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Konferencja  
„Bezpieczeństwo na ziemi gąbińskiej”
13 czerwca w sali kameralnej dawnego sądu grodzkiego w Gąbinie odbyła się debata po-
święcona zagadnieniom bezpieczeństwa na ziemi gąbińskiej.

Wydarzenie, zorganizowane przez 
Komendę Miejską Policji w Płocku  
i Komisariat Policji w Gąbinie dotyczy-
ło głównie zagadnień z zakresu współ-
pracy samorządu oraz mieszkańców ze 
służbami porządkowymi. Omówiony 
został również stan bezpieczeństwa  
w Mieście i Gminie Gąbin oraz gmi-
nie Słubice a także przedstawione 
narzędzia w łatwy sposób zgłaszają-
ce służbom mundurowym problemy  
i zagrożenia – Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, a także aplikacja Moja 
Komenda.

W czasie debaty głos zabrała lokalna 
społeczność, przedstawiciele stowarzy-
szeń, placówek oświatowych oraz sa-

morządowcy. Policjanci zostali poinfor-
mowani o najważniejszych problemach 
mieszkańców. Poruszane były m.in. 
tematy zwiększenia patroli policyjnych 
w godzinach wieczornych oraz wdro-
żenia odpowiednich rozwiązań, popra-
wiających bezpieczeństwo na drogach, 
zwłaszcza w pobliżu gąbińskiego kom-
pleksu szkolnego. W dyskusji uczest-
niczyli m.in.: Kierownik Biura Spraw 
Obronnych i Zarządzania Kryzysowe-
go Jan Ryś, Komendant Miejski Policji  
w Płocku nadkom. Sławomir Żelechow-
ski, Zastępca Komendanta Miejskiego 
Policji w Płocku insp. Stanisław Szcze-
śniak oraz Komendant Komisariatu Po-
licji w Gąbinie nadkom. Piotr Donarski.

Podczas spotkania prelekcję miał 
również Burmistrz Krzysztof Jadczak. 
Nakreślił on kierunki rozwoju gminy 
pod kątem zwiększenia bezpieczeń-
stwa oraz przypomniał o doskonałej 
współpracy merytorycznej i finanso-
wej z lokalnymi służbami porządkowy-
mi w tym m.in. policją i jednostkami 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Debata była wydarzeniem waż-
nym, nie tylko pod kątem zwiększenia 
bezpieczeństwa. Dawała ona możli-
wość bezpośredniego dialogu miesz-
kańców ze służbami mundurowymi 
i poprawy wzajemnej współpracy  
w zakresie wymiany informacji i roz-
wiązywania lokalnych problemów.

Oprac. i fot.: W. Olszewski
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Wykaz przyznanych Miastu i Gminie Gąbin dofinansowań na rok 2019
Lp. Dotujący/nazwa programu Nazwa zadania Przyznana kwota 

dofinansowania

1

Wojewoda Mazowiecki

Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 Maluch + 2019

Moduł 1b

Żłobek Samorządowy w Dobrzykowie – 
utworzenie 10 miejsc 220 000,00 zł 

2

Wojewoda Mazowiecki

Program Wieloletni Senior + na lata 
2015-2020 Edycja 2019 Moduł  
I „Utworzenie i wyposażenie 
placówki Senior+”

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ 
w Gąbinie 108 800,00 zł 

3

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

OSP-2019

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 
ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 
zamontowanym na stałe OSP Dobrzyków

100 000,00 zł

4

Wojewoda Mazowiecki

Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 Maluch + 2019

Moduł 2

Żłobek Samorządowy w Gąbinie - 
funkcjonowanie 38 miejsc 68 400,00 zł 

5

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Ustawa o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych

Przebudowa drogi gminnej  
Kępina–Plebanka, stanowiącej dojazd  
do gruntów rolnych na dł. 350 m

60 000,00 zł 

6

Wojewoda Mazowiecki

Resortowy program rozwoju 
instytucji opieki nad dziećmi  
w wieku do lat 3 Maluch + 2019

Moduł 2

Żłobek Samorządowy w Nowym Grabiu - 
funkcjonowanie 30 miejsc 54 000,00 zł 

7

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2019

Rewitalizacja terenów zielonych  
w Mieście i Gminie Gąbin 50 000,00 zł

8 Mazowiecki Konserwator Zabytków

Wykonanie dokumentacji projektowej  
i robót budowlanych – zabezpieczających 
przy zborze mennonickim  
w miejscowości Nowe Wymyśle

40 000,00 zł 
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Wykaz przyznanych Miastu i Gminie Gąbin dofinansowań na rok 2019
9

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rządowy program „Aktywna tablica”

Aktywna Tablica dla Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Borkach 14 000,00 zł

10

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 
2019

Remont północnej części pokrycia 
dachowego strażnicy OSP Lipińskie 12 400,00 zł

11

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Mazowiecki Instrument Aktywizacji 
Sołectw MAZOWSZE 2019

Utwardzenie placu przy świetlicy 
wiejskiej w Topólnie 10 000,00 zł 

Remont świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Strzemeszno 10 000,00 zł 

Remont dachu garaży  
do przechowywania sprzętu  
ratowniczo-gaśniczego  
w miejscowości Lipińskie

10 000,00 zł 

Zakup i montaż 4 lamp solarnych  
w technologii led przy drodze gminnej  
w miejscowości Guzew 

10 000,00 zł 

Remont boiska sportowego  
w miejscowości Czermno 10 000,00 zł 

12 PSP Płock OSP 2019

Wyposażenia osobiste i ochronne OSP 
Troszyn Polski 

9 890,00 zł

Remont strażnicy OSP Grabie Polskie 5 000,00 zł 

Remont strażnicy OSP Nowy Kamień 5 000,00 zł 

Remont strażnicy OSP Topólno 5 000,00 zł 

Remont strażnicy OSP Czermno 5 000,00 zł

13

Powiat Płocki

Zakup sprzętu ratowniczego  
i umundurowania - 2019

Zakup ubrania specjalnego strażaka  
i miernika wielogazowego  
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gąbinie

5 000,00 zł 

Zakup radiostacji nasobnych 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Dobrzykowie

5 000,00 zł 

Modernizacja strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grabiu Polskim 5 000,00 zł 

Razem pozyskano 822 490,00 zł – stan na dzień 10.07.2019 r.

MŚ
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Budowa ulicy Wrzosowej w Gąbinie

1 W czerwcu br. prowadzono prace 
budowlane przy ulicy Wojska Pol-
skiego w Gąbinie. Położonych zostało 
447 m2 kostki, utwardzającej teren przy 
blokach mieszkalnych. Inwestycję wy-
konała firma Drog-Bet z Sochaczewa. 
Koszt zadania wyniósł ok 73,5 tys. zł.

2 Wykonano kolejną nitkę wodocią-
gu w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie. 
Nowy odcinek ma długość 128 m. Po-
nadto w ramach inwestycji powstało 
kolejne 100 m sieci kanalizacyjnej. 
Prace budowlane wykonała firma 
Bango. Na wspomniane zadania prze-
znaczono łącznie ponad 83,5 tys. zł. 
W inwestycji partycypowali mieszkań-
cy Rogatek Żychlińskich. Rozbudowa 
wspomnianej infrastruktury sanitar-
nej związana była z nowymi inwesty-
cjami mieszkaniowymi.

3 W okresie wiosennym wykonano 
cząstkowe remonty dróg na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin. Po przeprowa-
dzeniu pozimowego przeglądu dróg, 
wytypowano najbardziej zniszczone 
odcinki. Ubytki w drogach łatano za 
pomocą masy mineralnej kła-
dzionej na gorąco z recyklera. 

Prace remontowe prowadzono w Gą-
binie (ul. Stodólna, ul. Rogatki Żychliń-
skie, ul. Gostynińska, ul. Słoneczna, ul. 
Północna, ul. Lipowa, ul. Tylna, Targo-
wisko przy ul. Wspólnej) oraz w miej-
scowościach na terenie gminy (Stary 
Kamień, Kamień-Słubice, Lipińskie, 
Topólno, Nowe Grabie, Strzemeszno, 

Piaski, Troszyn Polski, Nowy 
Troszyn, Borki). Łącznie za-

łatano 204,12 m2 na-

wierzchni. Prace remontowe wykona-
ła firma Zakład Usług Drogowych Józef 
Panuś. Koszt zadania wyniósł ponad  
22,5 tys. zł.

4 W marcu br. zakończyły się prace 
budowlane II etapu rozbudowy ul. 
Wrzosowej w Gąbinie. W ramach całej 
inwestycji pobudowano 68 m o sze-
rokości 5 m (na przeważającej części 

Bieżące inwestycje na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin
W roku 2019 na terenie gminy prowadzono prace budowlane przy budowie dróg gmin-
nych. Wykonane zostały również mniejsze inwestycje, głównie w zakresie rozbudowy in-
frastruktury sanitarnej oraz poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa na terenie Miasta i 
Gminy Gąbin.

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Woj-
ska Polskiego (dojazd do kotłowni osiedlowej) wraz z miejscami parkingowymi
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Częściowy remont drogi w miejsco-
wości Strzemeszno
budowanych odcinków) drogi w tech-
nologii kostki brukowej wraz ze zjaz-
dem do drogi wojewódzkiej nr 577, co 
łącznie daje około 73 m utwardzonej 
nawierzchni. Koszt realizacji całego za-
dania to około 79 tys. zł. Prace budow-
lane realizowała firma Przedsiębior-
stwo Budownictwa Drogowego Daniel 
Panuś. Prowadzone prace były częścią 
szerszych inwestycji mających na celu 
rozbudowę infrastruktury drogowej 

Instalacja grzewcza w nowym budynku strażnicy OSP w Gąbinie
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na Osiedlu Kwiatowym, gdzie zamel-
dowanych jest 79 osób.

5 W styczniu br. zakupiono pług 
śnieżny do quada, będącego na wy-
posażeniu OSP Gąbin. Zakupiony ele-
ment pozwoli wykorzystywać maszynę 
w okresie zimowym do odśnieżania 
dróg i chodników na terenie Miasta  
i Gminy Gąbin. Koszt zakupu wyniósł 
ok 3 tys. zł.

6 Wiosną br. strażacy z OSP Topólno 
wzięli udział w szkoleniu z obsługi dro-
na ratowniczego, który w maju br. zna-
lazł się na wyposażeniu wspomnianej 
jednostki OSP. Dron, zakupiony dzięki 
dofinasowaniu zewnętrznemu to mo-
del Mavic 2 Enterprise Dual, służący 

do operowania w trudnych warunkach 
i podczas sytuacji kryzysowych. Mia-
sto i Gmina Gąbin wsparło szkolenie  
2 strażaków kwotą 2 tys. zł.

7 W czerwcu br. zakupionych zostało 
18 znaków drogowych (A7 – 5 sztuk, 
A3 –3 sztuki, B18 – 1 sztuka, A6C –  
1 sztuka, B33 – 4 sztuki, A11 – 2 sztuki, 
B18 – 2 sztuki). Zostaną one ustawio-
ne przy drogach gminnych, regulując 
organizację ruchu i poprawiając bez-
pieczeństwo w najbardziej wymagają-

cych tego miejscach. Koszt inwestycji 
wyniósł 2,7 tys. zł. Zakupione znaki 
drogowe ustawione zostaną w Topól-
nie, Czermnie, Gąbinie (ul. Piękna) 
oraz jako uzupełnienie na pozostałych 
drogach gminnych. 

8 Zakupiono ogrodzenie międzyblo-
kowego placu zabaw  przy ul. Wojska 
Polskiego w Gąbinie. Koszt zadania wy-
niósł 2,3 tys. zł. Wspomniane ogrodze-
nie zabezpieczy teren zabaw dla dzie-

Szkolenie na operatora drona z upraw-
nieniami VLOS zakupionego przez 
OSP Topólno



9

www.gabin.pl

ci oraz poprawi ich bezpieczeństwo. 
Warto dodać, iż w pobliżu znajduje się 
parking oraz garaże dla mieszkańców. 

Ponadto w ramach prac inwesty-
cyjnych wykonane zostały mapy i pro-
jekty pod dalsze działania remontowo-
-budowlane na terenie gminy, doty-
czące m.in. rozbudowy infrastruktury 
drogowej i sanitarnej. Zlecono wyko-
nanie m.in.: planów ścieżki pieszo-
-rowerowej Gąbin-Dobrzyków; opra-
cowanie dokumentacji drogowej na 

Osiedlu Pisarzy w Gąbinie, Opracowa-
nie dokumentacji dot. sieci wodocią-
gowej w m. Górki a także zlecono wy-
konanie mapy do celów projektowych 
dot. drogi gminnej w Nowym Grabiu. 

Na przełomie czerwca i lipca pod-
pisane zostało porozumienie między 
Miastem i Gminą Gąbin, Mazowiec-
kim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
oraz Przedsiębiorstwem Budowy Dróg 
i Mostów KOBYLARNIA S.A. Dotyczyło 
ono dopłaty do inwestycji w oświe-

tlenie obwodnicy, mającej na celu za-
montowanie energooszczędnych lamp 
LED zamiast planowanego wcześniej 
tradycyjnego oświetlenia sodowego. 
Dzięki temu, Gmina Gąbin, która po-
krywa koszty eksploatacji oświetlenia, 
zlokalizowanego przy drogach gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich, 
znacząco zaoszczędzi na wydatkach w 
sferze oświetlenia ulicznego. Koszt do-
płaty wyniesie 72 tys. zł.

Trwają dalsze prace budowlane 
przy gąbińskiej obwodnicy. Inwestycja, 
której zakończenie zaplanowane jest 
na październik br. wkracza w zaawan-
sowaną fazę budowy. Na części odcin-
ków położono już warstwy podbudo-
wy asfaltowej, powstają nowe ronda  
i skrzyżowania, a także dodatkowa in-
frastruktura dojazdowa.

W roku 2019 uruchomiono rów-
nież instalację grzewczą (gaz) w nowej 
strażnicy OSP Gąbin, przy Alei Jana 
Pawła II. Odebrano również 8 inwe-
stycji wodociągowych, których reali-
zacja rozpoczęła się jeszcze w 2018 
roku: Nowe Grabie – Os. Pod Brzo-
zami (330 m), Górki – ul. Jaworowa  
(116 m), Gąbin-ul. Strażacka (265 m), 
Gąbin – ul. Wojska Polskiego (147 m), 
Nowe Grabie (łącznie 468 m), Guzew 
(907 m).

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

Umowa na dofinansowanie budowy 
drogi gminnej w miejscowości 
Kępina-Plebanka

20 maja br. w delegaturze Urzędu 
Marszałkowskiego w Płocku podpisa-
ne zostały umowy na dofinansowanie 
budowy i modernizacji dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. Beneficjen-
tem programu jest również Miasto  
i Gmina Gąbin, które otrzymało dota-
cję w wysokości 60 tys. zł.

