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Samorząd 
Miasta i Gminy Gąbin 
pozyskał kolejne duże 
dofinansowanie 
ze środków rządowych

21 kwietnia 2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało prawie 1,8 mln zł na przebudowę  
ul. Złotej w Gąbinie.

Potrzeba przebudowy ul. Złotej 
wiązała się nie tylko z poprawą warun-
ków bytowych oraz bezpieczeństwa 
lokalnej społeczności, ale również  
z coraz dynamiczniej rozwijającym się 
sektorem budownictwa mieszkanio-
wego w regionie. Na przełomie lipca  
i sierpnia 2020 roku Samorząd Miasta  
i Gminy Gąbin złożył wniosek o dofi-
nansowanie do Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz 
Dróg Samorządowych), który po po-
zytywnym rozpatrzeniu przeszedł do 
kolejnego etapu – wsparcia realizacji 
zadania. Miasto i Gmina otrzymało 
na budowę ul. Złotej dofinansowanie 
w wysokości 1.549.021,34 zł, co stano 
wi 70% wartości całego projektu. Łącz-
ny koszt zadania to  2.212.887,63 zł.

W ramach inwestycji powstanie 
droga w technologii kostki brukowej 
(grubość 8 cm) o długości 382,4 m. 
Wybudowane zostaną również obu-
stronne chodniki o szerokości 2 m – 
także w technologii kostki brukowej 
(grubość 6 cm). Ulicę oświetlać będzie 
20 punktów świetlnych wykonanych 
w energooszczędnej technologii LED. 
Zamontowane zostanie oznakowanie 
pionowe i poziome – dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Istotnym punktem projektu jest wy-
budowanie odwodnienia drogi, które 
pochłonie łącznie około 1,5 mln zł. 
Powstanie kanalizacja deszczowa wraz  
z zasilanymi elektrycznie przepom-
powniami oraz zbiornikami retencyj-
nymi.

Inwestycja stworzy nowe warunki 
rozwojowe dla wschodniego regionu 
Gąbina, w obrębie którego znajduje 
się duże, szybko rozwijające się osiedle 
mieszkaniowe oraz kompleks oświato-
wo-sportowy. Projekt umożliwi nie tyl-
ko poprawę jakości życia lokalnej spo-
łeczności, ale wpłynie także na bezpie-
czeństwo mieszkańców oraz połączy 
lokalne drogi osiedlowe z siecią dróg 
gminnych – poprawiając dojazd do 
miejsc użyteczności publicznej (szkoły, 
przedszkole, żłobek, Klub Seniora itp.). 
Nowo wybudowana ul. Złota będzie 
także ważnym elementem, spajają-
cym gminną sieć drogową z drogami 
wyższego rzędu w tym przypadku – 
poprzez ul. Piękną, z drogą powiato-
wą nr 2983W. Nowa infrastruktura to 
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również dodatkowy bodziec inwesty-
cyjny, który pozytywnie wpłynie na 
atrakcyjność regionu i przyspieszy roz-
wój mieszkalnictwa jednorodzinnego  
i wielorodzinnego.

W lipcu 2021 r. rozpoczęły się pra-
ce budowlane prowadzone przez firmę 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HY-
DROBUD” Paweł Złotowski z Kutna, 
które potrwają do wiosny następnego 
roku.

Budowa ul. Złotej to kolejna 
już inwestycja w tej części miasta.  
W roku 2016 przebudowana została  
ul. Piękna. Zaś dwa lata później powstał 
jej łącznik z ul. Słoneczną. Na wspo-
mniane działania, dofinansowane ze 
środków zewnętrznych (łącznie ok. 
700 tys. zł) Miasto i Gmina Gąbin prze-
znaczyło prawie 1.500.000,00 mln zł. 
Wraz z budową ul. Złotej nakłady in-
westycyjne na rozwój lokalnej infra-
struktury drogowej wyniosą ponad 
4.000.000,00 mln zł.

Inwestycja będzie kolejnym dużym 
projektem budowlanym na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin w 2021 roku. 
Obecnie trwają prace przy budowie 
odwodnienia „Osiedla Pisarzy” w Gą-
binie oraz przebudowa SUW Kępina. 
Projekty te, realizowane z wykorzy-
staniem pozyskanych przez samorząd 
funduszy zewnętrznych opiewają cało-
ściowo na kwotę około 4 mln zł.

