-
atr Niewielki może nie bezpośrednio, 
ale jest kontynuacją tego wszystkiego, 
co wiek temu tkwiło w Polakach – chęć 
działania, optymizm, kreatywność. 
Echo tamtych dni nie umarło i żyje we 
wszystkim co robią mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej, miast, miasteczek w całym 
kraju – podsumował burmistrz.

Niedzielny spektakl wsparli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, ArtMe-
diaVideo, ArtCom, Portal „Teraz Gą-
bin”,  firma OPTIS (Piotr Kunikowski), 
MGOK w Gąbinie oraz Maciej Kałamuc-
ki, który z akordeonem w dłoniach, na 
żywo przybliżał kawiarniane klimaty 
dwudziestolecia międzywojennego.

opracowanie: W. Olszewski, 
fot. W. Olszewski, A. Świerzyński
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W grudniu  uczniowie klas IV a i IV 
b wraz ze swoimi wychowawczynia-
mi: panią Agnieszka Smagała i panią 
Aleksandrą Mikołajczyk wzięli udział  
w warsztatach pt. „Savoir-vivre” w ho-
telu Herman w Płocku. Lekcja dobre-
go wychowania trwała dwie godziny 
i prowadzona była w formie warsztato-
wej z elementami zabawy. W ramach 
zajęć zostały omówione zagadnienia 
dotyczące dobrych manier kultural-
nego zachowania się przy stole. Na 
podsumowanie zajęć uczniowie mu-

Kulturalny grudzień
sieli w praktyce wykorzystać zdobyta 
wiedzę.  Okazało się, że zachowywanie 
zasad savoir-vivre nie jest taka łatwą 
sprawą.

Uczniowie pojawili się również  
w Teatrze Dramatycznym w Płocku 
gdzie obejrzeli spektakl teatralny pt.: 
„Opowieść wigilijna”. Po spektaklu 
mieli możliwość zwiedzić teatr. Pod-
czas zwiedzania dzieci poznali tajniki 
pracy Teatru, zajrzeli do pracowni te-
atralnych, za kulisy oraz spotkali się  
z aktorami obejrzanego spektaklu. 

Opracowała: Agnieszka Smagała
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Młodzi ekolodzy  
z gimnazjum w Gąbinie

Od początku istnienia Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gąbinie w podej-
mowanych działaniach mocno ekspo-
nowane są treści ekologiczne. Główny 
cel to rozbudzanie świadomości eko-
logicznej wśród uczniów i rozwijanie 
aktywnych postaw wobec przyrody  
i jej ochrony. Sposoby realizacji są bar-
dzo różnorodne, np. udział w zajęciach 
dodatkowych, warsztatach ekologicz-
nych, w akcji ,,Sprzątanie Świata’’, ob-
chodach ,,Dnia Ziemi’’, zbiórce surow-
ców wtórnych.

Największym sukcesem szkoły jest 
udział w licznych konkursach, w któ-
rych uczniowie uzyskują wysokie miej-
sca. Ostatnio zdobyte osiągnięcia:
• I miejsce Szkolnego Koła Ligi Ochro-

ny Przyrody w konkursie na ,,Naj-
lepiej pracujące Koło LOP’’ w roku 
szkolnym 2016/2017( zasięg regio-
nalny)

• udział w konkursie ,,Elektrośmieci 
do Związku Gmin Regionu Płockie-
go przekazujemy – świat ratuje-
my’’. Cała społeczność szkolna była 
bardzo zaangażowana. Zebrano 
1240 kg elektrośmieci, najwięcej 
starych komputerów, telewizorów 
i telefonów komórkowych. Ucznio-
wie przygotowali ulotki informa-
cyjne, plakaty, gazetki o tematyce 
proekologicznej. Najwięcej elektro-
śmieci zebrali:
1. Wojciech Dymowski (III b)
2. Weronika Lendzion (III b)
3. Kacper Zieliński( II a) i Roksana 

Lewandowska (III b)
Uroczyste podsumowanie konkur-
su przez Związek Gmin Regionu 
Płockiego oraz Przedsiębiorstwo 
Gospodarowania Odpadami odbyło 
się w dniu 8 lutego 2018 r. w Auli 
Urzędu Miasta Płocka. Dyrektor 
gimnazjum, Koordynator konkursu 
i wyróżniający się uczniowie otrzy-
mali dyplomy oraz cenne nagrody 
rzeczowe. 