Do programu budowy i moderni-
zacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych zgłoszonych zostało 365 wnio-
sków z regionu całego zachodniego 
Mazowsza. Samorząd Miasta i Gminy 
Gąbin przygotował wniosek na prze-
budowę drogi gminnej Kępina–Ple-
banka. Dzięki pozyskanemu wsparciu, 
wybudowany zostanie odcinek o dłu-
gości 350 metrów. Stanowić on będzie 
dalszy etap szerszego projektu budo-
wy drogi gminnej pomiędzy miejsco-
wościami Gąbin i Czermno.

Dzięki dofinansowaniu powstanie 
kolejny fragment ważnej drogi – nie 
tylko dla rolników ale także miesz-
kańców dwóch dużych miejscowości  

w północnej części gminy. Poprawi on 
zarówno dojazd do pól i posesji jak  
i lokalną komunikację drogową – mó-
wił Burmistrz Krzysztof Jadczak, repre-
zentujący Miasto i Gminę Gąbin pod-
czas uroczystego podpisania umów.

Dofinansowanie pochodzi z budże-
tu Województwa Mazowieckiego.

Oprac. W. Olszewski 
Fot: Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 
Delegatura w Płocku

Ogrodzenie osiedlowego placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie
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Już od września 2019 r. w Mieście 
i Gminie Gąbin obowiązywać będzie 
nowy plan sieci szkół podstawowych 
(Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Miasta 
i Gminy Gąbin z dnia 19.06.2019 r.  
w sprawie: projektu ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych Miasto i Gminę Gąbin 
oraz określenia granic obwodów pu-
blicznych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2019 roku.). Zmiany wyni-
kają z ostatecznego wygaszenia gimna-
zjów i zastąpienia ich ośmioklasowy-
mi szkołami podstawowymi (Ustawa  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe i Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe).

2 września mury placówek oświa-
towych po raz kolejny będą świadkiem 
uroczystych akademii z okazji inaugu-
racji nowego roku szkolnego. Dzieci  
z terenu Miasta i Gminy Gąbin uczęsz-
czać będą do sześciu szkół podstawo-
wych: w Gąbinie, Czermnie, Dobrzyko-
wie, Borkach, Nowym Kamieniu i No-
wym Grabiu. Młodzież kończąca tzw. 
podstawówki, będzie z kolei kontynu-
owała naukę m.in. w Zespole Szkół im. 
Stanisława Staszica (Liceum Ogólno-
kształcące, Technikum oraz Branżowa 
Szkoła I. Stopnia).

Zmiany oświatowe w Gminie Gąbin

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Dobrzykowie
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Z mapy szkolnej, po dwudziestu 
latach funkcjonowania, definitywnie 
znikają gimnazja. Na terenie gminy 
do tej pory funkcjonowały dwie pla-
cówki tego typu: Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Gąbinie oraz Gimnazjum  
w Dobrzykowie. Obiekty oraz ich wy-
posażenie zostaną zagospodarowane 
na potrzeby pozostałych, lokalnych pla-
cówek oświatowo-wychowawczych.

W czerwcu br. odbyły się trzy 
konkursy na stanowiska dyrektorów 

szkół podstawowych: w Borkach, No-
wym Kamieniu oraz w Dobrzykowie. 
W każdym z przypadków wpłynęła 
jedna oferta. W szkole podstawowej 
w Borkach dyrektorem po raz kolej-
ny została Irena Mofina. W Nowym 
Kamieniu następną kadencję rozpo-
częła Ewa Chrząszczewka. W Dobrzy-
kowie, po odejściu na emeryturę 
dyrektor Bogumiły Zalewskiej-Opa-
sińskiej, jej miejsce zajmie Danuta 
Jakubowska.

Do placówek oświatowych, bę-
dących pod nadzorem Miasta i Gmi-
ny Gąbin uczęszczało w roku szkol-
nym 2018/2019 – 1118 dzieci. Do tej 
pory na terenie gminy funkcjonowały  
2 żłobki, 3 oddziały przedszkolne,  
1 punkt przedszkolny, 2 przedszkola,  
6 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 
szkoła muzyczna I stopnia oraz zespół 
szkół ponadgimnazjalnych.

Oprac. W. Olszewski
fot. A.Ś.

Kompleks oświatowy w Gąbinie
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Nowy plac zabaw w miejscowości Lipińskie
W sobotę 18 maja w miejscowości Lipińskie odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw 
dla dzieci. Obiekt został wybudowany dzięki staraniom Stowarzyszenia Lipińskie, które 
pozyskało na ten cel około 25 tys. zł.

Plac zabaw wyposażony jest w sze-
reg urządzeń rekreacyjnych dla dzieci: 
karuzelę, piaskownicę, tablice do za-
baw oraz rysowania, zjeżdżalnię, huś-
tawkę i konika na sprężynie.

Otwarciu obiektu towarzyszył sze-
reg atrakcji. Zawody sportowe dla 
najmłodszych, animatorzy dla dzieci, 
grill, muzyka czy puszczanie baniek 
mydlanych – wszystko to przygoto-
wane wspólnymi siłami mieszkańców 
wsi Lipińskie. W uroczystościach wzięli 
udział lokalni mieszkańcy, członko-
wie stowarzyszenia a także Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który podziękował 

lokalnej społeczności za zaangażowa-
nie i pracę na rzecz rozwoju całej miej-
scowości.

Plac zabaw powstał w ramach pro-
jektu „Ławeczka Pokoleń” – sztanda-
rowego działania Stowarzyszenia Li-
pińskie, które na działce – otrzymanej 
od samorządu Miasta i Gminy Gąbin, 
tworzy miejsce rekreacji dla mieszkań-
ców. Pozyskując środki zewnętrzne, 
udało się do tej pory uporządkować 
teren oraz stworzyć miejsce rekreacji  
i spotkań dla mieszkańców. Wspomnia-
ny plac zabaw jest kolejnym etapem 
projektu. Na realizację czekają kolejne 

działania w tym postawienie dużej alta-
ny dla mieszkańców, montaż ławeczek, 
oświetlenie terenu oraz dalsza rozbu-
dowa infrastruktury rekreacyjnej.

Środki na budowę placu zabaw, lo-
kalne stowarzyszenie pozyskało w ra-
mach programu “Leader” poprzez LGD 
Aktywni Razem. Małe inicjatywy – takie 
jak ta, zrealizowana w m. Lipińskie, dają 
często większe rezultaty dla społeczeń-
stwa niż ogromne projekty za miliony 
złotych – mówiła podczas otwarcia 
Agnieszka Żukowska – prezes LGD.

Oprac. i fot. W. Olszewski

Stowarzyszenie Lipińskie związało 
się zaledwie 2 lata temu. Inicjatorem 
jego powstania był Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak. Stowarzyszenie założyły 
trzy osoby: Krzysztof Ledzion, Anna 
Kiełbasa oraz Joanna Rachubińska. 
Aktywnie działając i współpracując 
z lokalną społecznością, obrały sobie 
za cel stworzenie miejsca rekreacji 
dla mieszkańców, a w szerszej per-
spektywie aktywizacji społecznej, 
zwiększenia atrakcyjności i rozwoju 
miejscowości Lipińskie.
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DYŻURY PRACOWNIKÓW ZGRP 
DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY GĄBIN  
W 2019 ROKU

Miesiąc Data Godzina

lipiec
01.07.2019 12.00-16.00
25.07.2019 9.00-13.00

sierpień
05.08.2019 12.00-16.00
22.08.2019 9.00-13.00

wrzesień
02.09.2019 12.00-16.00
26.09.2019 9.00-13.00

październik
07.10.2019 12.00-16.00
24.10.2019 9.00-13.00

listopad
04.11.2019 12.00-16.00
28.11.2019 9.00-13.00

grudzień
02.12.2019 12.00-16.00
19.12.2019 9.00-13.00

Sołectwo Nazwisko/Imię
Czermno Janiszewska Aneta
Dobrzyków Matuszewski Jerzy
Górki Wąsik Piotr
Góry Małe Lewandowska Bogumiła
Grabie Polskie Chojnacki Krzysztof
Guzew Ostrowska Danuta 
Jadwigów Górska Iwona 
Jordanów Sosnowska Agata
Kamień-Słubice Kacprzak Katarzyna
Karolew Paczkowska Barbara
Kępina (obejmuje wsie: Kępina – Plebanka) Panek Barbara
Koszelew Żurowski  Paweł
Lipińskie Gęsiarz  Bogdan 
Ludwików Michalska  Jadwiga
Korzeniówka (obejmuje wsie: 
Nowa Korzeniówka – Stara Korzeniówka) Sołtysiak Jakub

Nowe Grabie Zawadzki Łukasz
Nowe Wymyśle Wasiak Monika 
Nowy Kamień Chrząszczewski  Kazimierz 
Nowy Troszyn Sztandur  Andrzej 
Okolusz Sztendor Teresa
Rumunki (obejmuje wsie: Rumunki – Piaski) Wierzbicki  Jan  Marek
Potrzebna Strzelecki  Paweł
Przemysłów Ryfa Henryk
Stary Kamień Dubielak Sylwia
Strzemeszno Leonarcik Dorota
Topólno (obejmuje wsie: Topólno – Konstantynów) Bedyk Jan 
Borki (obejmuje wsie: Troszyn Polski – Borki) Maliszewska Elżbieta

Sołtysi i sołectwa – kadencja 2019-2024
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W lipcu 2019 r. InPost Paczkoma-
ty sp. z o.o. zainstalowała na terenie 
miasta Gąbin drugi paczkomat. Jest to 
system automatycznych skrytek pocz-
towych służący do nadawania i odbie-
rania przesyłek. Najczęściej urządzenia 
rozlokowane są w miejscach publicz-
nych, w najbliższej okolicy większych 
sklepów,  supermarketów, stacji ben-
zynowych itp. i dostępne są 24 godzi-
ny na dobę. Drugi gąbiński paczkomat 
znajduje się przy ul. Składkowskiego 
przy sklepie GRAM MARKET.

Drugi paczkomat w Gąbinie
W związku z licznymi przepełnie-

niami paczkomatu znajdującego się 
przy ul. Browarnej, inwestor podjął 
decyzję o umiejscowieniu drugiego 
paczkomatu w Gąbinie. 

Popularność świadczonych tą dro-
gą usług (z paczkomatu korzystają nie 
tylko mieszkańcy Gąbina i okolicznych 
miejscowości ale również sąsiednich 
gmin), potwierdza duże zapotrzebo-
wanie na ten rodzaj  infrastruktury.

Oprac.: M. Ś 
fot. A. Ś

19 grudnia 2018 r. Stowarzysze-
nie Gąbiński Klub Rowerowy „Gąbin 
Team” podpisało umowę o przyznaniu 
pomocy z Urzędem Marszałkowskim 
na realizację operacji pt. „Rozwój miej-
sko-gminnej infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej na obszarze Miasta  
i Gminy Gąbin” w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu w lipcu 
br. została zakupiona i zainstalowana 
infrastruktura turystyczna. Dzięki niej 
utworzonych zostało pięć przyjaznych 
środowisku, punktów postojowo-
-serwisowych, zlokalizowanych przy 
głównych szlakach rowerowych Miasta  

Klub rowerowy - Gąbin Team realizuje ciekawy projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

i Gminy Gąbin. W ramach projektu za-
kupiono również dwa specjalistyczne 
rowery rehabilitacyjne w celu propago-
wania aktywnego trybu życia również 
wśród osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania była firma: Za-
kład Remontowo-Usługowy „Zig-Zag” 
z Nowego Kamienia, która zrealizowa-
ła operację za kwotę 58 476,35 zł. Do-
finansowanie ze środków UE stanowi 
do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Montaż obiektów małej infrastruk-
tury turystycznej wykonany został  
w miejscowościach: Gąbin, Dobrzyków, 
Nowe Grabie, Troszyn Polski i Czermno.

Projekt Gąbińskiego Klubu Rowe-
rowego „Gąbin Team” realizowany jest 
w ścisłej współpracy z Samorządem 
Miasta i Gminy Gąbin, który wspiera 

klub merytorycznie oraz udostępnia 
grunty pod infrastrukturę.

Głównym celem programu współpracy 
Samorządu Miasta i Gminy Gąbin z organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
pożytku publicznego i wolontariatu, dzia-
łającymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin 
(uchwała Nr 16/II/2018 Rady Miasta i Gmi-
ny Gąbin z dnia 28.11.2019r.) jest budo-
wanie dialogu społecznego i partnerskich 
relacji między samorządem a zorganizowa-
nymi grupami mieszkańców, które pozwolą 
na zaspokojenie ich potrzeb oraz przyczy-
nia się do skutecznego i efektywnego roz-
wiązywania problemów lokalnych, poprzez 
aktywność obywatelską, oraz włączenie 
sektora pozarządowego w realizację zadań 
priorytetowych Miasta i Gminy Gąbin na 
rzecz społeczności lokalnej.

Oprac.: M. Ś 
fot. A. Ś
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KONKURS PLASTYCZNY 
„TRADYCJE WIELKANOCNE”

I TURNIEJ SZACHOWY  
w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu

Od wielu lat uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Nowym Kamieniu uczestniczą  
(i zdobywają nagrody) w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Tradycje Wielka-
nocne”. Organizatorem konkursu jest Płocki 
Ośrodek Kultury i Sztuki. W tym roku odby-
ła się już XVII edycja. Dzieci wykonały prace 
różnymi technikami plastycznymi. Spośród 
ok. 3000 prac zostały wyróżnione prace 
naszych uczennic. Laureatkami pierwsze-
go miejsca zostały: Kinga Chrząszczewska 
i Martyna Chrząszczewska, drugie miejsce 
zajęły Adrianna Marciniak i Anna Łopińska. 
Gratulujemy wysokich osiągnięć i życzymy 
dalszych sukcesów. 

3 kwietnia w Galerii Wisła odbyło się wręczenie nagród laureatom  
i otwarcie wystawy pokonkursowej

30 maja 2019 r. został zorganizo-
wany w Szkole Podstawowej im. Ma-
rii Kownackiej w Nowym Kamieniu  

I Szkolny Turniej Szachowy. Do turnie-
ju przystąpiło 24 uczniów klas I-V. Roz-
grywki odbywały się w systemie szwaj-

carskim. Sędzią głównym był uczeń 
klasy ósmej – Sebastian Myśliwiec. 
Organizatorkami turnieju były Regina 
Łopińska i Katarzyna Sapińska.