Opracowanie: W. Olszewski
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Podpisanie umowy  
na przebudowę ul. Złotej
W sali konferencyjnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 28 września 
podpisane zostały umowy na wsparcie realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wśród zadań wspartych ze środków rządowych znalazła się przebudowa 
ul. Złotej w Gąbinie. Miasto i Gminę Gąbin reprezentowali Burmistrz Krzysztof Jadczak 
oraz Skarbnik Aleksandra Kłys.

Dzięki inwestycji powstanie droga 
w technologii kostki brukowej o dłu-
gości 382,4 m. Wybudowane zostaną 
również obustronne chodniki o szero-
kości 2m – także w technologii kost-
ki brukowej. Ulicę oświetlać będzie 

20 punktów świetlnych wykonanych 
w energooszczędnej technologii LED. 
Zamontowane zostanie oznakowanie 
pionowe i poziome – dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Istotnym punktem projektu jest wy-
budowanie odwodnienia drogi, które 
pochłonie łącznie około 1,5 mln zł. 
Powstanie kanalizacja deszczowa wraz 
z zasilanymi elektrycznie przepom-
powniami oraz zbiornikami retencyj-
nymi.

Miasto i Gmina otrzymało na 
budowę ul. Złotej dofinansowanie  
w wysokości 1.549.021,34 zł, co stano-
wi 70% wartości całego projektu. Łącz-
ny koszt zadania to 2.212.887,63 zł.

Budowa ul. Złotej stworzy nowe 
warunki rozwojowe dla wschodniego 
regionu Gąbina, w obrębie którego 
znajduje się duże, szybko rozwijające 

się osiedle mieszkaniowe oraz kom-
pleks oświatowo-sportowy. Projekt 
wpłynie nie tylko poprawę jakości ży-
cia lokalnej społeczności, ale również 
na bezpieczeństwo mieszkańców, łą-
cząc lokalne drogi osiedlowe z siecią 
dróg gminnych – poprawiają jedno-
cześnie  dojazd do miejsc użyteczności 
publicznej (szkoły, przedszkole, żłobek, 
Klub Seniora itp.). Nowo wybudowana 
ul. Złota będzie także ważnym elemen-
tem, spajającym gminną sieć drogową 
z drogami wyższego rzędu w tym przy-
padku – poprzez ul. Piękną, z drogą po-
wiatową nr 2983W. Nowa infrastruk-
tura to również dodatkowy bodziec in-
westycyjny, który pozytywnie wpłynie 
na atrakcyjność regionu i przyspieszy 
rozwój mieszkalnictwa jednorodzinne-
go i wielorodzinnego.
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Budowa odwodnienia  
na Osiedlu Pisarzy
Już wkrótce na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie rozpocznie się realizacja II etapu budowy  
odwodnienia. 9 września podpisana została umowa na wykonanie inwestycji. 

W ramach zadania wybudowana 
zostanie sieć kanalizacji deszczowej 
obejmująca swoim zasięgiem osiedlo-
we ulice. Położonych zostanie łącznie 
prawie kilometr rur PCV o różnej śred-
nicy. Wybudowane zostaną studzienki 
rewizyjne z kręgów żelbetowych oraz 
studzienki ściekowe zaś finalnie  wybu-
dowana infrastruktura połączona zosta-
nie z powstałym wcześniej systemem 
odprowadzania wód. Takie rozwiązanie 
umożliwi efektywne odwodnienie osie-
dla i zabezpieczy posesje i domy przed 
zalewaniem, zwłaszcza w okresie inten-
sywnych opadów i roztopów. 

Koszt inwestycji to 938 517,59 zł. 
Za realizację zadania odpowiedzialna 
jest Przedsiębiorstwo Budowlano-
-Produkcyjne Trakt Bobrzak Tecław 
Spółka Jawna. Projekt dofinansowa-
ny ze środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Wraz z budową  
I etapu realizacja zadania, który wyno-
sił 511.434,00 zł, całkowity koszt bu-
dowy odwodnienia na Osiedlu Pisarzy 
wyniesie około 1,5 mln zł.

Przewidywany termin realizacji in-
westycji to przełom roku 2021/2022  
o ile warunki pogodowe umożliwią 
prace w terenie w pełnym zakresie  
i zaplanowanym tempie.
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Podpisanie umowy dotyczącej 
budowy II etapu obwodnicy Gąbina
W odrestaurowanej ze środków UE kamienicy przy ul. Stary 
Rynek 6 w Gąbinie podpisane zostało porozumienie doty-
czące budowy II etapu obwodnicy Gąbina. 