• udział w konkursie zorganizowanym 
przez Koło Łowieckie ,,Kania’’ po-
legające na zgromadzeniu jak naj-
większej ilości karmy dla zwierząt,  
I miejsce w szkole zajął Sebastian 
Białkowski (II b)

• 0gólnopolski konkurs dla młodzieży 
szkolnej pod hasłem ,,MÓJ LAS’’ na 
temat,,Zwierzęta leśne – sprzymie-
rzeńcy czy szkodniki’’ organizowa-
ny przez LOP oraz Stowarzyszenie 

Inżynierów i Techników Leśnictwa  
i Drzewnictwa – troje uczniów brało 
udział w etapie regionalnym.
I miejsce – Karolina Olszewska  
(II c), praca została przesłana na 
etap centralny 
II miejsce – Martyna Chojnacka (III c)

• Konkurs  ornitologiczny LOP ,,Ptaki 
gatunków drapieżnych’’. Na etap 
szkolny uczniowie przygotowali 17 
pięknych prac plastycznych, z któ-
rych najwyższe miejsca w etapie re-
jonowym uzyskali:
Weronika Kowalska (III a), Konstan-
cja Kołodziejczyk (III c)
Martyna Chojnacka (III c ), Karolina 
Olszewska (II c)
Na drugim miejscu znalazły się pra-
ce: Aleksandry Borkowskiej (III a), 
Bartosza Jankowskiego  (II b), Mile-
ny Serwach (III b)
Praca Weroniki Kowalskiej zosta-
ła wyróżniona przez umieszczenie  
w kalendarzu na rok 2018 wydanym 
przez LOP – Okręg w Płocku.
Mamy nadzieję, że uczniowie ma-

jąc odpowiednią wiedzę, a w sercu mi-
łość do natury wyniesionąze szkolnych 
murów ,w przyszłości zrobią wszystko , 
by uchronić przyrodę od dalszej dewa-
stacji i degradacji. 

Okażą się ludźmi wrażliwymi  
i otwartymi na problemy ochrony śro-
dowiska. 

Anna  Sawicka
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Turniej odbył się w systemie szwaj-
carskim. Rozegrano łącznie 7 rund po 
30 minut na zawodnika.

Memoriał szachowy trwał do póź-
nych godzin popołudniowych. Poziom 
graczy był bardzo wysoki – Rozegrano 
wiele ciekawych, zaskakujących partii. 
Między innymi szachiści z Gąbina byli 
sprawcami kilku niespodzianek – rela-
cjonował wydarzenie Paweł Szczypaw-
ka, jeden z organizatorów memoriału. 

Zwycięzcą turnieju został Razim Va-
dim z Ukrainy. Drugie miejsce zajął Kamil 
Borkowski z Akademii Szachowej Płock, 
trzeci był Dominik Wypych, reprezentu-
jący SzUKS Gostmat 83 Gostynin.

W kategorii kobiet najlepsza okaza-
ła się Ola Szczypawka z Gąbina. W kla-
syfikacji łącznej zajęła 23. Miejsce. Po-
nadto w turnieju wystartowało pięciu 
początkujących szachistów z Nowego 
Kamienia – Był to dla nich pierwszy 
start w tak silnym ogólnopolskim tur-
nieju szachowym. Zdobyli już pierwsze 
punkty i doświadczenie, które będzie 

10 lutego 2018 roku w hali sportowej w Gąbinie odbył się XXVIII memoriał szachowy im. 
bł. Abpa. A. J. Nowowiejskiego. W turnieju uczestniczyło 54 szachistów z Polski oraz Ukra-
iny. Liczną reprezentację stanowili członkowie gąbińskiego klubu szachowego PUKS Mi-
kołaj. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 12 naszych zawodników. 