Oto lista zwycięzców: Anna Łopiń-
ska, Kacper Tomasik, Jakub Zieliński, 
Szymon Rachubiński, Adam Lis, Michał 
Zieliński

Wszyscy laureaci otrzymali puchary, 
natomiast pozostali uczestnicy medale.
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Kolejna wizyta społeczności 
żydowskiej w Gąbinie
19 maja Gąbin odwiedzili potomkowie społeczności żydowskiej, która przed II wojną 
światową zamieszkiwała obszar miasta. Była to kolejna wizyta na przestrzeni ostatnich lat, 
mająca na celu podtrzymanie związków lokalnej społeczności z diasporą żydowską.

W tym roku grupa przyjezdnych 
była nieco większa niż w ostatnich 
latach. Do żydów mieszkających  
w Stanach Zjednoczonych, dołączyli 
obywatele Izraela. Większość przy-
jezdnych posiada gąbińskie korzenie. 
Przed 1939 rokiem, część żydowskiej 
społeczności miasta wyemigrowała do 
Ameryki. Pozostawiając swoje rodzi-
ny w Gąbinie, przeżyli holocaust i dziś 
wracają do ziemi swoich przodków, by 
kultywować pamięć – nie tylko o wie-
lokulturowym „Gombinie”, ale rów-
nież o tych, którzy w 1942 roku zostali 
deportowani i zamordowani w nie-
mieckich obozach koncentracyjnych.

Wizyta rozpoczęła się od krótkiego 
spotkania organizacyjnego na starów-
ce. Społeczność żydowską powitali 
członkowie Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Gąbińskiej, przedstawiciele sa-
morządu Miasta i Gminy Gąbin oraz 
mieszkańcy. Do południa wycieczka 

przemierzała miasto, odwiedzając 
miejsca pamięci – ważne nie tylko dla 
Żydów ale i Polaków, m.in. pomnik 
dziesięciu straconych czy kościół kato-
licki. Jesteśmy Żydami, ale wasza histo-

ria jest również naszą historią – mówi-
ła przedstawicielka gminy żydowskiej  
z USA, składając kwiaty pod pomni-
kiem zamordowanych w 1941 roku Po-
laków. W rolę przewodnika wcieliła się 
Magdalena Karczewska. Na cmentarzu 
żydowskim tzw. Kiercholu, odmówio-
no Kadisz – jedną z najważniejszych 
judaistycznych modlitw. Przy tej okazji 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej przekazało kompletną macewę 
– jedną z dwóch w pełni zachowanych 
tablic nagrobnych z dawnego żydow-
skiego cmentarza. Po krótkiej przerwie 
obiadowej przyszła pora na dalsze 
zwiedzanie miasta. Na ul. Strażackiej 
– miejscu deportacji gąbińskich ży-
dów ponownie odmówiono modlitwy. 
Przy tej okazji głos zabrali przedstawi-
ciele samorządu: Wojciech Olszewski  
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– z ramienia Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Gąbin oraz radny Jakub Ziółkowski, 
który wraz z radnym Czesławem So-
bieckim reprezentował Radę Miasta  
i Gminy Gąbin. Dziękujemy wam 
przede wszystkim za pamięć, która 
mimo wielu tysięcy kilometrów – dzie-
lących was od Gąbina, cały czas trwa 
w Waszych sercach i nie pozwala za-
pomnieć o wojennej tragedii tego 
miasta i wszystkich tych, którzy tu żyli 
i mieszkali – mówił Wojciech Olszew-
ski. Głos zabrał również Radny Jakub 
Ziółkowski, który również podzięko-

wał za obecność i pamięć oraz przede 
wszystkim chęć dialogu i podtrzyma-
nia wspólnych relacji – mimo trudno-
ści i dzielących nas odległości.

Zwieńczeniem spotkania była 
wspólna kolacja, podczas której przed-
stawiciele gąbińskiej społeczności 
mieli okazję na spokojne rozmowy  
i wymianę doświadczeń. Zaprezento-
wały się również lokalne stowarzysze-
nia m.in.: TMZG, Przystań 624, MKS 
Błękitni Gąbin, OSP Gąbin, Amator-
ski Teatr Niewielki, Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich, Gąbin Biega. Na 

kolacji obecny był również radny po-
wiatu płockiego Waldemar Zawadzki. 
Podczas spotkania omówiono dalszą 
współpracę pomiędzy społecznością 
Gąbina a społecznością żydowską. 
Wspólną dyskusję prowadził prof. 
Leon Zamość z University of California 
San Diego, prof. Bernard Guyer oraz 
Wojciech Wasilewski z Krakowa – któ-
ry od prawie 4 lat wspiera dialog pol-
sko-żydowski, zwłaszcza ten lokalny – 
dotyczący obszaru Gąbina i Gostynina.

Oprac. i fot. W. Olszewski,  
H. Grzelak
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228. rocznica uchwalenia 
konstytucji 3 Maja

W rocznicę tego ważnego wydarze-
nia, w Gąbinie co roku odbywają się 
obchody – mające podkreślić zarów-
no znaczenie Konstytucji 3 Maja jak  
i podstaw lokalnej szlachty, która 228 
lat temu wzięła udział w tym jed-
nym z ostatnich patriotycznych zry-
wów narodowych Rzeczpospolitej  
Szlacheckiej.

228 lat temu Polacy jako pierwsi w Europie oraz drudzy na świecie, uchwalili zbiór praw – 
regulujących prawo i ustrój państwa. Konstytucja 3 Maja była jednym z ostatnich tchnień 
umierającej pod naporem zaborców I Rzeczpospolitej.

Uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny  
i strażaków. Przewodził jej proboszcz 
ks. Andrzej Świderski. Nabożeństwo 
miało uroczysty charakter. Wzięli  
w nim udział przedstawiciele samo-
rządu w tym Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, organizacje 
społeczne, poczty sztandarowe, pod-
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oddział strażaków OSP Gąbin, harcerze 
oraz członkowie Stowarzyszenia Jeź-
dzieckiego im. 4 Pułku Strzelców Kon-
nych Ziemi Łęczyckiej.

Tradycyjnie już, dalsza część ob-
chodów odbyła się pod pomnikiem-
-głazem Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Uczestnicząca w uroczystościach 
Orkiestra Dęta OSP Gąbin pod batutą 
Pawła Baca, odegrała Mazurka Dą-
browskiego, zaś harcerze z 58. Druży-
ny Harcerskiej z Gąbina przedstawili 
krótki program artystyczny. Na zakoń-
czenie, orkiestra OSP Gąbin zagrała 
koncert patriotyczny dla mieszkańców.

Za oprawę Obchodów 228. Roczni-
cy uchwalenia Konstytucji 3 Maja od-
powiedzialni byli członkowie Związku 
Piłsudczyków Oddział Gąbin.

Uroczystości połączone były w tym 
roku z Dniem Strażaka – obchodzonym 
w całym kraju 4 maja. Na gąbińskiej 
starówce odbyła się uroczysta zbiórka 
strażaków oraz przekazanie meldunku 
prezesowi gminnemu OSP.

Oprac. W. Olszewski 
Fot. A. Świerzyński, 

Paweł Chmielecki
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Historia Barnaby  
Zawiszy Czarnego

Ziemia gąbińska od zarania dziejów 
państwowości polskiej, była świad-
kiem wielu historycznych wydarzeń. 
Znajdująca się w zachodniej części Ma-
zowsza, praktycznie w samym centrum 
współczesnych granic Polski, stanowiła 
ważny punkt logistyczny i gospodarczy 
kraju. To tutaj przecinały się szlaki han-
dlowe i militarne, przynosząc lokalnej 
społeczności zarówno dochody jak  
i wielokrotnie doprowadzając do jej 
upadku. Mimo wielu najazdów, gra-
bieży i zniszczeń, mieszkańcy ziemi gą-
bińskiej okazywali się żarliwymi patrio-

tami, którzy złotymi zgłoskami zapisy-
wali się w historii kraju. Jednym z nich 
był Barnaba Zawisza Czarny – poseł na 
sejm, podstoli gąbiński, polityk czasów 
I Rzeczypospolitej. Może nie był to 
rodowity mieszkaniec Gąbina, jednak 
jego związki z naszą miejscowością są 
bezsprzeczne i nie podlegają dyskusji. 
Prezentujemy Państwu opracowanie 
Pana Kazimierza Kawczyńskiego, które 
przybliża postać Barnaby i pokazuje jak 
wiele ciekawych historii skrywa jeszcze 
nasza mała ojczyzna.

W. Olszewski

Barnaba Zawisza Czarny
1745-1815

Kim był zapomniany Barnaba 
Zawisza Czarny-właściciel wsi 
Brodne?

Urodził się w 1745 roku prawdopo-
dobnie w Inowłodzu nad Pilicą w Do-
linie Białobrzeskiej jako syn Józefa Za-
wiszy Czarnego herbu Przerowa i Kata-
rzyny Skarbek (1730-) herbu Abdank, 
która wywodziła się z rodu Skarbków 
prawdopodobnie z Żelazowej Woli-
-starego rodu Awdańców.

Na chrzcie św. nadano mu imię 
Barnaba od św. Męczennika Cypryjczy-
ka Barnaby pochodzenia hebrajskiego. 
Słowa: Bar Nabuah znaczyły jako syn 
proroctwa, jak podaje Księga Imion 
Skierskiego.

Czy nasz Barnaba miał cechy 
charakteru patrona św. Barnaby?

Z przekazanych opowiadań, legend, 
prawd - na pewno tak. Był podstolinim 
gąbińskim potem gostynińskim, kie-
dy to mocą dekretu Rady Stanu dnia  
19 grudnia 1809 r. Gąbin został stoli-
cą powiatu gostynińskiego. Zapewne 
był osobą nieprzeciętnie wykształco-
ną w ówczesnym okresie, inteligentną  
o wysokim morale. Był nadwornym 
wysokim urzędnikiem ziemskim króla. 
Jako zastępca stolnika odpowiadał za 
stół władcy, sprawował pieczę nad sto-
łami w czasie uczty, wszelkich imprez 
dworu itp. Można powiedzieć, że był 
wesołym mężczyzną o ujmującym spo-
sobie bycia podobnie jak jego patron. 
Zawsze uśmiechnięty i radosny, lubił 
przebywać na łonie natury w dobrym 

i miłym towarzystwie. Jego wieś dziś 
ma nazwę Brodne Towarzystwo. Jako 
podstoli lubił uczty, zabawy, imprezy 
dworskie i podróże. Zamieszkiwał we 
wsi Brodne pod numerem pierwszym 
z siedmio osobową rodziną. Odległość 
od tej miejscowości do królewskiego 
Gąbina była niewielka liczyła bowiem 
ok. 22 km, a do królewskiego Osie-
ka niecały 1 km (gdzie zamieszkiwał 
znany malarz nadworny króla Marceli 
Bacciarelli [1731-1818]). To w Gąbi-
nie urzędował na urzędzie w mieście 
starosty gąbińskiego. Ojciec Barnaby 
Józef Zawisza Czarny, który był łow-
czym inowłodzkim, odpowiadał za po-
lowania i łowy. Barnaba pochodzący ze 
słynnego rodu Zawiszów zrobił wielką 
karierę urzędniczą.

Był rezydentem Polski przy Dwo-
rze Wiedeńskim i szambelanem Dwo-
ru Polskiego, świadczy to o tym, że 
obracał się w środowiskach dworsko 
szlacheckich. Wieś-Willa Brodne wraz 
z dworem, jedna z najstarszych wsi 
na poł. wsch. Mazowszu na ziemi Ło-
wickiej dawniej Gostynińskiej stała się 
jego własnością. Być może z nadania 
starosty gostynińskiego chor. Macieja 
Łączyńskiego, który tu też zamieszki-
wał. Mogła to być dożywotnia darowi-
zna od króla Stanisława A. Poniatow-
skiego (1732-1798). Wsią i dworem 
brodnickim zarządzał włodarz Jędrzej 
Kajak (1748-1812). Brodne płaciło 
dziesięcinę na rzecz kościoła kierno-
skiego decyzją biskupa poznańskiego 
od roku 1443- Andrzeja Bnińskiego 
(Borkowskiego) herbu Łodzia. Istnie-

jący  browar był w rękach arendarza 
Żyda Szmula Ickowicza (1783-). Karcz-
mę Wstęp prowadził Żyd Chaim Kamia-
nin (1780-). Ekonomem wsi Brodne 
był Franciszek Kołakowski (wiemy to  
z akt kościelnych USC parafii Kier-
nozia). Barnaba Zawisza Czarny był 
odznaczony Orderem św. Stanisława 
Kawalera. Było to prestiżowe odzna-
czenie królewskie epoki Oświecenia za 
dobrą i służebną pracę. Będąc szam-
belanem króla pełnił służbę przy królu 
podczas uroczystości dworskich takich 
jak: uczty, bale, zabawy i wszelkiego 
typu imprezy. Uczestniczył zapewne 
wraz ze starostą gostynińskim w Obia-
dach Czwartkowych u króla. W roku 
1777 objął urząd podstoliniego po 
Franciszku Mikorskim herbu Ostoja ze 
Słubic. Pełnił go do końca życia i upad-
ku Księstwa Warszawskiego (1807-
1815) to jest końca epoki Oświecenia 
i Bonapartyzmu.