Umowę podpisali Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam Stru-
zik, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Gminy 
Aleksandra Kłys. W uroczystości wzięli 
również udział Przewodniczący Rady 
Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgoc-
ki, Sekretarz Gminy Joanna Stańczak, 
dyrektorzy MZDW Michał Górecki oraz 
Tomasz Dąbrowski.

Podpisanie umowy odbyło się 
9 lipca o godzinie 9:00. Porozumienie 
dotyczy wykonania dokumentacji pro-
jektowej oraz pozyskania pozwoleń 
środowiskowych, niezbędnych do re-
alizacji inwestycji.

Podpisana została również umowa 
o przyznanie pomocy finansowej z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach: „Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Ochrony Powietrza 

przejeżdżających przez centrum miasta. 
Nowy, planowany odcinek obwodnicy 
będzie miał długość 3,386 km. Podob-
nie jak w przypadku I etapu budowy 
miejskiej obwodnicy (4,6 km) inwesty-
cja będzie miała kompleksowy charak-
ter, z uwzględnieniem rond, zjazdów, 
dróg serwisowych, budowy infrastruk-
tury komunikacyjnej i towarzyszącej.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin 
posiada duże doświadczenie, nabyte 
przy realizacji budowy zachodniego 
odcinka miejskiej obwodnicy, zarów-
no w aspekcie współpracy z inwesto-
rem: Województwem Mazowieckim 
jak i przy wsparciu realizacji inwestycji 
oraz regulacjach prawnych. W 2018 
roku, po wielu latach starań oraz dzia-
łań administracyjnych, regulacyjnych 
i mediacyjnych, prowadzonych przez 
Marszałka Adama Struzika oraz Burmi-
strza Krzysztofa Jadczaka, rozpoczęła 
się budowa I odcinka gąbińskiego rin-
gu, mającego przenieść ruch drogowy 
poza tereny miejskie. W okresie let-
nim, przystąpiono do regulacji terenu 
i właściwych prac budowlanych. Ob-
wodnica powstała w około szesnaście 
miesięcy. W ramach inwestycji, na 
odcinku 4,6 kilometra, przebudowa-
no część dróg podmiejskich. Powsta-
ły nowe drogi dojazdowe i zjazdowe, 
skrzyżowania w tym 3 ronda i pozosta-
ła infrastruktura towarzysząca. Łącznie 
na realizację zadania przeznaczono 
około 50 milionów złotych.

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”. 
Kwota dofinansowania wyniosła  
10 957,00 zł, co stanowi 50% wartości 
projektu pn. „Razem dbajmy o dobry 
mikroklimat w Gąbinie”. Zadanie było 
częścią jednego naboru wniosków. 
Pierwszy projekt, który otrzymał do-
finansowanie w czerwcu b.r.: „Stwo-
rzenie systemu nawadniania dla wież 
i ścian kwiatowych oraz terenów zie-
lonych w centrum Gąbina wraz z na-
sadzeniem nowych roślin poprawiają-
cych jakość powietrza.”

Wschodni odcinek gąbińskiej ob-
wodnicy łączyć będzie drogę woje-
wódzką 577 z drogą 574. Umożliwi 
to ominięcie Gąbina przez transport, 
zwłaszcza ciężarowy, jadący na trasie  
z Płocka i do Płocka. Ruch komunika-
cyjny na tym odcinku jest bardzo duży 
i generuje znaczną liczbę pojazdów 
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PrZeBudOwa 
Suw KęPIna
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Kolejne środki zewnętrzne  
na realizację lokalnych inwestycji

Wśród realizowanych zadań, które 
otrzymały dofinansowanie, znalazły się:

Mazowiecki Instrument Aktywiza-
cji Sołectw Mazowsze 2021
• Montaż nowoczesnego oświetlenia 

solarnego w miejscowości Borki-
-Troszyn Polski – 5 lamp – dofinan-
sowanie 10 000,00 zł;

• Zagospodarowanie centrum miej-
scowości Kamień-Słubice – mon-
taż nowoczesnego oświetlenia so-
larnego – zakup i montaż 4 lamp, 
utwardzenie centrum miejscowości 
Kamień-Słubice – dofinansowanie 
10 000,00 zł;

• Montaż nowoczesnego oświetlenia 
solarnego w miejscowości Ludwi-
ków – 5 lamp – dofinansowanie 
10 000,00 zł;