XXVIII Memoriał Szachowy

procentowało w przyszłości. Jednemu 
z nich Jakubowi Czajkowskiemu udało 
się zdobyć IV kategorię – powiedział 
Paweł Szczypawka. 

Na zakończeniu turnieju odbyło 
się nieoficjalne pożegnanie ks. Józefa 
Szczecińskiego, inicjatora odbywają-
cych się w Gąbinie memoriałów sza-
chowych. Proboszcz Gąbińskiej para-
fii, odchodzących z końcem lutego na 
emeryturę, otrzymał srebrną odznakę 
Polskiego Związku Szachowego. Był to 
wyraz wdzięczności za promowanie 
gry w szachy na ziemi gąbińskiej.

Słowa wdzięczności skierował do 
proboszcza również Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. W trakcie uroczystego 
otwarcia memoriału, podziękował za 
9 lat ciężkiej pracy na rzecz rozwoju 
sportu szachowego w Gąbinie. 

Organizatorzy wydarzenia: PUKS 
Mikołaj Gąbin, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin, Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie. Patronat honorowy nad tur-
niejem objął: Ks. Biskup Piotr Libera. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: W. Olszewski
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Turniej rozegrano w hali sporto-
wej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II  
w Gąbinie. Piłkarskie zmagania rozpo-
częły się o godzinie 9:00. O tytuł naj-
lepszej drużyny rywalizowały zespoły  
futbolowe z całego regionu Zachod-
niego Mazowsza. Podzielone były na 
cztery grupy turniejowe. 

Rozgrywki zakończyły się w go-
dzinach wieczornych. Najlepsza oka-
zała się drużyna z Czermna. Piłkarze 
Unii, po wyrównanej walce, pokonali  
w rzutach karnych Szopena Sanni-
ki. Tym samym, mogą poszczycić się 
czwartym z rzędu zwycięstwem, po-
twierdzającym ich sportową suprema-
cję i rewelacyjną formę. 

Sponsorami turnieju byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Klub 
Sportowy Unia Czermno, FOLK Piz-
za&Bistro, WALD-PUT Auto Handel. 
Patronat medialny nad wydarzeniem 
objął portal TerazGąbin.pl.

Oprac: W. Olszewski 
Fot: TerazGąbin.pl

4 lutego odbył się IV Turniej Halowej Piłki Nożnej. O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Gąbin rywalizowało 16 drużyn. Najlepsi okazali się piłkarze Unii Czermno. 

IV Turniej halowej piłki nożnej
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Dzień dobry, mija rok od naszego 
poprzedniego spotkania. Zacznijmy 
od tego, co wydarzyło się przez ostat-
nie 365 dni w działalności stowarzy-
szenia Gąbin Biega jak i w Twojej oso-
bistej karierze biegacza?

Cóż, było kilkadziesiąt startów, kil-
kanaście razy stawałem na podium. 
Po drodze był Eliat Desert Marathon 
na pustyni w Izraelu, gdzie osiągnąłem 
przyzwoity wynik. Zdecydowałem się 
też, że wspólnie z Sylwią Sikorą i Dar-
kiem Jakubowskim z Płocka polecimy 
powtórnie na Baikal, aby powalczyć 
o zwycięstwo. Pogoda jednak trochę 
nam przeszkodziła.

Tak, tegoroczna edycja to jak 
dzień do nocy a raczej noc do dnia 
w porównaniu do zeszłego roku…

Pogoda przeszkodziła w dokończeniu 
maratonu. Była to pierwsza edycja w hi-
storii przerwana przez organizatorów ze 
względu na warunki pogodowe. Warto 
przypomnieć, że wszystkich edycji było 
czternaście. Baikal Ice Marathon to eks-
tremalny maraton, są kwalifikacje które 
odsiewają słabszych biegaczy, ludzie 
jadą przygotowani, ale w tym roku po-
goda pokonała wszystkich. Warunki były 
tak ekstremalne, że ostatecznie ewaku-
owano zawodników z trasy.