W dobie obrad Sejmu Wielkie-
go jako regalista należał do gorących 
zwolenników Konstytucji 3 maja. Był 
też aktywnym członkiem Zgromadze-
nia Przyjaciół Konstytucji Rządowej  
3 maja. Jako poseł ziemi gostynińskiej 
na Sesji Sejmowej kilkakrotnie zabierał 
głos. Brał udział w pracach na rzecz 
ujednolicenia jurysdykcji w Koronie 
i Litwie. Na pierwszym posiedzeniu 
klubu znalazł się w składzie deputacji 
do ułożenia projektu względem Sej-
mików. Był członkiem, posłem Sejmu 
Wielkiego gdzie odgrywał dość  istot-
ną rolę wśród szlachty gostynińskiej. 
Uważany za wybitną postać XVIII w. 
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W 1788 Sejm Czteroletni ustanowił 
dla wszystkich dzień 18 sierpnia pisała 
Gazeta Gostynińska nr 9 str. 9 1994 r. 
W roku 1790 Barnaba posłował jako 
podstolini gąbiński ziemi gostynińskiej 
woj. rawskie. Dnia 16 listopada 1790 r. 
na Sejmiku Ziemskim w Gąbinie, 
szlachta ziemi gostynińskiej wybrała  
2 posłów na Sejm Wielki. Byli to: Wa-
lenty Rządkowski - podczaszy - komi-
sarz cywil. wojsk. ziemi gostynińskiej 
i Barnaba Zawisza Czarny podstoli 
gąbiński pisał J. Szczepański ,,Dzieje 
Gąbina do 1945’’ s. 40-41. Przysięga-
li oni na instrukcje, że będą popierać 
elekcyjność tronu w Polsce, ustawy 
wojskowe o 100 tysięcznej armii żą-
dając jednocześnie przywilejów szla-
checkich Dnia 10 maja 1791 poseł 
Barnaba zabierał głos w sprawach cy-
wilno sądowych. W dniu 27 listopada 
1791 podjął temat w sprawie opłat  
z Królewszczyzn, których na ziemi go-
stynińskiej było kilkanaście (22) w tym 
Strzelce i Lucień starosty Łączyńskiego. 
Powtórnie zajął głos w powyższej spra-
wie dnia 27 marca 1792. Pisał Finkie-
l,I,1955 s. 302 poz. 5359 – Rymszyna 
Mar. Gabinet St. Augusta 1962 s. 78 
Ossolineum. Miejscem obrad posłów 
ziemi gostynińskiej był kościół św. Mi-
kołaja w Gąbinie (z braku lokum)

Ożenek
W 1785 r. (prawdopodobnie) jako 

40 latek wziął sobie za żonę młodszą  
o 18 lat Krystynę Zamulewicz her-
bu Radwan (1763-1819). Zamieszkał  
w swojej wsi (rządowej) Brodne pod 
numerem 1, blisko Kiernozi powiat ło-
wicki dawniej gąbiński w parafii Kier-
noskiej Dekanatu Gąbińskiego. Rodzi-
na Zawiszów liczyła 7 osób w tym 5 có-
rek. Najstarsza Józefa Zawisza (1785-) 
wyszła za mąż za Wielmożnego Mau-
rycego Kleniewskiego herbu Zagłoba  
z Sierakówka (Kleniewa). Kolejna córka 
Marianna Zawisza (1787-1865) została 
wydana za mąż za por. wojsk polskich 
Józefa Wacława Adama Żądło Dąbrow-
skiego herbu Radwan. Trzecia z córek 
Franciszka (1790-1867) została żoną 
Feliksa Wojciecha Stanisława Cielec-
kiego z Cielcy herbu Zarenba. Czwartą 
córką była Teresa (1791-) wyszła za 
mąż za Władysława Ślaskiego (1810-
1868) herbu Grzymała. Ostatnią córką 
Barnaby była Anna (1793-), która zo-
stała żoną Kazimierza Czarnowskiego 
(1790-) herbu Łada. Wielkie rozległe 
Brodne nad rzeką Nidą dawniej Czer-
niew wraz z dworem i folwarkiem  
o obszarze ok. 56 włók przynosiło nie-
małe dochody. Był tu browar, gorzel-
nia, wiatrak, cegielnia, stawy rybne, 
itp. Znajdowała się tu też na gościńcu 
Pod Kopcem karczma Wstęp. W rękach 

Zawiszy jak podają źródła były inne 
majątki: na pół. Mazowszu - Lelice i So-
chocin. To tu prawdopodobnie doszło 
do spotkania przed Karczmą Wstęp 
Marianny Walewskiej zd. Łączyńskiej 
świeżo poślubionej mężatki z cesa-
rzem Francuzów Napoleonem I Bona-
parte. Przybyła ona w rodzinne gniaz-
do do jednej z córek Zawiszów. Miało 
to miejsce w 2 połowie grudnia 1806 r. 
kiedy cesarz jechał konno wierzchem  
z Kutna przez Żychlin, Kiernozię, Brod-
ne do Łowicza jak podają historycy 
(Oczykowski) i zatrzymał się na odpo-
czynek. Było to przelotne spotkanie 
i zauroczenie osobowością cesarza. 
W dniu 26 lutego 1815 r. w wieku 70 
lat o północy odszedł do Pana Jaśnie 
Wielmożny Barnaba Zawisza Czarny 
ostatni szambelan polskiego dworu – 
podstolini gostyniński. Pozostawił uko-
chaną żonę Krystynę podstolinę wraz 
z rodziną, krewnych i znajomych. Miał 
12 wnuków i 8 wnuczek.

Pochówek
Dwór Brodnicki i wieś Brodne okry-

ły się żałobą i smutkiem. Jak wspomi-
nają najstarsi mieszkańcy wsi Brodne 
z przekazów ustnych pradziadków, 
dziadków miał ,,królewski’’ pogrzeb 
przypominający sarmacki rytuał z stra-
żą honorową i przepychem. Odszedł 
ostatni szambelan króla – podstoli go-
styniński poseł na Sejm Wielki. Było 
to wielkie, żałobne wręcz podniosłe 
wydarzenie, ale i zapewne kosztow-
ne. Wcześniej zmarł tu 12 marca 1781 

chor. gostyniński Antoni Łączyński 
dziadek Marii Walewskiej. Po nim od-
szedł do Pana syn jego starosta gosty-
niński Maciej Łączyński było to w dniu 
5 kwietnia 1795 r. Za nim ciało odpro-
wadzono w ostatnią drogę odbyły się 
modły żałobne w Salonie Dworu Brod-
nickiego. Udział w nich wzięli oprócz 
5 rodów spokrewnionych dziedziców 
z sąsiednich dworów: Osin, Osieka, 
Czerniewa, Chruśli, Sannik, Studzieńca, 
Brzozowa - Bożej Woli, Rybna, Giżyc, 
Ostrowców i Kiernozi, także urzędnicy 
z Gąbina i Gostynina – Burmistrzowie 
– Burmistrz Kiernozi Paweł Stemp-
czyński. W oddaniu hołdu zmarłemu 
wzięli udział również poddani chłopi 
wsi Brodne służba dworska – Żydzi,  
a także ubodzy i żebracy. Ostatni dosta-
li jałmużnę. Orszak żałobny z udziałem 
ks. prob. Józefa Demytrego Budnego  
i przybyłych żałobników ludności oko-
licznych wsi przybył do krzyża przy ple-
banii kiernoskiego kościoła. Tu nastą-
piło pożegnanie zmarłego z mieszkań-
cami dworu kiernoskiego i Miasteczka 
Kiernozia. Stąd nastąpiło wniesienie 
trumny z ciałem zmarłego do świątyni 
kiernoskiej p.w. św. Małgorzaty w Kier-
nozi. Dnia 28 lutego 1815 r. odbyło się 
ostatnie żałobne pożegnanie, została 
wystawiona na drewnianym katafalku 
zw. ,,zamkiem boleści’’ trumna, a przy 
niej srebrne świeczniki z palącymi się 
świecami i złamana świeca pochodnia 
jako symbol przerwanego życia.

W uroczystościach żałobnych 
udział wzięli dostojnicy kościelni i cy-

wilni, urzędnicy oraz bur-
mistrzowie miast: Kierno-
zi (Paweł Stempczyński), 
Osmolina, Gąbina i Gosty-
nina. Ostatnie pożegnanie 
ze zmarłym przebiegało  
w smutku żałobie i powa-
dze. Mowę pogrzebową 
wygłosił ksiądz proboszcz 
Józef Demetriusz Budny 
pełniący również obowiąz-
ki kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego.

Obyczaj staropolski, 
jak podają historycy, naka-
zywał pochówek możnych 
według rytuału sarmac-
kiego. Królowało przecież 
hasło „szlachcic na zagro-
dzie równy wojewodzie”. 
Zmarły ubrany był zapew-
ne w strój staropolski, 
nie zachował się portret 
zmarłego. Zmarły żegnał 
żonę podstolinę Krysty-
nę i pięć córek z zięcia-
mi, krewnych, znajomych  
i poddanych mieszkańców 
wsi Brodne i miasta Kier-Rysunek 1 Kościół kiernoski w 1815 roku  

Źródło: fotopolska.eu.



22

www.gabin.pl

nozi. Trumnę z ciałem pochowano na 
cmentarzu przykościelnym pod par-
kanem północnowschodniej części, 
przy plebanii. Był to ostatni uroczysty 
pochówek w ówczesnym Księstwie 
Warszawskim obwodu gostynińskiego 
parafii kiernoskiej. Cztery lata później,  
18 sierpnia 1819 roku, odeszła uko-
chana żona podstolina Krystyna w wie-
ku 56 lat. Było to już w nowej rzeczywi-
stości – Królestwie Polskim. 

Oboje Zawisze brodniccy są upa-
miętnieni klasycystycznym nagrob-
kiem na południowej stronie nawy 
przy kaplicy w kościele pw. Św. Małgo-
rzaty w Kiernozi. Pomnik ufundowały 
wdzięczne córki. Zarówno autor jak  
i data powstania są nieznane.

Nagrobek kościelny Zawiszów to 
jeden z najpiękniejszych zabytków, 
pamiątek kultury sakralnej. Wykonany  
z piaskowca w formie bryły prostokąt-
nej zwężającej się ku górze a na niej 
krzyżujące się pochodnie skierowane 
w dół, odwrócone z literami V i N jako 
symbole zgasłego życia. Po lewej i pra-
wej stronie dwie płaczki opłakujące 
zmarłego. W górnej części nagrobka 
– urna, być może z prochami zmar-
łych Zawiszów. Nieznane są informacje  
o ekshumacji i kremacji zmarłych. 

Tablica epitafijna wykonana z czar-
nego marmuru jako symbol żałoby in-
formuje nas kim był Barnaba Zawisza: 
„On był Oyców przykładem”, a żona 
Krystyna „Matek wzorem”. Nad tablicą 
znajduje się herb rodu Zawiszów Prze-
rowa.

Herb Przerowa:
• tarcza – pole herbu, tło czerwone;
• godło – sztandar koloru żółtego  

z drzewcem, flaga żółta w tle czer-
wonym, co świadczy o rycerskości 
rodu Zawiszów;

• labry – chusty boczne tarczy chroni-

ły hełm przed deszczem przy wypra-
wach krzyżowych do Ziemi Świętej;

• hełm – czerwień awers, żółć rewers 
umieszczony na pancerzu nad tar-
czą określał przynależność do stanu 
rycerskiego;

• korona na hełmie z pięcioma gał-
kami zdobiła go oznaczając stan 
szlachecki (u hrabiego było ich dzie-
więć);

• nad koroną trzy strusie pióra.

Tak można skrótowo przedstawić 
anatomię herbu Zawiszów Przerowa.

Nasz słynny rycerz Zawisza Czarny  
z Garbowa miał herb Sulima, który uży-
wali Kiernoscy. Według Wiktora Hugo 
„herb to znak algebraiczny”, herb to 
cały język dla tego, kto potrafi go od-
szyfrować(…) (źródło: Lech Chmie-
lewski „Tajemnice herbów Polaków”  Nagrobek Zawiszów  

Źródło: opracowanie własne

Herb Przerowa znajdujący się na na-
grobku Zawiszy w kościele pw.  
Św. Małgorzaty w Kiernozi. 
Źródło: opracowanie własne W opracowaniu korzystano z mate-

riałów:
1. Genealogia potomków Sejmu Wiel-

kiego M. J. Minakowski
2. Bibliografia staropolska, tom XXIV 

s. 451.
3. Dzieje Gąbina do 1945. Janusz 

Szczepański s. 40-41.
4. Gazeta Gostynińska Nr 9 s. 9 1994.
5. Artykuły prasowe.
6. Archiwum własne autora.

s. 121). Z rodu Zawiszów herbu Prze-
rowa żył jeszcze w mieście Sobota Cy-
prian Jan Józef Antoni Zawisza Czarny. 
Zmarł wg Madeja w 1827 roku i został 
tam pochowany.

Opracował:
Brodniczanin Kazimierz Kawczyński.

Sprostowanie
Redakcja Echa Gąbina w związku z publikacją w numerze 1/2019 
artykułu „Z Tumskiego Wzgórza” (strona 36) informuje, iż w tekście 
znalazł się błąd dotyczący nominacji Stowarzyszenia Pro Patria. 
Wspomniane stowarzyszenie nie tylko zostało nominowane, ale 
również wygrało w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”, zdobywając 
największą liczbę głosów w kategorii „W regionie”.  
Za niedopowiedzenie serdecznie przepraszamy.

Redakcja Echo Gąbina

Maria Dylik, poetka ludowa z Natolina poświęciła Zawiszom wiersz:

„W kościele parafialnym – Zawisza Czarny
Z małżonką wraz spoczywa
Gdy wszystko tu rozmyślać,
Historia tu odżywa”
(1995)

Przysłowie mówi: „Polegaj jak na Zawiszy”.
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84. Rocznica śmierci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego
17 maja odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę śmierci Marszałka Piłsudskie-
go. Architekt polskiej niepodległości oraz honorowy obywatel Gąbina, współpracował bli-
sko z urodzonym w naszym mieście Sławojem Felicjanem Składkowskim.

Obchody rozpoczęły się od zło-
żenia kwiatów pod pomnikiem - gła-
zem Marszałka (park przy starówce).  
W wydarzeniu wzięły udział delegacje 
lokalnych stowarzyszeń (Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Gąbińskiej, Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin, Stowa-
rzyszenie Rodzin Katolickich) oraz pla-
cówek oświatowych – w tym przedsta-
wiciele Szkoły Podstawowej w Nowym 
Grabiu, mającej za patrona właśnie 
Józefa Piłsudskiego.

Dalsza część obchodów odbyła się 
w Sali kameralnej budynku dawnego 

sądu grodzkiego przy ul. Kościuszki 
w Gąbinie. Po odśpiewaniu Hymnu, 
nadszedł czas na pokaz artystyczny - 
przygotowanym przez uczniów szkoły 
podstawowej z Nowego Grabia (Nata-
lia Ziółkowska, Gabriela Paradowska, 
Maria Paradowska, Gabriel Rutkow-
ski, Amelia Zawadzka, Maja i Natalia 
Lendzion, Zuzanna Zaleska, Eryk Pod-
kowski). Krótka inscenizacja teatralna 
opracowana była pod kątem przybliże-
nia postaci Piłsudskiego - nie tylko jako 
polityka i bohatera narodowego, ale 
również jako osoby prywatnej – męża 
i ojca.

Program wzbogacony był występa-
mi muzycznymi uczniów. Młodzi arty-
ści zaprezentowali patriotyczne utwo-
ry z okresu XX-lecia międzywojennego: 
My Pierwsza Brygada, Przybyli ułani 
pod okienko, Serce w plecaku.

W wydarzeniu wzięły udział pocz-
ty sztandarowej lokalnych placówek 
oświatowych, młodzież szkolna wraz  
z opiekunami, mieszkańcy Gąbina oraz 
przedstawiciele lokalnych stowarzy-
szeń i zrzeszeń historycznych.

Na zakończenie uroczystości głos 
zabrał burmistrz Krzysztof Jadczak, 
który podziękował za wspaniałe przy-
gotowanie i oprawę wydarzenia. 
Kierując swoje słowa do młodzieży, 
zaznaczył jak ważna jest wolność i po-
stawy patriotyczne w życiu człowieka, 
zwłaszcza młodego – będącego przy-
szłością Narodu. Wspomniał również 

o idei obchodów – mających nie tylko 
przybliżać postać Piłsudskiego ale tak-
że przekazywać wartości patriotyczne 
w radosnej atmosferze.