• Montaż nowoczesnego oświetlenia 
solarnego w miejscowości Rumun-

ki-Piaski – 5 lamp – dofinansowanie 
10 000,00 zł;

• Modernizacja placu zabaw w miej-
scowości Nowy Kamień – wymiana 
nawierzchni na placu zabaw oraz 
zakup nowych urządzeń – dofinan-
sowanie 10 000,00 zł;
Do każdej ww. inwestycji samorząd 

Miasta i Gminy Gąbin wniesie wkład 
własny w wysokość 50% zadania lub 
więcej w zależności od wykonywanego 
działania

Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu 
MAZOWSZE 2021

Stworzenie systemu nawadniania 
dla wież i ścian kwiatowych oraz te-
renów zielonych w centrum Gąbina 
wraz z nasadzeniem nowych roślin 
poprawiających jakość powietrza – 
Zamontowanie systemu nawodnienia 

roślin w parkach na miejskiej starów-
ce w Gąbinie oraz nowe nasadzenia  
w ww. miejscach (96 szt. tawuły szarej) 
– dofinansowanie 50 017,00 zł. Łączny 
koszt 100 734,00 zł.

Pozostałe projekty:
Przebudowa drogi gminnej w m. 

Ludwików na długości 335 m – dofi-
nansowanie 70 000,00 zł w ramach za-
dania określonego w ustawie o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych.

Remont strażnicy OSP Topólno.  
W ramach zadania zrealizowana bę-
dzie modernizacja dyżurki, szatni 
oraz wymiana dachu garażu, w któ-
rym przechowywany jest sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy – dofinansowanie 
24 000,00 zł w ramach Mazowieckie 
Strażnice OSP-2021.

Opracowanie: W. Olszewski

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał kolejne środki zewnętrzne na wsparcie lo-
kalnych inwestycji. 17 czerwca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie Delegatura w Płocku, Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarb-
nik Aleksandra Kłys podpisali umowy na dofinansowanie projektów na łączną kwotę  
274 017,00 zł.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną 

położoną w miejscowości Lipińskie
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki budowlanej, niezabudowanej 

stanowiącej własność Miasta i Gminy Gąbin położonej w obrębie miejscowości Lipińskie, gmina Gąbin
1. Oznaczenie nieruchomości, położenie nieruchomości, 
jej powierzchnia, opis, przeznaczenie, cena wywoławcza

1.1 działka ewidencyjna nr 79/11 o pow. 0,0905 ha - położona w miejscowości Lipińskie dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr PL1G/00046324/7. Zgodnie z ewidencją gruntów działka stanowi: R III b – 0,0842 ha

Cena wywoławcza w przetargu wyniesie: 17 000,00 zł brutto
Wadium wynosi: 1000,00 zł.

2. Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości
Przeznaczenie ww nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

to teren zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługi.
Nieruchomości nie są obciążone. Nieruchomości są niezabudowane.

3. Minimalne postąpienie:
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, 

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, 
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,

 z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 22 października 2021r. o godzinie,10:00,

Planowane miejsce przeprowadzenia przetargu – lokal przy ul. Stary Rynek 14 

Wszystkich chętnych zapraszamy do utworzonych 
na terenie Miasta i Gminy Gąbin punktów szczepień:

Punkt szczepień przy przychodni REMEDIUM w Gąbinie, ul. Płocka 19
tel. 24 277-10-22, 24 277-12-95, 882-464-548, 882-464-549.
Punkt szczepień Medica E. D. w Dobrzykowie zlokalizowany 

przy ul. Słonecznej 24
tel. 24 386 99 99, 24 277 54 20

Punkt Szczepień Powszechnych MPS Dubielak w Gąbinie, 
zlokalizowany przy Alei Jana Pawła II  16, tel. 731-288-238

We wszystkich punktach szczepień zainteresowani mogą zaszczepić się 
najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną szczepionką firmy Pfizer.
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Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys podpisali umowy na dofina-
sowanie budowy żłobka samorządowego w Dobrzykowie oraz rozbudowę żłobka w Gą-
binie. Kwota, jaką pozyskał lokalny samorząd na ww. inwestycje, to 654 tys. zł. Środki 
pochodzą z rządowego programu Maluch + 2021.