Pierwsze zdjęcia ukazywały pięk-
ny słoneczny dzień a potem…

Była zamieć śnieżna. Prognozy 
pogody zapowiadały silny wiatr ale 
jednak kilka dni później. Okazało się 
inaczej. W miarę upływu czasu wiatr 
i śnieżyca się nasilały, widoczność ma-
lała. Śnieg z drobinkami lodu siekał po 
twarzy i tworzyły się zaspy, które zasy-
pywały niebezpieczne dla zawodników 
szczeliny w lodzie. Oprócz silnego wia-
tru, przeszkadzała niska temperatura, 
około -25 stopni.

To prawie jak u nas… Wróćmy do 
warunków na trasie, mówiłeś o szcze-
linach.

Tak w lodzie były szczeliny, niektórzy 
zawodnicy mieli tego pecha, że czasem 
w nie wpadali. Na Bajkale tworzą się też 

duże szczeliny. Zjawisko jest dynamicz-
ne, mogą powstawać nawet w trak-
cie trwania biegu. Dwa lata wcześniej 
utworzyła się taka szczelina, że orga-
nizatorzy musieli ustawić dwa podusz-
kowce, by można było kontynuować 
bieg. Przy dużej śnieżycy śnieg je zasy-
puje i można wpaść nawet do wody, co 
jest ekstremalnie niebezpieczne.

Czy uważasz, że decyzja o prze-
rwaniu biegu była słuszna?

Myślę że tak. Trudno prognozować 
jakby się to skończyło dla zawodników. 
Były odmrożenia. Sylwia i ja mieliśmy 
odmrożenia twarzy, na szczęście nie-
wielkie. Mogło to się jednak skończyć 
tragicznie. W momencie, gdy ktoś 
wpada w szczelinę zwaną w Rosji tre-
ściną, może to się skończyć utratą ży-
cia. Wiatr był tak silny, że zrywał cho-
rągiewki oznaczające trasę. Zawodnik 
mógł przez to zboczyć z wyznaczonej 
ścieżki i się zgubić. Wyobraź sobie błą-
kanie się po ogromnym jeziorze przy 
prawie zerowej widoczności…

 Sylwia Sikora była kolejnym 
członkiem Gąbin Biega na Bajkale. Do 
Rosji pojechał także Darek Jakubow-
ski, Twój zeszłoroczny kompan...

Tak, Darek Jakubowski z Płocka, od 
tego roku członek Gąbin Biega. War-
to dodać, iż jako jedyny z naszej trój-
ki ukończył bieg – półmaraton. Zajął 
w nim drugie miejsce!

Czyli mieliśmy silną reprezentację, 
trzech zawodników z jednego sto-
warzyszenia na międzynarodowych  
zawodach.

Tak bardzo silna reprezentacja. 
Usłyszałem od innego zawodnika z Pol-
ski, że Gąbin to chyba zagłębie hardco-
rowych biegaczy.

Przed wywiadem wspominałeś, że 
Sylwia miała szanse na zwycięstwo

Sylwia Sikora biegła w czołówce do 
28 km. Jej konkurentka zrezygnowała 
z dalszego biegu. Sylwia została więc je-
dyną kobietą, która kontynuowała bieg 
w całym maratonie. Organizator zaczął 
ewakuacje zawodników po godzinie 
biegu. Zaczęły się problemy z odmro-
żeniami. Pewien zawodnik z Chin trafił 
przez to do szpitala. Ewakuacja zaczęła 
się od zawodników biegnących wolniej, 
mniej więcej na 15 km. My zostaliśmy 
ewakuowani na końcówce maratonu. 
Ja po 39 kilometrach, Sylwia po 37 km. 
Decyzja organizatora była podjęta 
w ostatniej chwili. Czekał, a nuż uda się 
sklasyfikować maraton. Wysłano spy-
chacz, który miał udrożnić trasę, jednak 
utknął w zaspie. Wśród biegaczy zaczę-
ły pojawiać się omany i fatamorgana. 
Po 30 km też miałem rożnego rodzaju 
zwidy. Widziałem poduszkowiec, który 
okazał się zaspą śniegu. Sylwia widziała 
koleżankę z trasy, która już dużo wcze-
śniej odpadła, nawet ją wołała. Podob-
na sytuacja jak na pustyni. Przy dużym 
wycieńczeniu organizmu, ponieważ 
krajobraz jest jednolity, zaczynają poja-
wiać się rożnego rodzaju zwidy.