Znamiennym jest fakt, iż uroczy-
stości odbyły się w obiekcie dawne-
go sądu grodzkiego, który jako niemy 
świadek przedwojennych wydarzeń 
- pamięta czasy, gdy osoba Marszałka 
kształtowała życie milionów Polaków 
i wpływała na kształt Rzeczpospolitej.

Oprac. i fot. W. Olszewski
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2 maja 2019 roku w budynku 
dawnego sądu grodzkiego odbył się 
koncert Chóru Miasta i Gminy Gąbin 
połączony z gościnnym występem Ka-
meralnego Zespołu Wokalnego z Płoc-
kiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Muzyczne spotkanie rozpoczęło się 
w godzinach wieczornych. Przez prawie 
dwie godziny gąbińscy artyści oraz to-
warzyszący im goście zaprezentowali 
szereg znanych utworów – zarówno  
a capella jak i w aranżacji wokalno-in-
strumentalnej. Na widzów czekały m.in. 

Wiosenny koncert Chóru 
Miasta i Gminy Gąbin

Go down Moses Louisa Armstronga, 
Dni których nie znamy Marka Grechuty 
czy pieśni o charakterze sakralnym: Let 
Us Break Bread Together, Agnus Dei, 
O Matko miłościwa. Ostatnie utwory 
artyści zaprezentowali przed publiczno-
ścią razem – wspólnie śpiewając m.in. 
Zacznij od Bacha z repertuaru Zbignie-
wa Wodeckiego. Koncert poprowadził 
Sławomir Gałczyński. Artystom akom-
paniowali muzycy: Jakub Podwójci, 
Bogdan Marciniak, Dariusz Petera oraz 
Jakub Ziółkowski.

Wydarzenie cieszyło się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. Kon-
cert wysłuchało ponad 70 osób. Wśród 
nich znalazł się burmistrz Krzysztof 
Jadczak, który jako gospodarz, otwo-
rzył całe wydarzenie.

Koncertowi towarzyszyła wystawa 
prac plastycznych Barbary Szulborskiej 
– lokalnej artystki oraz członkini Chó-
ru Miasta i Gminy Gąbin. Wystawione  
w hallu obrazy utrzymane były w styli-
styce sztuki współczesnej.

Oprac. i fot: W. Olszewski
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17. Przegląd Piosenki Ludowej 2019
14 maja 2019 roku na corocznym 

Przeglądzie Piosenki Ludowej w Szkole 
Podstawowej w Czermnie spotkali się 
młodzi miłośnicy folkloru ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu Miasta 
i Gminy Gąbin. Przegląd ten jest wę-
drówką przez tradycje i obyczaje cha-
rakterystyczne dla poszczególnych re-
gionów Polski. Teksty ludowych pieśni 
i piosenek, które zaprezentowali nam 
młodzi artyści są skarbnicą wiedzy na 
temat życia na polskiej wsi w dawnych 
czasach. W tym roku spotykaliśmy się już 
po raz siedemnasty, aby razem śpiewać 
i bawić się przy piosenkach ludowych. 
Młodzi wykonawcy pięknie zaprezento-
wali nam swoje umiejętności, a gwara 
ludowa i melodie piosenek przeniosły 
nas w klimat dawnych czasów.

Dziękujemy wszystkim artystom  
i ich opiekunom za przybycie do naszej 
szkoły, wspólnie spędzony czas i miłą 
zabawę. Składamy również serdeczne 
podziękowanie Radzie Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Czermnie za 
wsparcie finansowe tej uroczystości.

Organizatorzy

R E K L A M A
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Dni Gąbina 2019

Sobotni poranek powitał miesz-
kańców Gąbina bystrym czerwcowym 
słońcem oraz bezchmurnym niebem. 
Już we wczesnych godzinach rannych 
temperatura sięgała dwudziestu stop-
ni, co zwiastowało ciepłą o ile nie gorą-
cą resztę dnia. Miejska starówka coraz 
bardziej zatłoczona – od świtu przygo-
towywana była do uroczystości przez 
pracowników urzędu miasta oraz ob-
sługę techniczną firmy OPTIS – zapew-
niającą jak co roku scenę, nagłośnienie 
oraz szeroko pojętą oprawę multime-
dialną. Ławki, stoliki, namioty oraz co-
raz większa liczb stoisk handlowych, 
zwiastowały zbliżające się koncerty  
i pokazy artystyczne. Przy scenie stanął 
balon promocyjny Radia Victoria zaś po 
jej drugiej stronie ogromny telebim na 
którym wyświetlany był obraz ze sce-
ny oraz filmy promocyjne sponsorów. 

Gąbiński rynek pierwszymi odwiedza-
jącymi zapełnił się około godziny 14:00. 
Na wszystkich zainteresowanych cze-
kały wspomniane stragany handlowe 
oraz stoiska promocyjne – głównie Kół 
Gospodyń Wiejskich, oferujące trady-
cyjne przysmaki i lokalne przekąski. Na 
Dniach Gąbina wystawiły się wszystkie 
działające koła: KGW Lipińskie, KGW 
Troszyn Polski, KGW Czermno, KGW To-
pólno, KGW Nowy Kamień.

Pierwszą atrakcją Dni Gąbina, może 
nie bezpośrednio na rynku a w jednej  
z kamienic – tej zabytkowej z 1809 roku, 
zwanej przez niektórych kamienicą na-
poleońską – o godz. 15:00 była wystawa 
sztuki współczesnej. Wydarzenie przy-
gotowali członkowie Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Gąbińskiej. Swoje prace 
zaprezentowali lokalni artyści: Wojciech 
Symołon, Iwona Motylewska-Białek, 

Ewa Gieras oraz Aneta Gralewska. Wy-
stawę w trakcie Dni Gąbina zwiedziło 
około dwustu osób, w tym grupa odwie-
dzających Gąbin Kanadyjczyków.

O godzinie 17:00, w kamienicy nr 6 
na starówce odbyło się otwarcie dru-
giej wystawy malarskiej, tym razem, 
prezentującej twórczość Pani Tere-
sy Wojno – artystki, silnie związanej  
z ziemią gąbińską. Organizatorem wy-
darzenia był Związek Piłsudczyków Od-
dział Gąbin.

Uroczyste, oficjalne otwarcie Dni 
Gąbina odbyło się o godzinie 15:30. 
Dokonał tego Burmistrz Krzysztof Jad-
czak. Wraz z konferansjerem, którym 
była Pani Edyta Stańczak, przywitał 
mieszkańców miasta i gminy oraz ży-
czył wielu wspaniałych chwil, spędzo-
nych w ten pierwszy czerwcowy week-
end na gąbińskiej starówce.
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Występy otworzyli uczniowie gą-
bińskiej szkoły podstawowej, którzy 
wraz z ludowymi zespołami szkolnymi 
z Czermna i Nowego Kamienia przed-
stawili szereg występów muzyczno-ar-
tystycznych. Dopełnieniem zaprezen-
towanych tańców i figur artystycznych 
były bez wątpienia wielobarwne stroje, 
nawiązujące swym charakterem do lu-
dowej tradycji ziemi gąbińskiej i całe-
go zachodniego Mazowsza. W dalszej 
kolejności przed publicznością wystą-
piły przedszkolaki i młodzież szkolna  
z Nowego Grabia oraz uczniowie szkoły 
podstawowej w Dobrzykowie. Młodzie-
żowe występy zakończył cykl pokazów 
tanecznych, przygotowanych przez 
grupy MGOK, prowadzone przez Panią 
Sandrę Ramotowską: No Name, Baj-
landa i Szalone Stópki. Tuż po nich swój 
wielki show zaprezentował kabaret 
OT.TO. Rozbawiając gąbińską publikę, 
przedstawił serię skeczy i gagów, pozy-
tywnie nastrajając wszystkich obecnych 

na resztę wieczoru. Cykl wieczornych 
koncertów otworzył Mirosław Deredas 
i jego pokaz Elvis na Bis. Śpiewając zna-
ne i lubiane ballady oraz klasyczne pio-
senki w stylu rock n’ rolla wzbudził za-
chwyt zwłaszcza wśród nieco starszych 
słuchaczy. Tuż po nim na scenę wkro-
czyła gwiazda tegorocznych Dni Gąbi-
na – legendarny zespół Kombi. Mimo, 
iż występ trwał tylko godzinę było on 
bez wątpienia wielkim, profesjonalnie 
przygotowanym i niezapomnianym 
widowiskiem. Wspaniała atmosfera, 
unosząca się tego wieczoru na gąbiń-
skiej starówce, przeciągnięta została do 
granic możliwość zarówno dzięki chary-
zmie poszczególnych członków zespołu 
oraz oprawie jak i wspaniałej interakcji 
z publicznością. Grupa wraz z liderem 
Sławomirem Łosowskim zaprezentowa-
ła głównie swoje największe przeboje. 
Po koncercie przyszła pora na zabawę 
taneczną. Zakończyła się ona, tradycyj-
nie – tuż po północy.

Występ zespołu KOMBI
Burmistrz Krzysztof Jadczak z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich Czermno
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Burmistrz Krzysztof Jadczak z delegacją  
Koła Gospodyń Wiejskich Topólno

Jedna z gwiazd Dni Gąbina 2019 - zespół KOMBI
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pora na koncert uczniów i nauczycieli 
ze Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Sta-
nisława Moniuszki w Gąbinie. Prezen-
tując szeroko pojętą muzykę jazzową, 
doskonale wpisali się klimat leniwego, 
czerwcowego popołudnia, pozytywnie 
nastrajając słuchaczy i przygotowując 
ich na dalszą część występów i poka-
zów artystycznych. Późnym popołu-
dniem na scenie pojawiły się zespoły 
Pani Toli Olszewskiej: Huba Buba, Mini 
Buba oraz Hokus Pokus. Tradycyjnie 
już, zachwyciły bogactwem ruchów, 
zgraniem oraz oprawą wizualną. Po 
nich zaprezentowały się dwie grupy 
teatralne: Maska  oraz Uranos. Wpro-
wadzając widza w klimaty starożytnej 
Grecji, wniosły nieco odprężenia po 
żywiołowych pokazach tanecznych, 
które miały miejsce kilkadziesiąt mi-
nut wcześniej. O godzinie 18:00 przez 
gąbiński rynek przemaszerowały re-
aktywowane w tym roku mażoretki. 
Towarzyszyła im Orkiestra Dęta OSP 
Gąbin. Efektowny wizualnie i arty-
stycznie  przemarsz, zakończył się na 
starówce, gdzie orkiestra dęta dała kil-
kudziesięciominutowy koncert. Wie-
czorną część programu zainaugurował 
zespół  Lider Dance, który porwał słu-
chaczy w żywiołowy świat klimatów 
muzyki tanecznej. Gwiazdą wieczoru 
był z kolei zespół Cliver – niezwykle po-
pularny i lubiany przedstawiciel szero-
ko pojętej sceny muzyki rozrywkowej.

Jeśli sobotnie koncerty upłynęły 
pod znakiem szeroko pojętej muzyki 
pop i roc n’ rolla tak niedziela to bez 
wątpienia dzień z muzyką disco polo 
oraz towarzyszącymi im zróżnicowany-
mi pokazami sportowo-artystycznymi.

Pierwszą wielką atrakcją była Gą-
bińska Parada Motocyklowa. Przy-
gotowana przez Gąbińską Gościnną 
Formację Motocyklową, zgromadziła 
w tym roku ponad 200 uczestników. 
Motocykliści z całego regionu, zapeł-
nili prawie całą Aleję Jana Pawła II. 
Ostatnie jednoślady zaparkowane były 
przy gąbińskim kompleksie szkolnym. 
Parada przejechała zarówno ulicami 
Gąbina jak i okolicznych miejscowości: 
Topólna i Czermna.

Niedzielną serię występów otwo-
rzyły pokazy przedszkolaków z Gąbi-
na i Dobrzykowa. Po nich na scenie 
pojawili się uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Borkach. Wielkie poru-
szenie wywołały sportowe występy 
klubu Silni i Zdrowi. Stowarzyszenie, 
działające pod przewodnictwem To-
masza Jakubowskiego, zaprezento-
wało pokazy z użyciem specjalnych 
odważników tzw. kettlebellsów. Po 
nich swój występ miała grupa Saku-
ra Judo. Krzysztof Masztakowski oraz 
jego podopieczni, dali wspaniały po-
kaz umiejętności sportowych oraz 
wykorzystania sztuki walki w samo-
obronie.  Po części sportowej przyszła 

Występ zespołu CLIVER
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Pozostałe atrakcje
Czym byłyby Dni Gąbina bez do-

datkowych atrakcji? Wszak nie same 
koncerty i pokazy artystyczne czynią 
z naszego lokalnego święta największe 
wydarzenie artystyczno-rozrywkowe 
roku. Dni Gąbina to przede wszystkim 
atmosfera – budowana zarówno przez 
to co dzieje się na scenie jak i szereg 
dodatkowych elementów: stoisk han-
dlowych, promocyjnych, animatorów, 
wesołe miasteczka, dmuchańce, karu-
zele oraz przede wszystkim ludzi, którzy 
uczestnicząc w trzydniowych obcho-
dach święta miasta, stają się jego nie-

odzowną, integralną częścią. W tym 
roku frekwencja dopisała, czego do-
wodem są zdjęcia – wypełnione po 
brzegi zarówno mieszkańcami Mia-
sta i Gminy Gąbin, jak i przyjezdny-
mi gośćmi. Szereg towarzyszących 
atrakcji – w postaci wystaw, zawo-
dów sportowych, koncertów religij-
nych, tak jak w poprzednich latach 
znacząco wzbogacił tegoroczne, 
zorganizowane już po raz dwudzie-
sty dziewiąty Dni Gąbina.