Samorząd pozyskał dofinansowanie na budowę 
Żłobka Samorządowego w Dobrzykowie  
oraz rozbudowę Żłobka Samorządowego w Gąbinie

Podpisanie umów odbyło się  
9 czerwca 2021 r. w siedzibie Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie. Stronę rządową repre-
zentował Wicewojewoda Mazowiecki 
Artur Standowicz. Realizacja dwóch 
ważnych inwestycji zwiększy ofertę 
opiekuńczo-wychowawczą lokalnego 
samorządu o 25 miejsc.

Nowy żłobek samorządowy w Do-
brzykowie powstanie po zaadaptowa-
niu pomieszczeń w części dawnego 
gimnazjum. Po przeprowadzeniu nie-
zbędnych prac budowlano-remonto-
wych do nowej placówki będzie mo-
gło uczęszczać 16 dzieci. Na realizację 
zadania samorząd otrzymał wsparcie  
w wysokości 80% kosztów inwesty-
cji, tj. 384 tys. zł. Pozostałe środki –   
96 tys. zł plus 1 tys. zł przeznaczony na 
realizację zadań dot. obowiązku infor-
macyjnego (tablice informacyjne), po-
chodzić będą z budżetu Miasta i Gminy 
Gąbin.

Druga inwestycja polegać będzie 
na modernizacji żłobka samorządo-

wego w Gąbinie. Projekt przewiduje 
rozbudowę tarasu oraz stworze-
nie dodatkowej sali, która pomieści  
9 nowych dzieci. Dzięki temu, gąbiń-
ska placówka opiekuńczo-wychowaw-
cza będzie zdolna zapewnić opiekę dla 
50 dzieci. Całkowity koszt inwestycji to 
337,5 tys. zł z czego 270 tys. to środki 
pochodzące z dofinansowania. Mia-
sto i Gmina Gąbin dołoży 67,5 tys. zł +  
1 tys. zł na zadania z zakresu obowiąz-
ku informacyjnego.
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Podpisanie umowy MIwIS 2021
16 lipca 2021 r. w Płocku, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, wraz z Kie-
rownikiem Referatu Finansowego Joanną Majczak podpisali umowę na dofinansowanie 
zadania pn. Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie wraz z zagospodaro-
waniem terenu.

Dzięki dofinansowaniu przygotowana zostanie do-
kumentacja projektowa na przebudowę całego obiektu 
oraz przeprowadzona modernizacja części infrastruk-
tury na stadionie. Inwestycja w dalszej perspektywie 
umożliwi przeprowadzenie kompleksowych prac mo-
dernizacyjno-budowlanych, mających na celu rozbudo-
wę stadionu miejskiego w Gąbinie.

Kwota dofinansowania in-
westycji to 200.000,00 zł, co 
stanowi 75% kosztów całego 
projektu.

Dofinansowanie pozyska-
no w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infra-
struktury Sportowej na 2021 
rok, finansowanego ze środ-
ków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego.
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Wspomniane zadania mają zostać 
zrealizowane do końca 2021 roku. Po 
tym czasie lokalny samorząd będzie  
w stanie zapewnić opiekę dla 96 dzieci 
do lat 3.

Tegoroczne działania inwestycyjne 
to kolejny krok podejmowany przez sa-
morząd w celu rozbudowy oferty opie-
kuńczo-wychowawczej Miasta i Gminy 
Gąbin. Dzięki programowi Maluch+ 
udało się od 2013 roku zrealizować sze-
reg dużych inwestycji. Wybudowano  
i rozbudowano żłobek samorządowy  
w Gąbinie, wybudowano i rozbudo-
wano żłobek samorządowy w Nowym 
Grabiu. Poszerzono również możliwo-
ści opiekuńczo-wychowawcze wspo-
mnianych placówek, dzięki czemu od 
2014 roku liczba dzieci uczęszczających 
do lokalnych żłobków wzrosła z 24 do 
71 zaś po zrealizowaniu tegorocznych 
inwestycji wyniesie 96.

opracowanie: 
W. Olszewski

fot. A. Kłys
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W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Gminy Aleksandra Kłys podpisali umo-
wy o dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” + 2021 moduł 2.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie 
funkcjonowania 71 miejsc w żłobkach  
samorządowych w Gąbinie i Nowym Grabiu

Uroczyste podpisanie umów od-
było się 13 września. Stronę rządową 
reprezentował Wicewojewoda Mazo-
wiecki Artur Standowicz. 