Jakie doświadczenia wyniosłeś 
z tegorocznej edycji Baikal Ice Mara-
thon?

Biorąc pod uwagę warunki panują-
ce rok wcześniej, wydawało mi się że 
może być trudniej, ale nie aż tak. Je-
stem bogatszy o takie doświadczenie. 
że z naturą się nie wygra. Przy skraj-
nych warunkach trzeba zrezygnować. 
My nie zrezygnowaliśmy, chcieliśmy 
biec dalej i walczyć do końca. Nie wiem, 
jakby się to dla nas skończyło, ale tak 

Na początku marca br. trzech biegaczy „Gąbin Biega” – Darek Kiełbasa, Sylwia Sikora oraz 
Darek Jakubowski, wylecieli do Rosji by wziąć udział w 14. edycji Baikal Ice Marathon. 
Jeden z siedmiu najtrudniejszych maratonów świata został jednak przerwany przez bar-
dzo złe warunki atmosferyczne. O bajkalskiej przygodzie oraz innych aspektach biegania 
rozmawialiśmy z jednym z uczestników – Darkiem Kiełbasą.

Gąbin to zagłębie  
hardcorowych biegaczy

Wywiad z uczestnikim Baikal Ice Marathon
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zadecydował organizator i z dzisiejszej 
perspektywy, podkreślę to jeszcze raz, 
uważam że postąpił słusznie.

Jako maratończyk biegasz z okre-
ślonym celem, dla wyższej idei, po-
dobnie twoi koledzy i koleżanki ze 
stowarzyszenia…

W Mocarzewie jest ośrodek szkol-
no-wychowawczy, który prowadzą sio-
stry zakonne. Są tam dzieci z rożnym 
stopniem niepełnosprawności. Dzieci 
autystyczne, z zespo-
łem Downa i nie tyl-
ko. Po zakończeniu 
edukacji mogą tam 
przebywać do 24 
roku życia. Te dzie-
ci się zadomawiają, 
traktują to miejsce 
jak dom. Ciężko im 
się z nim rozstać. 
Niektóre maja rodzi-
ny, niektóre nie. Nie 
każdy może liczyć na 
opiekę po ukończe-
niu tych dwudziestu 
czterech lat. Siostry 
postanowiły wybu-
dować dom opieki, 
tak by osoby tam 
mieszkające mogły 
dalej funkcjonować, 
żyć i pracować; tak aby mogły spę-
dzić tam resztę życia. Włączyliśmy się 
w propagowanie zbiorki pieniędzy 
na rzecz budowy tego domu. Jest już 
działka, lada moment będzie pro-
jekt budowy. Mam nadzieje, iż w tym 
roku rozpoczną się pace budowlane. 
Wymaga to oczywiście odpowiednich 
funduszy. My propagujemy, nagłaśnia-
my i pomagamy zebrać te pieniądze. 
Zainteresowanych wsparciem inicjaty-
wy, zachęcamy do odwiedzenia strony 
internetowej fundacji http://www.bo-

gacimilosierdziem.pl/ gdzie znajdują 
się informacje jak pomóc i wesprzeć 
budowę domu w Mocarzewie 

Jakie dalsze plany po maratonie? 
Bieganie, bieganie i bieganie… Gdzie?