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

Występ zespołu CLIVER
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• Zakład Masarski DANKO Danuta Puternicka 
ul. Wspólna 12A, 09-530 Gąbin

• RSC RECYCLING SERVICE CENTER Paweł Szewczyk  
ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin

• Diagnostyka Pojazdowa - Stacja Kontroli Pojazdów  
Helena Olszewska, ul. Koszelewska 1, 09-530 Gąbin

• Gospodarstwo Szkółkarskie Katarzyna Buła  
ul. Łowicka 13, 99-412 Kiernozia

• Zakład Usług Drogowych Józef Panuś  
Woźniki 39, 09-451 Radzanowo

• Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś  
Woźniki 39, 09-451 Radzanowo

• Ella Zakład Remontowo-Budowlany Bronisław Gawrylczyk  
ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew

• Fructoplant Sp. z o.o. Przemysław Żabka, Piotr Buła 
Kielniki 2E, 09-530 Gąbin

• Bank Spółdzieczy w Gąbinie Jadwiga Garstka  
ul. Dobrzykowska 1, 09-530 Gąbin

• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe JAWIS  
Jacek Wojtalewicz 
Góry Małe 32, 09-530 Gąbin

• P.H „DAREN” Dariusz Szewczyk  
ul. Trakt Kamiński 15, 09-530 Gąbin

• Zakład Handlowo - Usługowy Sylwester Stawicki 
Kępina 11, 09-530 Gąbin

• Sklep Spożywczo - Przemysłowy - GROSZEK Dariusz Piotrowski  
ul. Płocka 4, 09-530 Gąbin

• Pizzeria Manhattan Sylwia Jażdrzyk  
ul. Składkowskiego 4, 09-530 Gąbin

• Sklep Spożywczo - Przemysłowy Jadwiga Milewska,  
Tomasz Bardyszewski 
ul. Wspólna 2B, 09-530 Gąbin

• Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy „Rol-Re-
mont” Jolanta i Krzysztof Baranowscy 
ul. Trakt Kamiński 13, 09-530 Gąbin

• Zakład Usługowo - Handlowy „Transtar” Mirosław Tarka  
Czermno 58A, 09-530 Gąbin

• Zakład Produkcyjno-Handlowy, Usługi Transportowe 
„Żawakol” Export-Import Andrzej Żabka  
ul. Wspólna 12, 09-530 Gąbin

• Usługi Projektowe Drogowe Franciszek Rytwiński  
ul. Andersa 42, 09-410 Płock

• Zakład Usługowo - Produkcyjno - Handlowy  
„INTER-MAR” Marian Gil  
ul. Wspólna 16, 09-530 Gąbin

• AQUAMAR Mariusz Pawluk  
ul. Topolowa 8, 09-530 Gąbin

• Pracownika Architektoniczna Archisprojekt Joanna Kwiat-
kowska-Kacprzak, Piotr Kwiatkowski  
ul. Płocka 4, 09-530 Gąbin

• Orion Ochrona Mirosław Liberacki  
al. Piłsudskiego 35, 09-402 Płock

• Auto Echo Emil Cholewiński  
ul. Browarna 7, 09-530 Gąbin

• Restauracja PIANO - Agata Gronkiewicz, Wojciech Gronkiewicz 
ul. Topolowa 3a, 09-530 Gąbin

• „ŻAK” Sklep Papierniczo-Przemysłowy Ewa Bliźniak  
ul. Stary Rynek 11, 09-530 Gąbin

• Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny „Marko” 
Marek Rutkowski  
Nowa Korzeniówka 11, 09-522 Dobrzyków

• Międzynarodowy Przewóz Osób Linkk Iwona Lewandowska  
Nowe Grabie 9, 09-530 Gąbin

• Agencja Ubezpieczeniowa Katarzyna Stańczak-Głowacka  
ul. Warszawska 1, 09-530 Gąbin

• FOLK pizza & bistro Wojciech Ziarkowski  
ul. Płocka 4, 09-530 Gąbin

• Agencja Ubezpieczeniowa Krystyna Stańczak  
Kępina 9, 09-530 Gąbin

• Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTOKURS”  
Mariusz Szymański  
ul. Rogatki Gostynińskie 24, 09-530 Gąbin

• Sklep Wielobranżowy Danuta Kowalska  
ul. Kutnowska 3, 09-530 Gąbin

• Hurtownia Rowerów Aleksander Dutkowski  
ul. Moniuszki 15, 09-530 Gąbin

• Sklep Spożywczo - Przemysłowy i Odzieżowy „U DANY” 
Jerzy Paczkowski  
ul. Kutnowska 2B, 09-530 Gąbin

• Kulturka Pizza & Bar Łukasz Górski  
ul. Nowy Rynek 1, 09-530 Gąbin

• Angielski dla dzieci „Busy Bees” Magdalena Król-Karpińska  
Guzew 26A, 09-530 Gąbin

• ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY „TECH - BUD”  
Teresa Kwiatkowska  
ul. Wojska Polskiego 2a, 09-530 Gąbin

• Sklep Chemiczno - Przemysłowy Piotr Jażdrzyk  
ul. Stary Rynek 7, 09-530 Gąbin

• AUTO DRIVE Łukasz Domżałowicz  
ul. Norwida 5, 09-530 GĄBIN

• MONEY-IN Dawid Pestkowski  
ul. Stary Rynek 10, 09-530 Gąbin

• Partner Premium Salata Spółka Jawna  
ul. Graniczna 46, 09-410 Płock

• Drukarnia Agpress Adam Łukawski  
Nowa Biała 34, 09-411 Biała

• OPTIS - Obsługa Techniczna Imprez Estradowych  
Piotr Kunikowski  
Al. Jana Pawła II 43, 09-530 Gąbin

SPONSORZY DNI GĄBINA 2019
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Dni Gąbina 2019  
– Wieczór Kultury Chrześcijańskiej

W piątek 31 maja w kościele para-
fialnym w Gąbinie odbył się Wieczór 
Kultury Chrześcijańskiej.

Wydarzenie od lat związane  
z Dniami Gąbina, przygotowywane 
było przez Stowarzyszenie Rodzin Ka-
tolickich. Obchodzące w tym roku 
30-lecie istnienia wieczorny program 
przygotowało pod hasłem Duchu 
Święty przyjdź…

Wieczór Kultury Chrześcijańskiej 
rozpoczął się Mszą Świętą, której opra-
wę przygotował Chór Miasta i Gminy 
Gąbin. Nabożeństwu przewodził ks. dr 
Wojciech Kućko – Dyrektor Wydziału 
Duszpasterstwa Rodzin diecezji płoc-
kiej. W wydarzeniu wziął również udział 
Burmistrz Krzysztof Jadczak, Kierow-
nik Delegatury Mazowieckiego Urzę-

du Wojewódzkiego w Płocku Marlena 
Mazurska, Radni Miasta i Gminy Gąbin 
oraz mieszkańcy ziemi gąbińskiej.

Na przybyłych gości czekała seria 
występów muzycznych o charakterze 
religijnym. Przed publicznością wystą-
piły zespoły: Promyczki, Chór Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie, grupa modlitew-
na RUAH, Rodzina Zielińskich oraz ze-
spół H-7. Zaprezentowały one bogaty 
repertuar, prezentując znane  pieśni 
religijne. Utwory muzyczne wzbogaci-
ła recytacja poezji.

Na zakończenie uroczystości – we-
dle tradycji, występujące tego wieczo-
ru zespoły otrzymały z rąk Burmistrza 
Krzysztofa Jadczaka oraz Proboszcza 
Andrzeja Świderskiego, Gąbińskie 

Anioły – malowidła na drewnie, wyko-
nane przez lokalnego artystę Wojcie-
cha Symołona.

W czasie koncertu swoje stoisko 
z wyrobami artystycznymi zaprezen-
tował Dawid Wojtalewicz – gąbiński 
artysta, autor pierwszego miejskie-
go muralu, zlokalizowanego przy Alei 
Jana Pawła II.

Ostatnim punktem Wieczoru Kul-
tury Chrześcijańskiej było złożenie 
kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą 
upamiętniającą św. Jana Pawła II, zlo-
kalizowaną przy gąbińskim ratuszu.

Organizatorem wydarzenia byli: 
Rzymskokatolicka parafia pw. św. Mi-
kołaja w Gąbinie, Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich w Gąbinie. Wsparcia 
technicznego udzieliła firma OPTIS.

Oprac. i fot. W. Olszewski

Promyczki

Zespół H7

Grupa modlitewna RUAH

Chór Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki 
w Gąbinie
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Festyn rodzinny  
w Przedszkolu Samorządowym w Gąbinie

Piknik rozpoczął się w godzinach 
popołudniowych. Otworzyła go dy-
rektor przedszkola Joanna Jasińska. 
Korzystając z okazji, najbardziej aktyw-
nym członkom społeczności gąbińskie-
go przedszkola, wręczyła „Przedszkol-
ne Oskary”. Nagrody przyznane zosta-
ły dla rodziców, których dzieci kończą  
w tym roku edukację przedszkolną. Dy-
rektor Jasińska zaprosiła wszystkich na 
występy dzieci z poszczególnych grup, 
które z okazji zbliżających się: Dnia 
Mamy i Taty – przygotowały pokazy 
muzyczne oraz taneczne. Głównym 
punktem programu był bajkowy po-
kaz mody. Przedszkolaki demonstro-
wały stroje przygotowane wspólnie ze 
swoimi rodzicami z różnych skrawków 
materiałów, foli, kartonów, itp., nawią-
zujących stylistyką do ulubionych kre-
skówek i filmów dla dzieci. Przebrania 
były bardzo pomysłowe. Stroje ocenia-
ło jury w skład którego wchodziły: dy-
rektor Joanna Jasińska, Iwona Trzybiń-
ska-Lendzion – nauczyciel przedszkola 
oraz rodzic z przedszkolnej rady rodzi-
ców. Ogromna konkurencja oraz po-
mysłowość strojów stanowiły duże wy-
zwanie dla oceniających. Ostatecznie 
jury postanowiło przyznać wszystkim 
pierwsze miejsca. Nagrodzeni otrzy-
mali upominki w postaci maskotek.

W trakcie pikniku skorzystać moż-
na było z bogatej oferty rozrywkowej 
dla całej rodziny. Festynową atmos-

24 maja odbył się festyn rodzinny dla dzieci i rodziców z Przedszkola Samorządowego 
im. Króla Maciusia Pierwszego w Gąbinie. Wydarzenie połączone było z obchodami Dnia 
Dziecka oraz Dnia Mamy i Taty.

ferę uzupełniały sportowe zawody 
dla dzieci i rodziców. Dostępne były 
także pokazy maszyn zabytkowych  
z grupy rekonstrukcyjnej oraz możli-
wość zwiedzenia pojazdu, będącego 
na wyposażeniu OSP Gąbin. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się stoiska 
do malowania buziek – prowadzone 
przez nauczycielki gąbińskiego przed-
szkola. Podobne atrakcje zapewniała 
firma Gabiland, oferująca malowanie 
włosów oraz modelowanie fryzur. Po-
nadto dużym zainteresowaniem cie-
szyły się dodatkowe atrakcje w tym 
puszczanie baniek mydlanych, chusty 
animacyjne, zabawy, śpiewy i tańce – 
prowadzone przez animatorów oraz 
fotobudka – oferująca każdej rodzinie 
karnet na wykonanie kilku zdjęć gru-
powych lub pozowanych. Dla zgłodnia-
łych dostępne zaś były stoiska z watą 
cukrową, lodami i popcornem oraz cia-
sto i kiełbaski z grilla – przygotowane 
przez rodziców i pracowników przed-
szkola samorządowego.

Wydarzenie zgromadziło prawie 
całą społeczność powiązaną z gąbiń-
skim przedszkolem. Rodziny wraz  
z dziećmi miały okazję do wspólnego 
spotkania i integracji. W rodzinnym 
pikniku uczestniczyło w tym roku po-
nad 400 osób. Według wielu opinii, 
było to jedno z najlepiej zorganizowa-
nych wydarzeń tego typu, przygotowa-
nych w ciągu ostatnich lat.

Oprac.: W. Olszewski 
Fot. A. Świerzyński

Grupa modlitewna RUAH
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Konkurs otworzył kierując słowa 
otuchy i wsparcia do młodych arty-
stów Krzysztof Jadczak Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin.

Zaproszonych gości ,dzieci, młodzież, 
opiekunów i rodziców powitała w imie-
niu organizatora MGBP w Gąbinie st. 
kustosz bibliotekarz Ewa Lewandowska.

„Nikomu nie życzę źle. Nie umiem. 
Nie wiem, jak to się robi…”

słowa te pochodzą z Pamiętnika 
Janusza Korczaka i stanowią główne 
motto tegorocznego konkursu. Od 
jego śmierci minęło zaledwie 77 lat, 
tak wiele zmieniło się we współcze-
snym świecie.

Dziś kiedy hejt, obrażanie, umniej-
szanie i dyskredytowanie drugiego 
człowieka jest na porządku dziennym. 
Częściej wytykamy ludziom ich wady- 
zanim pokazywać ich piękno i zalety. 
Życzliwość, dobro, empatia to deficy-
towe „towary współczesnych czasów, 
a globalizacja życia społecznego, chaos 
w zakresie reguł prawnych i obyczajo-
wych generują kryzys więzi społecznej. 
Obojętnie patrzymy na to, co dzieje się 
tuż obok nas: w autobusie, na ulicy, za 
ścianą. Wielu z nas spotyka się na co 
dzień z niechęcią lub wrogością. Lite-

Dnia 25 kwietnia 2019 roku odbyły się szóste rejonowe eliminacje konkursu recytator-
skiego dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem, którego  
XLI edycję zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie.

Kolejna edycja konkursu recytatorskiego 
„Pięknie być człowiekiem”

ratura, jak zawsze przychodzi z pomo-
cą. Współczesna, czy klasyczna zawsze 
ma, jako cel kształtowanie mądrego, 
wrażliwego człowieka, uczenie tego, co 
najwartościowsze w życiu, odczuwanie 
radości z piękna i dobra wokół nas.

Czy nie na tym powinniśmy się sku-
piać, czy właśnie nie dobro i piękno 
powinno kierować nami, naszym dzia-
łaniem i życiem?

Tegoroczny konkurs poświęcony 
był literaturze prezentującej piękno 
świata i dumę z bycia człowiekiem.  
W końcu to dzięki takim przedsięwzię-
ciom młodzi artyści sięgają do literatu-
ry, książek, utworów klasyków, podda-
ją analizie teksty, które zawierają mo-
rał, naukę, wpajają wartości, skłaniają 
do myślenia, odróżniania dobra od zła. 
To właśnie w słowie pisanym i mówio-
nym jest największa siła, a w młodych 
szansa na lepsze.