Samorząd otrzymał dofinansowa-
nie na zapewnienie funkcjonowania  
w sumie 71 miejsc opieki dla dzieci do 
lat 3, w ramach programu Maluch+:
• Żłobek Samorządowy w Gąbinie – 

39 360,00 zł (41 miejsc opieki),
• Żłobek Samorządowy w Nowym 

Grabiu – 28 800,00 zł (30 miejsc 
opieki).
Program Maluch+ wspiera rozwój 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych 
i dziennych opiekunów. Beneficjenci 
programu mogą otrzymać dofinanso-
wanie do tworzenia i funkcjonowania 
miejsc opieki. Maluch+ jest programem 
rocznym. Celem programu Maluch+ 
jest zwiększenie dostępności terytorial-
nej i finansowej miejsc opieki w żłob-

kach, klubach dziecięcych i u dziennych 
opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym 
dzieci niepełnosprawnych oraz wyma-
gających szczególnej opieki.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin już 
od 2015 r. bierze udział w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH 
moduł 2, tj.
• W roku 2015 otrzymał zapewnienie 

funkcjonowania 24 miejsc w żłobku 
w Gąbinie.

• W roku 2016 zapewnienie funkcjo-
nowania 24 miejsc w żłobku w Gą-
binie.

• W roku 2017 zapewnienie funk-
cjonowania 38 miejsc – 24 miejsca  
w żłobku w Gąbinie oraz 14 miejsc 
w żłobku w Nowym Grabiu.

• W roku 2018 zapewnienie funk-
cjonowania 68 miejsc – 38 miejsc  
w żłobku w Gąbinie oraz 30 miejsc 
w żłobku w Nowym Grabiu.

• W roku 2019 zapewnienie funk-
cjonowania 71 miejsc – 41 miejsc 
w żłobku w Gąbinie oraz 30 miejsc  
w żłobku w Nowym Grabiu.

• W roku 2020 zapewnienie funk-
cjonowania 71 miejsc – 41 miejsc  
w żłobku w Gąbinie oraz 30 miejsc 
w żłobku w Nowym Grabiu.

• W ramach programu Samorząd Gą-
bina wybudował 2 żłobki samorządo-
we, w których utworzono 71 miejsc 
opieki dla dzieci w wieku do lat 3.
Dodatkowo w roku bieżącym zo-

stanie utworzonych 9 miejsc w żłobku 
w Gąbinie, zaś w Dobrzykowie powsta-
je żłobek samorządowy w którym zo-
stanie utworzonych 16 miejsc opieki 
nad dziećmi. Łącznie będzie funkcjo-
nowało 96 miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3.
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Starosty Płockiego

Mariusza Bieńka
składamy kondolencje Rodzinie, Bliskim

oraz wszystkim współpracownikom zmarłego
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 września 2021 r. o godzinie 12:00 w Bazylice Katedralnej w Płocku.

Fo
t. 

P.
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hm
ie
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Przedstawiciele samorządów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech powiatów spo-
tkali się 13 września 2021 r. w Gąbinie w celu podpisania umów na dofinansowanie uty-
lizacji azbestu, termomodernizację i zakup sprzętu w ramach projektów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uroczyste złożenie 
podpisów pod umowami odbyło się w sali OSP w Gąbinie.

Uroczyste podpisanie umowy z WFOŚiGW  
w Warszawie

Kilkanaście gmin z powiatów: płoc-
kiego, gostynińskiego i sierpeckie-
go otrzymało wsparcie w wysokości 
30 000,00 zł, przeznaczone na utyli-
zację azbestu, najczęściej pochodzą-
cego z wymiany pokrycia dachowego  

w gospodarstwach domowych i rol-
nych. Beneficjentem programu jest 
również Miasto i Gmina Gąbin, które 
od wielu lat z powodzeniem korzysta 
ze wsparcia ww. programu. 

Wśród zaproszonych gości byli 
również przedstawiciele Ochotniczych 
Straży Pożarnych z trzech powiatów. 
OSP otrzymały wsparcie finansowe na 
termomodernizację strażnic, fotowol-
taikę oraz zakup sprzętu i umunduro-
wania. Nasze lokalne jednostki OSP  
z  Gąbina, Dobrzykowa, Lipińskich, 
Troszyna Polskiego, Czermna, Topólna  
w większości skorzystały z dofinanso-
wania na obydwa zadania, dotyczące 
zarówno termomodernizacji jak i zaku-
pu niezbędnego sprzętu.