Jako stowarzyszenie planujemy 
w tym roku starty drużynowe, orga-
nizację kolejnej edycji biegu Gąbińska 
Dziesiątka. Wszystko dzięki pomocy 
sponsorów: Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka oraz lokalnych przedsiębior-

ców. Będziemy 
też startować 
indywidua ln ie 
w różnych bie-
gach. Część na-
szej grupy roz-
poczęła „koronę 
półmaratonów”. 
W  jej skład 
wchodzi pięć 
biegów. Teraz 
będzie półma-
raton warszaw-
ski, w którym 
też biorą udział. 
Każdy z członków 
ma indywidualne 
plany, ale druży-
nowo też planu-
jemy wyjazdy, tak 
aby Gabin Biega 

był widoczny, rozpoznawalny i z powo-
dzeniem propagował ideę biegania dla 
zdrowia i lepszego samopoczucia.

To życzę samych sukcesów. Może 
na zakończenie kilka słów zachęty dla 
naszych czytelników?

Polecamy wszystkim bieganie. To 
najprostsza forma ruchu. Nie musicie 
porywać się na robienie tego wyczyno-
wo. Wystarczą wygodne buty i można 
sobie tak potruchtać trzy razy na ty-
dzień. Pozytywne efekty dla zdrowia 
murowane. Zapraszamy również do 

naszego stowarzyszenia. Starty w za-
wodach, poznawanie nowych ludzi, 
miejsc, to jest bardzo fajna sprawa.

Dziękuję za wywiad.

Wywiad odbył się 21 marca 2018 r. 
Darek spotkał się również z Burmi-
strzem Krzysztofem Jadczakiem, który 
podziękował całej ekipie Gąbin Biega 
za ducha walki, wytrwałośc i odwagę 
podczas tegorocznej edycji bajkalskie-
go maratonu.

Wywiad przeprowadził: 
W Olszewski,  

zdjęcia A. Świerzyński, D.Kiełbasa

Baikal Ice Marathon to trudny, 
zimowy bieg po zamarzniętej tafli 
jeziora Bajkał. Biorą w  nim udział 
najlepsi zawodnicy z  całego świa-
ta. Kontynentalny azjatycki klimat, 
temperatury poniżej zera oraz dy-
namicznie zmieniająca się pogoda 
to tylko niektóre przeciwności z ja-
kimi zmierzyć musza się uczestnicy 
maratonu. Tegoroczna edycja po 
praz pierwszy w  historii nie zosta-
ła sklasyfikowana. Powodem były 
fatalne warunki pogodowe. Kilka 
dni później w okolicy miało miejsce 
trzęsienie ziemi o sile sześciu stop-
ni w  skali Richtera. Możemy sobie 
tylko wyobrazić jakie niebezpie-
czeństwo groziło biegaczom, prze-
mierzającym bezkresne tafle lodu 
rosyjskiego jeziora.
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Selam! Afrykańska przygoda
Współczesne pokolenie przyszło 

na świat z tabletem w ręku. Jednym 
z zadań szkoły jest uświadomienie 
młodym ludziom, że ważniejszy od 
wirtualnej rzeczywistości jest jednak 
realny świat. Angażowanie się w różne 
inicjatywy pozytywnie wpływa na oce-
nę zachowania, to prawda, ale kiedy 
bezinteresowna pomoc innym zaczyna 
dzieciom sprawiać radość, „punktowe 
zyski” przestają być najważniejsze – 
rozpoczyna się poszukiwanie istotniej-
szych niż materialne wartości w życiu 
oraz  dostrzeganie różnorodności i zło-
żoności świata.

 6 lutego 2018 r. biblioteka szkolna 
zaprosiła uczniów klas III – VI na spo-
tkanie z absolwentką gąbińskiej pod-
stawówki Joanną Jankowską (obecnie 
studentką Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego), która latem przeby-
wała z misją w Etiopii. Ośmioosobowa 
grupa stypendystów Fundacji Dzieło 
Nowego Tysiąclecia spędziła miesiąc 
w miejscowości Wassera – pracowała 
z dziećmi i młodzieżą oraz pomagała  
w przychodni.
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 Wizyta Asi  było formą podzięko-
wania dla społeczności SP w Gąbinie 
za zgromadzenie przyborów szkolnych, 
bielizny, ubrań, szczoteczek i past do 
zębów oraz sprzętu elektroniczne-
go, które trafiły do etiopskiej wioski. 
„Misjonarka” zaprezentowała zdjęcia 
oraz etniczne stroje, przeprowadziła 
przyspieszony kurs języka amharskie-
go, a przede wszystkim zachwyciła 
opowieścią o życiu w odległym kraju. 
Cierpliwie odpowiadała też na wszyst-
kie padające z sali pytania, a było ich 
niemało. 