Komisja w składzie:
Przewodniczący Bedyk Artur
Członkowie Komisji:
1. Jasińska Beata
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2. Olszewska Maria
3. Wrzesińska Anna Maria
przyznała nagrody i wyróżnienia  

w I grupie wiekowej tj. klasy I-III Szkoły 
Podstawowej następującym osobom:

Miejsce I Dubielak Aleksandra Wik-
toria Szkoła Podstawowa w Gąbinie

Miejsce II Figaszewski Michał Szko-
ła Podstawowa w Gąbinie

Miejsce III Tomasik Filip Szkoła 
Podstawowa w Borkach

Wyróżnienie Tomczak-Sierakowska 
Zofia Szkoła Podstawowa w Gąbinie

Komisja w składzie: 
Przewodniczący Guziak Stanisław 
Członkowie komisji:

1. Cichońska Monika
2. Golus Barbara
3. Tomaszewska Magdalena
Przyznała nagrody w II grupie wie-

kowej tj. klasy IV-VI Szkoły Podstawo-
we następującym osobom:

Miejsce I Kadłubaj Zuzanna Szkoła 
Podstawowa w Gąbinie

Miejsce II Piechocka Marika Szkoła 
Podstawowa w Słubicach

Miejsce III Rosa Marta Szkoła Pod-
stawowa w Łącku

Wyróżnienie Marzec Aleksandra 
Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie

Wyróżnienie Wichrowska Amelia 
Szkoła Podstawowa w Gąbinie

Komisja w składzie; 
Przewodniczący Bedyk Artur 
Członkowie Komisji:

1. Jasińska Beata
2. Olszewska Maria
3. Wrzesińska Anna Maria
Przyznała nagrody w III grupie wie-

kowej tj. klasy VII – VIII Szkoły Podsta-
wowe i III Klasa Gimnazjum

Następującym osobom:
Miejsce I Pych Maja Szkoła Podsta-

wowa w Słubicach
Miejsce II Lewandowska Natalia 

Szkoła Podstawowa w Gąbinie
Miejsce III Ancerowicz Maria Szko-

ła Podstawowa w Gąbinie
Wyróżnienie Lenarcik Daniel Szkoła 

Podstawowa w Piotrkówku.
W konkursie brało udział 72 mło-

dych artystów ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu gmin Gąbin, Łąck 
i Słubice. Natomiast Gości, którzy byli  
z nami w tym szczególnym dniu odwie-
dziło Bibliotekę ok 130 osób.

Młodzi artyści którzy zajęli I i II 
miejsca w swoich grupach wiekowych 
reprezentowali nasz rejon w fina-
le konkursu, który odbył się 22 maja  
w Książnicy im. Władysława Broniew-
skiego w Płocku, wyróżnienie w kon-
kursie zdobyła Natalia Lewandowska 
ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie w III 
grupie wiekowej.

Oprac. Ewa Lewandowska 
fot. W. Olszewski
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Wiosenne rajdy rowerowe 
MUKS Tandem Gąbin

25 maja rowerzyści z klubu rowe-
rowego MUKS Tandem Gąbin wzięli 
udział w 24 godzinnym maratonie ro-
werowym w Sierpcu. W rajdzie – zorga-
nizowanym przez lokalny klub Dynamo 
Sierpc wzięło udział 10 członków MUKS 
Tandem Gąbin. Zawody przewidywał 
pokonanie jak największej liczby okrą-
żeni w czasie nie dłuższym niż 24 godzi-
ny. Jedna pętla okrążenia miała aż 35 
kilometrów. Sławomir Pakulski – czło-
nek naszego rodzimego stowarzyszenia 
pokonał aż 350 kilometrów wyrabiając 
aż 10 pętli. 8 okrążeń wykonał Kamil 
Rybicki zaś 210 kilometrów przejecha-
li: Robert Jabłoński, Wiesław Rybicki  
i Krzysztof Garstka. 4 okrążenia prze-
jechali zaś: Iwona Kicińska, Waldemar 
Kochanek oraz Andrzej Kiciński.

Ponadto MUKS Tandem Gąbin 
wziął również udział w szeregu mniej-
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szych wypadów zarówno w okolice 
Gąbina jak i dalsze zakątki Polski. Oto 
kilka relacji ze strony internetowej na-
szych rowerzystów:

Nasz #RowerowyCzerwiec rozpo-
częliśmy wycieczką do miejscowości 
Kłóbka która ze względu na swoje 
położenie wśród pagórków, lasów 
i jezior jest nazywana „Perłą Kujaw”. 
W Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Et-
nograficznym znajduje się kilkana-
ście obiektów architektury wiejskiej, 
z których najstarsze pochodzą z XVIII 
wieku. Uzupełnieniem krajobrazu są 
różnego rodzaju ogrodzenia, studnie 
z żurawiem, ule i piwniczki-ziemian-
ki, a także nieodłącznie związane 
z pejzażem wsi kapliczki przydrożne.  
Na terenie skansenu, nad spiętrze-
niem rzeki Lubieńki wznosi się dwór 
z poł. XIX w., w którym mieszkała  

Maria z Wodzińskich Orpiszewska - je-
dyna oficjalna narzeczona Fryderyka 
Chopina. We wnętrzach dworu wier-
nie odtworzono klimat dawnej siedzi-
by ziemiańskiej oraz zaprezentowano 
życie i twórczość malarską Marii z Wo-
dzińskich. Została ona pochowana na 
miejscowym cmentarzu gdzie wybra-
ła się również podsekcja historycz-
na #TandemGabin.

Na kolejną czerwcową wycieczkę 
wybraliśmy się do Nieborowa. Znaj-
duje się tam jedna z najpiękniejszych 
siedzib magnackich w Polsce. Historia 
Nieborowa zaczęła się w XVII wieku, 
kiedy został tam zbudowany pałac dla 
prymasa Michała Radziejowskiego.  
W drugiej połowie XVIII wieku stał 
się on własnością Radziwiłłów. Stwo-
rzyli oni rezydencję godną jednego 
z najpotężniejszych rodów w Polsce. 

Mieszkali w niej aż do końca II wojny 
światowej. Po 1945 r. pałac w Nieboro-
wie, oraz park romantyczny w Arkadii 
przejęte zostały przez państwo i stały 
się oddziałami Muzeum Narodowego 
w Warszawie. Dziś barokowy pałac  
w Nieborowie imponuje budynkiem 
o piaskowej elewacji z mansardowym 
dachem i rozległym parkiem, w któ-
rym dominują rodzime gatunki drzew 
w tym dwa platany posadzone około 
1770 roku, ale przede wszystkim cen-
ną kolekcją dzieł sztuki.

Wycieczka bardzo udana na trasie 
dopisała nam piękna słoneczna pogoda 
wszyscy klubowicze spisali się na medal.

Dofinansowano ze środków Miasta 
i Gminy Gąbin

Oprac: MUKS Tandem Gąbin,  
W. Olszewski 

Fot: MUKS Tandem Gąbin
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Wakacyjny świętojański rajd  
rowerowy
W niedzielę 23 czerwca ziemia gąbińska stała się rowerową królową zachodniego Mazow-
sza. Tego dnia ponad setka cyklistów wzięła udział w Wakacyjnym Świętojańskim Rajdzie 
Rowerowym.

Pierwsi rowerzyści zawitali na gą-
bińską starówkę tuż po godzinie 13:00. 
Na przybyłych cyklistów czekała obo-
wiązkowa rejestracja oraz prezentacja 
nowych rowerów typu tandem – zaku-
pionych dzięki unijnemu dofinansowa-
niu przez Gąbin Team i przewidzianych 
dla osób niepełnosprawnych.

Przybyłych gości obsługiwały dwa 
gąbińskie kluby rowerowe: MUKS; 
Tandem Gąbin; oraz Gąbiński Klub Ro-
werowy Gąbin Team. Równo o godzi-
nie 14:00 cyklistów powitał Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, patron honorowy 
rajdu oraz Dyrektor Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Gąbinie, Bene-
dykta Wachowicz, główny organizator 
wydarzenia. Po pamiątkowym zdjęciu 
rowerzyści wyruszyli w trasę.

Do pokonania było około 35 kilo-
metrów. Początkowo cykliści skiero-
wali się w stronę gąbińskiego kom-
pleksu leśnego a następnie do Kosze-
lówki, Matyldowa, Zaździerza – gdzie 
odbijając w prawo ruszyli do Dobrzy-
kowa. Tam, przy kościele parafialnym 
przewidziany był pierwszy postój. Po 
krótkim odpoczynku „peleton” ruszył 
w dalszą drogę. Przemierzając tereny 
doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej, rowe-

rzyści zatrzymali się w Troszynie Pol-
skim. Przy miejscowej strażnicy OSP, 
na uczestników rajdu czekali strażacy, 
którzy jak zwykle wspaniale ugościli 
wszystkich przyjezdnych. Powrót przez 
Piaski, Strzemeszno i Okolusz nie sta-
nowił już większego wyzwania. Na me-
cie – w gąbińskim kompleksie szkol-
nym, tradycyjnie już, czekały pieczone 
kiełbaski, napoje oraz losowanie upo-
minków dla uczestników wydarzenia.

Przez cały rajd, rowerzystom towa-
rzyszyli strażacy z OSP Gąbin oraz OSP 
Topólno, czuwający nad bezpieczeń-
stwem cyklistów oraz zabezpieczający 
drogi i główne arterie komunikacyj-
ne. Wielkie podziękowania należą się 
również dwóm klubom rowerowym  
i ich prezesom: MUKS; Tandem Gąbin; 
(Wiesław Rybicki) oraz Gąbiński Klub 
Rowerowy Gąbin Team (Adam Lewan-
dowski), które zapewniały organizację 
techniczną rajdu. Nagłośnienie pod-
czas uroczystego otwarcia oraz pod-
sumowania wydarzenia, przygotowała 
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stani-
sława Moniuszki w Gąbinie zaś grill 
obsługiwali pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy Gąbin. Patronat medialny nad 
rajdem objął Portal TerazGabin.pl oraz 
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Wakacyjny świętojański rajd  
rowerowy

redakcja Miasta i Gminy Gąbin www.
gabin.pl.

Sponsorem rajdu była firma Glo-
bal-Lan z Gąbina.

Wakacyjny Świętojański Rajd Ro-
werowy był pierwszym dużym wyda-
rzeniem rowerowym na terenie gminy. 
Odbywający się w pierwszy weekend 
lata, co roku cieszy się dużym zaintere-
sowaniem cyklistów z Miasta i Gminy 

Gąbin oraz sąsiednich miejscowości. 
W tym roku w rajdzie wzięło udział 
112 uczestników. Pogoda dopisała, po-
dobnie jak dobre nastroje, towarzyszą-
ce wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Już wkrótce kolejne wyzwanie– IV 
Rajd Sąsiadów – wyprawa rowerowa 
przygotowana przez klub MUKS; Tan-
dem Gąbin. Serdecznie zapraszamy!

Oprac. W. Olszewski
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Bieg, tradycyjnie już rozpoczął się 
od zbiórki na miejskiej starówce, gdzie 
stu pięćdziesięciu uczestników zare-
jestrowało się w swoich kategoriach. 
Przybyłych biegaczy powitał bur-
mistrz Krzysztof Jadczak. Po rejestracji 
uczestnicy wydarzenia przeszli ulica-
mi Gąbina na stadion miejski przy ul. 
Dobrzykowskiej gdzie znajdowała się 
baza wypadowa oraz meta. Biegacze 
mieli do pokonania kilka tras leśnych 
– przygotowanych dla różnych grup 
wiekowych. Po zakończeniu zawodów 
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród, pucharów i medali. W ceremonii 
wziął udział Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin. Dla zwycięzców przygotowane 
były cenne nagrody, m.in. drukarki, 
słuchawki, głośniku bezprzewodowe. 
Wyniki tegorocznych zawodów przed-
stawiały się następująco:

Kategoria dziewczęta 2007-2008
1. Maja Lendzion – SP Nowe Grabie
2. Gabriela Paradowska – SP Nowe Grabie
3. Natalia Lendzion – SP Nowe Grabie
4. Martyna Sumińska – SP Nowe Grabie
5. Diminika Sumińska – SP Nowe Grabie
6. Zuzanna Stańczak – SP Nowy Kamień
7. Natalia Kaca – SP Dobrzyków
8. Zuzanna Gadzalińska – SP Borki
9. Martyna Dutkiewicz – SP Nowy Kamień
10. Oliwia Żelaźnicka – SP Gąbin

Kategoria chłopcy 2007-2008
1. Tymoteusz Jóźwiak – SP Dobrzyków
2. Igor Kowalski – SP Gąbin
3. Szymon Stępień – SP Dobrzyków
4. Nikodem Zawadzki – SP Nowe Grabie
5. Kacper Bieńkowski – SP Gąbin
6. Filip Szymczak – SP Gąbin
7. Kacper Rojek – SP Nowe Grabie
8. Oliwier Lisiecki – SP Borki
9. Marcin Stasiak – SP Dobrzyków
10. Tomasz Goliszewski – SP Nowe Grabie

Kategoria dziewczęta 2005-2006
1. Nikola Waszkiewicz – SP Dobrzyków
2. Wiktoria Wieczorek – SP Gąbin
3. Martyna Stańczak – SP Dobrzyków
4. Alicja Kowalczyk – SP Dobrzyków
5. Kinga Pięta – SP Dobrzyków
6. Wiktoria Obidowska – SP Dobrzyków
7. Julia Jasińska – SP Dobrzyków
8. Maja Turek – SP Dobrzyków
9. Andżelika Jasińska – SP Dobrzyków
10. Karolina Dobrzyńska – SP Gąbin

Kategoria chłopcy 2005-2006
1. Miłosz Korpowski – SP Dobrzyków
2. Jakub Adamczyk – SP Dobrzyków
3. Dawid Dutkiewicz – SP Nowy Kamień
4. Andrzej Jankowski – SP Nowy Kamień
5. Mateusz Smolarek – SP Borki
6. Dominik Wasiak – SP Gąbin
7. Szymon Igielski – SP Nowy Kamień
8. Kryspin Bińkowski – SP Borki
9. Igor Cieślak – SP Borki
10. Kamil Frątczak– SP Gąbin

Kategoria dziewczęta 2003-2004
1. Katarzyna Tarka – SP Czermno
2. Katarzyna Jasińska – SP Borki
3. Julia Stępień – G Dobrzyków
4. Aleksandra Szczypawka – SP Gąbin
5. Martyna Paźgier – G Gąbin
6. Marta Falkowska – SP Dobrzyków
7. Wiktoria Tarkot – G Gąbin
8. Martyna Kamińska – G Dobrzyków
9. Aleksandra Smolińska – SP Nowe Grabie
10. Milena Milczarska – G Gąbin

Kategoria chłopcy 2003-2004
1.Kacper Igielski – G Dobrzyków
2.Kamil Borkowski – SP Nowe Grabie
3.Piotr Michalak – G Dobrzyków
4.Sebastian Rudziński – SP Dobrzyków
5.Rafał Sumiński – G Dobrzyków
6.Kacper Zieliński – G Gąbin
7.Kamil Ambroziak – SP Gąbin
8.Eryk Cierpikowski – SP Gąbin

W piątek, 31 maja odbył się bieg przełajowy o Puchar Bur-
mistrza Miasta i Gminy Gąbin. Wydarzenie powiązane 
było z rozpoczynającymi się Dniami Gąbina 2019.

Dni Gąbina 2019 
na sportowo

9.Sebastian Maciaszek – G Gąbin
10.Kacper Szablewski – SP Gąbin

Kategoria kobiety OPEN
1. Monika Wiśniewska

Kategoria mężczyźni OPEN
1. Sebastian Machała
2. Emil Machała
3. Łukasz Grzelak
4. Krzysztof Chodorowski
5. Krzysztof Kozłowski
 

Organizatorem wydarzenia był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  
w Gąbinie, patronat nad wydarzenie 
objął Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin. 
Nagłośnienie zapewniła Szkoła Mu-
zyczna I stopnia im. Stanisława Mo-
niuszki w Gąbinie.