Wśród gości obecnych na sali byli 
m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie Marek 
Ryszka, Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Aktywów Państwo-
wych Maciej Małecki. Gospodarzem 
uroczystego podpisania umów był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak wraz z Przewodniczącym Rady 
Edwardem Wilgockim i Prezesem OSP 
w Gąbinie Waldemarem Zawadzkim. 
Podczas spotkania Miasto i Gminę 
Gąbin reprezentowali również Radni 

jednostka zakres Kwota  
dofinansowania

OSP w Czermnie Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie 30.000,00

OSP w Troszynie Polskim Zakup i montaż  instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Troszynie Polskim 30.000,00

OSP w Lipińskich Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipińskie 30.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gąbinie Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gąbinie 15.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gąbinie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących  
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  

w Gąbinie
20.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Topólnie Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Topólnie 9.900,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Topólnie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących  
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  

w Topólnie
19.100,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dobrzykowie

Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP  
w Dobrzykowie 15.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Dobrzykowie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP  

w Dobrzykowie
18.986,28

Miasto i Gmina Gąbin Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin 30.000,00
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Powiatowi, wspomniany Waldemar 
Zawadzki oraz w podwójnej roli Mar-
lena Mazurska Kierownik Delegatury 
w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli: Sekretarz Gminy Gąbin 
Joanna Stańczak.

Umowę na zadanie pn. „Usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin” w imieniu Sa-
morządu podpisał Burmistrz Krzysztof 
Jadczak przy kontrasygnacie Skarbnika 
Gminy Aleksandry Kłys. 
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Oficjalne otwarcie  
Klubu Seniora w Gąbinie
„DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA” to kolejny projekt realizowany przez 
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin. 6 września nastąpiło oficjalne otwarcie Klubu Seniora 
w Gąbinie.

Spotkanie inauguracyjne odby-
ło się w sali OSP Gąbin przy Alei Jana 
Pawła II. Członków klubu seniora po-
witał Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak, który wraz z koor-
dynatorem projektu Magdaleną Osi-
powicz-Kansy przedstawił informacje 
na temat całego projektu oraz jego 
realizacji.

W ramach Klubu Seniora zostaną 
zorganizowane zajęcia dla uczestni-
ków: ruchowe; manualne; muzyczne; 
kulinarne; komputerowe; florystyczne; 
spotkania konsultacyjne: poradnictwo 
prawne z psychologiem, dietetykiem, 
kardiologiem; wieczorki taneczne; 
wyjazdy całodzienne; do teatru; do 
kina; na basen; Dzień Seniora; Śnia-
danie Wielkanocne; Wigilia Seniorów. 
Do udziału w projekcie zaproszono 
również opiekunów faktycznych osób 
niepełnosprawnych, którzy zostaną 
objęci wsparciem w postaci szkoleń. 
Dodatkowo utworzona wypożyczalnia 
sprzętu pielęgnacyjnego i wspomaga-
jącego spowoduje wzrost samodziel-
ności osób niesamodzielnych.

Projekt jest realizowany przez 
Miasto i Gminę Gąbin, w ramach Osi 
Priorytetowej IX. Wspieranie włącze-
nia społecznego i walka z ubóstwem 
Działania 9.2. Usługi społeczne i usłu-
gi opieki zdrowotnej Poddziałania 
9.2.1. Zwiększenie dostępności usług 
społecznych w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 i jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, i będzie realizowany od  
1 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. 
Projekt jest skierowany do osób 
w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz 
opiekunów faktycznych osób niepeł-
nosprawnych z terenu Miasta i Gminy 
Gąbin.

*   *   *

Zespół projektowy:
• Magdalena Osipowicz-Kansy: Koor-

dynator projektu
• Aleksandra Kłys: specjalista ds. fi-

nansowych,

• Paulina Skonieczna: specjalista ds. 
zamówień publicznych,

• Anna Kiełbasa: specjalista ds. mery-
torycznych.

• Lider Klubu – Sylwia Obidowska.



19

www.gabin.pl

Seniorzy z klubu Senior+ uroczyście rozpoczęli 
nowy sezon spotkań
Po wakacyjnej przerwie rozpoczął się nowy sezon spotkań dla seniorów z klubu „Senior+” 
w Gąbinie. 20 września 2021 r. odbyło się uroczyste spotkanie członków klubu z Burmi-
strzem Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofem Jadczakiem, który był inicjatorem powstania 
klubu i pozyskania środków na jego funkcjonowanie. W inauguracji nowego sezonu spo-
tkań uczestniczyli również Sekretarz Gminy, Kierownik MGOPS oraz kierownik i pracow-
nik klubu „Senior+”. Dotychczas zajęcia odbywały się w trybie pandemicznym, połączone 
z aktywnością w terenie. 