Spotkanie uzmysłowiło uczniom, 
że warto pomagać – pomagać mądrze 
i świadomie. Takie działanie, celowe  
i zaplanowane, jest źródłem ogromnej 
satysfakcji i przynosi wymierne korzy-
ści. To znacznie przyjemniejsze i po-
żyteczniejsze, niż spędzanie kolejnych 
godzin przed ekranem monitora.  

Monika Rzepecka
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Wydarzenie miało charakter tar-
gów, połączonych z prezentacją sprzę-
tu, spotkaniami ze sławnymi osobami 
świata dwóch kółek, pokazów spor-
towych i konferencji tematycznych. 
Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
Czesław Lang i Maja Włoszczowska. 

Gąbińscy rowerzyści wzięli udział 
w szeregu spotkań autorskich i wykła-
dów, pogłębiając swoją „rowerową” 
wiedzę. W programie imprezy były 
m.in. warsztaty poświęcone właściwe-
mu przygotowaniu sprzętu do sezonu 
czy wyborze właściwego dla siebie 
modelu roweru. Nie zabrakło zwiedza-
nia targów oraz podziwiania profesjo-
nalnego sprzętu. Uwagę przykuwały  
m.in. warte kilkadziesiąt tysięcy zło-
tych, ultralekkie jednoślady. 

MUKS TANDEM GĄBIN
na Targach Rowerowych  
w Warszawie
24 i 25 marca na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się impreza BIKE EXPO - 
narodowy test rowerowy 2018. Nie zabrakło na niej członków gąbińskiego klubu MUKS 
TANDEM GĄBIN.

MUKS TANDEM GĄBIN na poważnie 
przygotowuje się do nowego sezonu. 
Weekendowa wyprawa była nie tylko 
okazją do dobrej zabawy i wspólnego 
spotkania ale także czasem na zdoby-
wanie nowej wiedzy i doświadczeń. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: MUKS TANDEM GĄBIN
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czwartek, 19 kwiecień 2018 Konkurs Recytatorski - Pięknie Być Człowiekiem

piątek, 20 kwiecień 2018 Uroczystość środowiskowa z okazji Jubileuszu 60 lecia edukacji w odbudowanym gmachu Szkoły 
Podstawowej przy Alei Jana Pawła II

niedziela, 22 kwiecień 2018 Koncert Muzyki Sakralnej w Kościele w Gąbinie
środa, 25 kwiecień 2018 Dzień Ziemi

kwiecień, 2018 Od przedszkola do Opola - Polska to moja Ojczyzna - Rejonowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
maj, 2018 Polska Biega - Gąbin Biega 2018

wtorek, 1 maj 2018 Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 
środa, 2 maj 2018 Dzień Flagi Państwowej

czwartek, 3 maj 2018 Obchody Święta Konstytucji

niedziela, 6 maj 2018 Uroczyste oddanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin połączone  
z obchodami Dnia Strażaka

czwartek, 10 maj 2018 Gminny Przegląd Piosenki Ludowej
piątek, 11 maj 2018 Rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
sobota, 12 maj 2018 V Festiwal Piosenki Papieskiej
wtorek, 15 maj 2018 Rocznica odsłonięcia Pomnika Powstańców Styczniowych
środa, 16 maj 2018 Wiosenny Rajd Pieszy

sobota, 19 maj 2018 Piknik Rekreacyjno-Wędkarski
środa, 30 maj 2018 Dzień Rodziny
środa, 30 maj 2018 Festyn z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Jestem aktywny”