Oprac. i fot. W. Olszewski
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Strażacy wzięli udział w dwóch 
dyscyplinach: sztafecie pożarniczej 
7x50m oraz zadaniu bojowym, pole-
gającym na jak najszybszym rozłożeniu 
sprzętu gaśniczego i strąceniu drew-
nianych elementów za pomocą wody 
pod ciśnieniem. Wspomniane zada-
nia weryfikowały sprawność fizyczną 
oraz umiejętności sprawnego radzenia 
sobie ze sprzętem ratowniczo-gaśni-
czym.

W Miejsko-Gminnych Zawo-
dach Sportowo-Pożarniczych wy-
startowało 9 drużyn męskich oraz 4 
drużyny kobiece. Towarzyszyły im 

Zawody Sportowo-Pożarnicze w Gąbinie

dwie drużyny młodzieżowe, w tym 
juniorzy – poza konkurencją.

Klasyfikacja generalna zawodów:
Drużyny OSP żeńskie:
I miejsce – OSP Gąbin
II miejsce – OSP Dobrzyków
III miejsce – OSP Troszyn Polski
IV miejsce - OSP Nowy Kamień

Drużyny OSP męskie 
I miejsce – OSP Strzemeszno
II miejsce – OSP Czermno
III miejsce – OSP Dobrzyków
IV miejsce – OSP Nowy Kamień
V miejsce – OSP Gąbin

VI miejsce – OSP Grabie Polskie
VII miejsce – OSP Lipińskie
VIII miejsce – OSP Troszyn Polski
IX miejsce – OSP Topólno

MDP dziewcząt
I miejsce – OSP Gąbin

Tegoroczne zawody jak co roku, 
były doskonałą okazją do spotkań, 
wymiany doświadczeń oraz wspólnej 
zabawy. Pogoda dopisała, tak samo 
jak kibice, którzy licznie przybyli tego 
dnia, wspierać swoich strażaków.

Oprac. i fot. W. Olszewski

1 maja 2019r. na leśnym stadionie miejskim w Gąbinie odbyły się Miejsko-Gminne  
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji stanęło 13 drużyn, reprezentujących jednost-
ki OSP z terenu Miasta i Gminy Gąbin.
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Krzyżówka na lato

1. Właściciel gospodarstwa wiejskiego na Podhalu.
2. Osoba, która niesie sztandar.
3. Jedna z najnowszych ulic w Gąbinie.
4. Blat stołu/ekran po załadowaniu systemu operacyjnego.
5. Największe współcześnie żyjące zwierzę lądowe.
6. Organizuje pracę urzędu.
7. Przedwojenna wypoczynkowa „dzielnica” Gąbina
8. Truskawkowa w Gąbinie.
9. Oobrady ciała zbiorowego, np. rady gminy, powiatu, województwa.
10. Miejsce przecierania drewna.
11. Ujęcie wód podziemnych.
12. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
13. Przywódca plemienia.
14. Obszarowa forma ochrony przyrody.
15. Rowerowy „jeździec”.
16. Akt woli ciała kolegialnego / akt prawa miejscowego.

Pierwsze trzy osoby, które najpóźniej do 30 sierpnia 2019 r. zgłoszą się do Urzędu 
Miasta i Gminy Gąbin z poprawnie rozwiązaną krzyżówką, otrzymają gadżety promo-
cyjne Miasta i Gminy Gąbin.

Tytuł: ""

Autor krzyżówki: 
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Miasto i Gmina Gąbin – informacja turystyczna
Baza noclegowa:
• Pokoje noclegowe w Gąbinie

ul. Topolowa 6
(dworzec autobusowy)
tel. 24 277 13 33

• Pensjonat „Boss”
Nowe Grabie 47
tel. 668 101 668

• Gospodarstwo Agroturystyczne 
Wanda i Edward Florkiewicz
Grabie Polskie 1
tel.506 460 460

• „Zajazd nad Wisłą”
Jordanów 17C
tel.502 207 097, 607 218 752
www.hotelik.com.pl
e-mail:halinka@hotelik.com.pl

Inne:
• Urząd Pocztowy w Gąbinie

ul. Płocka 1, 09-530 Gąbin
tel. 24 277-11-27

• Dworzec autobusowy w Gąbinie
ul. Topolowa 
tel. 24 277 27 36

Banki i bankomaty:
• Bank Spółdzielczy w Gąbinie

ul. Dobrzykowska 1
tel. 24 262- 56-20

• Bank Spółdzielczy w Gąbinie Punkt 
Obsługi Klienta w Dobrzykowie
ul. Strażacka 6
tel. 24 277-54-00

• Bank PKO BP w Gąbinie 
ul. Kutnowska 2E
tel. 24 231-22-81

• Bankomat Bank PKO BP w Gąbinie
ul. Kutnowska 2B

• Bankomat Bank BPS w Gąbinie
ul. Składkowskiego 5b

• Bankomat MR Bank SA w Gąbinie
ul. Stary Rynek 15

• Bankomat w Dobrzykowie
ul. Strażacka 6

Parafie rzymskokatolickie:
• Parafia pw. Św. Mikołaja w Gąbinie

tel. 606 624 909
Niedziele i święta: 
7:30; 9:00; 10:30; 12:00; 
17:00 (14:00, Dom Pomocy  
Społecznej w Koszelewie);
Dni powszednie: 7:00; 17:30; 18:00

• Parafia pw. Św. Wawrzyńca  
w Czermnie
tel. 24 277-14-01
Niedziele i święta: 9:00; 12:00,  
Dni powszednie: 16:00 czas  
zimowy; 17:00

• Parafia pw. Św. Stanisława BM  
w Dobrzykowie
tel. 24 277-54-12
Niedziele i święta: 9:00, 11:30, 
16:00, Dni powszednie: 18:00

• Parafia pw. Św. Leonarda  
w Troszynie Polskim
tel. 24 277-51-30
Niedziele i święta: 9:00; 16:00,  
Dni powszednie: 17:00 czas  
zimowy; 18:00

Inne związki wyznaniowe:
• Sala Królestwa Świadków Jehowy 

w Gąbinie
ul. Płocka 31

Ważne adresy i telefony
• URZĄD MIASTA I GMINY GĄBIN

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin,
tel. 24 267-41-50, fax. 24 277-12-56
www.gabin.pl ; www.bip.gabin.pl
sekretariat@gabin.pl

PLACÓWKI KULTURY:
• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  

w Gąbinie
ul. Aleja Jana Pawła II 16
09-530 Gąbin
tel. 24 277-10-30
www.mgok.gabin.pl

• Miejsko-Gminna Biblioteka 
 Publiczna w Gąbinie
ul. Kościuszki 1
09-530 Gąbin
tel. 24 277-10-35

• Filie biblioteki w miejscowościach:
Borki, Topólno, Dobrzyków

Baza gastronomiczna:
• Restauracja „Piano” w Gąbinie

ul. Topolowa 3a
tel. 24 277 11 17
www.restauracjapiano.pl
e-mail: piano@restauracjapiano.pl

• Smażalnia Ryb w Dobrzykowie
ul. Obrońców Dobrzykowa 52
tel. 24 277 53 70

• Firma Gastronomiczna  
„Gronkiewicz” w Gąbinie
ul. Kilińskiego 50
tel. 24 277 10 17

• Pizzeria Manhattan w Gąbinie
ul. Składkowskiego 4
tel. 24 277 27 91

• Kulturka Pizza & Bar w Gąbinie
ul. Nowy Rynek 1
tel.519 777 045

• FOLK pizza&bistro w Gąbinie
ul. Płocka 4
tel.796 713 817

• Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowe 
„Żawakol” w Gąbinie
ul. Wspólna 12
tel. 604 485 586

Zdrowie i opieka społeczna:
• NZOZ REMEDIUM S.C. w Gąbinie

ul. Płocka 19
09-530 Gąbin
Tel. 24 277-10-22

• NZOZ ESCULAP w Dobrzykowie
ul. Słoneczna 20, Dobrzyków
Tel. 24 277 54 20

• Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego i Transportu  
Sanitarnego w Płocku
Podstacja w Gąbinie
ul. Płocka 19
tel. 24 277 29 99

Apteki:
• Apteka AVENA (godziny otwarcia 

8.00-18.00)
ul. Płocka 20, 09-530 Gąbin
tel. 24 277 21 62

• Apteka Wracam do Zdrowia 
Godziny otwarcia:  
pn-pt: 8:00-20:00 sob: 8:00-18:00
ul. Kilińskiego 3  
(budynek marketu „Mila”)  
09-530 Gąbin 
e-mail: gabin@wracamdozdrowia.pl 
tel: 24 277 25 32; 798 002 352

• Apteka Wspólna  
(godziny otwarcia:  
pon-pt 07:30 - 21:30,  
sob 07:30 - 15:00, nd 09:00 - 16:00)
ul. Kutnowska 2, 09-530 Gąbin
tel. 24 231 12 64

• Rodzinna s.c. Apteka. Biniewicz B.D.
Dobrzyków, ul. Słoneczna 5a
pon-pt: 08:00 - 18:00;  
sob: 08:00 - 13:00
tel: 24 277 55 26

Bezpieczeństwo:
• Komisariat Policji w Gąbinie

ul. Stary Rynek 17, 09-530 Gąbin
tel. 24 266-14-60

• OSP w Gąbinie
ul. Stary Rynek 15

• OSP w Dobrzykowie
ul. Strażacka 9



47

www.gabin.pl

• Styczeń – Gala Noworoczna
• 1 marca – Dzień Żołnierzy Wyklętych
• 1 maja – Miejsko-Gminne Zawody 

Ochotniczych Straży Pożarnych
• 3 maja – Obchody Święta Uchwale-

nia Konstytucji
• Maj – Rocznica bitew Powstania 

Styczniowego na Ziemi Gąbińskiej
• Maj – Polska Biega-Gąbin Biega – 

zawody sportowe
• Przełom maja i czerwca – Wieczór 

kultury chrześcijańskiej
• Przełom maja i czerwca – Dni Gąbi-

na – święto miasta
• 15 czerwca – Rocznica Dziesięciu 

Rozstrzelanych (mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej rozstrzelani przez nie-
mieckiego okupanta w 1941 roku)

• Czerwiec – pikniki rodzinne
• Kwiecień-czerwiec – Wiosenne raj-

dy rowerowe
• 15 sierpnia – Obchody Święta Woj-

ska Polskiego

Komunikacja:
• Postój TAXI 

tel. 692-241-572, 504-741-810
• Dworzec autobusowy w Gąbinie 

tel. 24-277-27-36

Między Gąbinem a Płockiem istnieje 
stałe połączenie komunikacyjne KM 
Płock (linia 140)
Trasa: Dworzec kolejowy - Dworcowa 
- Jachowicza - Bielska - Kwiatka - Kole-
gialna - Kilińskiego (w drodze powrot-
nej Kilińskiego - Sienkiewicza - Bielska) 
- Kolejowa - Cicha - Dobrzykowska 
(w drodze powrotnej Dobrzykowska 
- Kościelna - Kolejowa) - Tokary - Do-
brzykowska - Jordanów - Dobrzyków 
-  Nowe Grabie - Gąbin, dworzec
Dworzec autobusowy PKS 
Połączenia bezpośrednie z miejscowo-
ściami: Gostynin, Inowrocław, Kierno-
zia, Kruszwica, Lwówek, Łąck, Łowicz, 
Łódź, Pacyna, Płock, Sanniki, Warsza-
wa, Włocławek, Zdwórz, Żychlin

• Lipiec – sierpień – Letnie koncerty 
muzyczne „pod altanką” w Gąbinie

• Lipiec – sierpień – Wakacyjne rajdy 
rowerowe

• Wrzesień – Dożynki parafialne  
w Gąbinie, Czermnie, Troszynie Pol-
skim

• 8 września – III edycja Gąbińskiej 
Dziesiątki – ogólnopolskie zawody 
biegowe

• 14 września – Pożegnanie lata
• 16 października – Dzień Papieski
• 10 listopada – Bieg Niepodległości
• 11 listopada – Obchody Święta Nie-

podległości
• Pierwsza dekada listopada – Kon-

cert patriotyczny w hali sportowej 
w Gąbinie

• Ostatnia niedziela przed Bożym Na-
rodzeniem – Koncert Bożonarodze-
niowy – hala sportowa w Gąbinie.

Święta i wydarzenia w Mieście i Gminie Gąbin:
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Miejsca, które warto odwiedzić:
Kamienica Stary Rynek 6 w Gąbinie 

– miejsce urodzin ostatniego premiera 
II RP Sławoja Felicjana Składkowskiego. 
Siedziba lokalnych stowarzyszeń histo-
rycznych. Budynek został pobudowany 
w 1809 roku i swoją stylistyką nawiązu-
je do budowli barokowych.

Dawny sąd grodzki – obiekt z po-
czątku XX wieku, usytuowany przy ul. 
Kościuszki w Gąbinie. Lokalne centrum 
kultury, w murach którego znajduje się 
biblioteka miejska oraz sala koncertowa.

Gąbiński Ratusz – wybudowany  
w 1824 w stylu klasycystycznym. 
Obiekt zaprojektował Jakub Kubicki 
(zaprojektował m.in. warszawski Bel-
weder). Budynek jest siedzibą lokalnej 
administracji samorządowej.

Drewniany kościół parafialny  
w Dobrzykowie z 1775 r. Wnętrze świą-
tyni utrzymane w bogato zdobionej 
stylistyce barokowej, stanowi wspa-
niały przykład sztuki sakralnej z okresu 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Kościół p.w. św. Leonarda  
w Troszynie Polskim – Wybudowany  

W okolicach Nowego Troszyna, No-
wego Wymyśla, Troszyna Polskiego, 
znaleźć można liczne pozostałości po 
osadnictwie olęderskim z XVIII, XIX 
oraz początków XX wieku.

Zespół dworski w Koszelewie – 
stanowiący doskonały przykład XIX-
-wiecznej architektury. Dwór otoczony 
jest okazałym kompleksem parkowym.

Zabytkowy dworski kompleks parkowy w Koszelewie Największe na Mazowszu jezioro 
Zdworskie

Zabytkowy klasycystyczny ratusz miejski w Gąbinie

Zabytkowy drewniany kościół parafialny w Troszynie Polskim

Zrewitalizowana zabytkowa  
kamienica przy ul. Stary Rynek 6  
w Gąbinie

Drewniany, zabytkowy kościół  
parafialny w Dobrzykowie z 1775 r.

w 1636 r. Wystrojem nawiązuje do 
późnego renesansu. W świątyni znaj-
dują się zabytkowe, XVIII-wieczne or-
gany wykorzystywane podczas odpra-
wianych w kościele nabożeństw.