piątek, 1 czerwiec 2018 Festyn Rodzinny w Przedszkolu w Gąbinie
piątek, 1 czerwiec 2018 Bieg o Puchar Burmistrza, zawody sportowe w ramach Dni Gąbina
piątek, 1 czerwiec 2018 Wieczór Kultury Chrześcijańskiej
sobota, 2 czerwiec 2018 Dni Gąbina 2018

niedziela, 3 czerwiec 2018 Dni Gąbina 2018
niedziela, 10 czerwiec 2018 Uroczyste przekazanie samochodu OSP w Topólnie

piątek, 15 czerwiec 2018 Uroczystości przy pomniku 10-ciu straconych
piątek, 15 czerwiec 2018 Rajd pieszy - szlakiem 10-ciu straconych 

niedziela, 17 czerwiec 2018 Integracyjny Turniej Służb Mundurowych z Mieszkańcami Dobrzykowa
czwartek, 21 czerwca Uroczyste nadanie patrona Szkole Muzycznej I Stopnia w Gąbinie

niedziela, 24 czerwiec 2018 Letni, Świętojański Rajd Rowerowy - Wianki 2018
sobota, 28 lipiec 2018 Dzień Wisły w Troszynie
środa, 1 sierpień 2018 Rocznica Powstania Warszawskiego

środa, 15 sierpień 2018 Święto Wojska Polskiego / CUD NAD WISŁĄ 
Promocja książki „Było ich pięciu” – ks. Rojewskiego

niedziela, 26 sierpień 2018 Gąbińska setka – rajd rowerowy na 100-lecie odzyskania niepodległości
niedziela, 2 wrzesień 2018 Uroczyste otwarcie muzeum połączone z obchodami 100-lecia niepodległości Polski 
sobota, 8 wrzesień 2018 Pożegnanie Lata w Gąbinie 2018/ Bieg Gąbińska Dziesiątka

niedziela, 9 wrzesień 2018 120 lecie OSP Gąbin
piątek, 14 wrzesień 2018 79 rocznica Bitwy pod Dobrzykowem

niedziela, 23 września Święto pieczonego ziemniaka w Nowym Grabiu
sobota, 13 październik 2018 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

piątek, 19 październik 2018 Uroczyste oddanie budynku Sądu Grodzkiego, 
nowa siedziba biblioteki, sala kameralna teatralno-koncertowa 

październik Święto pieczonego ziemniaka w Przedszkolu w Gąbinie
piątek, 9 listopad 2018 Bieg Niepodległości
piątek, 9 listopad 2018 Uroczystość z okazji 100 rocznicy niepodległości, Koncert Muzyki Polskiej

sobota, 10 listopad 2018 Święto Odzyskania Niepodległości- Akademia Środowiskowa

niedziela, 11 listopad 2018 Obchody Święta Niepodległości 
oddanie wyremontowanego pomnika nieznanego żołnierza

sobota, 15 grudzień 2018 Wigilia Środowiskowa
niedziela, 16 grudzień 2018  Koncert Bożonarodzeniowy - Gąbin 2018

KALENDARZ  
IMPREZ 2018
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Baikal Ice Marathon –2018
Fotoreportaż

Gąbińska drużyna z klubu „Gąbin Biega”  
w składzie - Darek Kiełbasa, Sylwia Sikora, 
Darek Jakubowski podczas maratonu

Z radością informujemy, iż od numeru 1/2018 Echo Gąbina ponownie staje się kwartalnikiem 
bezpłatnym. W związku z wprowadzanymi zmianami, modyfikujemy również naszą politykę  
reklamową. W każdym numerze, począwszy od 2/2018 znajdować się będzie miejsce na reklamę 
Państwa działalności, usług oraz na ogłoszenia. Zachęcamy do współpracy. Zainteresowanych 
zamieszczeniem ogłoszenia, reklamy lub innych promocyjnych informacji zapraszamy do kontaktu  
z redakcją: nr tel. (24) 267 41 70 lub drogą mailową: promocja@gabin.pl; w.olszewski@gabin.pl
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