Czas pandemii jest dla nas wszyst-
kich bardzo trudny, szczególnie osób 
starszych już nieaktywnych zawodo-
wo. Z tym zamiarem, aby osoby 60+ 
mogły aktywnie spędzić czas wolny,  
a także zaangażować się w działania 
samopomocowe na rzecz środowiska 
lokalnego powstał, zgodnie z uchwa-
łą Nr 183/XXVII/2020 Rady Miasta  
i Gminy z dnia 4 grudnia 2020 r. z wyko-
rzystaniem środków z Rządowego Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020. Klub „Senior+” w Gąbinie. 

Placówka zapewnia miejsce i opie-
kę dla 20 osób. Klub „Senior+” otwarty 
jest 4 godziny dziennie, od poniedział-
ku do piątku, w godzinach popołu-
dniowych.

Zorganizowane spotkanie służyło 
przekazaniu pełnej informacji człon-
kom klubu o przewidywanych dalszych 
formach pracy polegających m.in. na 
wycieczkach, rehabilitacji i zajęciach  
z fizjoterapii.

Na realizację zadania Samorząd 
Gąbina pozyskał dofinansowanie  
w ramach Programu Wieloletniego 
„Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 
2021 Moduł II – Zapewnienie funk-
cjonowania Klubu „Senior+”. Wartość 
dofinansowania stanowi ok. 50% kosz-
tów ogólnych zadania.

Ponadto należy wspomnieć, że 
wzbogaceniem oferty klubu Senior+ 
jest realizowany od 6 września projekt 
pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO 
SENIORA”. W przygotowanie doku-
mentacji oraz pozyskanie dofinanso-
wania dla obu projektów (środki rzą-
dowe oraz środki z Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego), zaangażowana była Pani 
Inspektor M. Świerzyńska. 

Pozyskane dofinansowanie pozwo-
li na rozwój działalności bieżącej pla-
cówki, rozszerzy katalog świadczonych 
usług mających na celu pomoc w czyn-
ności dnia codziennego oraz innych 

usług dostosowanych do potrzeb Se-
niorów, m.in. zaplanowano następują-
ce przedsięwzięcia: 
• w zakresie aktywności ruchowej 

lub kinezyterapii, np. ćwiczenia 
gimnastyczne, ćwiczenia ogólno-
kondycyjne, relaksacyjne, korzy-
stanie z urządzeń poprawiających 
sprawność fizyczną, 

• sportowo – rekreacyjne, np. wy-
cieczki, imprezy rekreacyjne, gry 
planszowe towarzyskie; 

• kulturalno – oświatowe, m.in. fil-
moterapia, wyjazdy do teatru i kra-
joznawczo-edukacyjne, warsztaty 
komputerowe, edukacja geronto-
logiczna z zakresu profilaktyki zdro-
wia i promocji zdrowego stylu życia; 

• z zakresu terapii zajęciowej, m.in. 
warsztaty plastyczne, zajęcia ma-
nualne (rękodzieło),

• terapia reminiscencyjna (wspomnie-
niowa) mająca na celu stworzenie 
dokumentacji opiewającej historię 
Miasta i Gminy Gąbin i okolic; 

• zajęcia aktywizująco ruchowe „Nor-
dic Walking” – zachęcenie osób 
starszych zamieszkujących Gąbin 
do przyłączenia się do wspólnych 
spacerów Nordic Walking;

• integracja międzypokoleniowa 

- zajęcia z edukacji wspomagającej 
z udziałem dzieci i młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Gąbinie; 

• klub starszego majsterkowicza - za-
jęcia uczące jak stworzyć coś z ni-
czego, jak dokonać samodzielnych 
napraw w domu.
Klub „Senior+” działa w struktu-

rach Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Gąbinie. 

W najbliższym czasie Seniorzy 
mają w planach organizację wycieczki 
krajoznawczej do Skansenu w Sierpcu 
oraz wyjazd do teatru.

Życzymy powodzenia i wytrwałości 
w realizacji wszystkich planów.

*   *   *
Kierownik Klubu „Senior+” – Bar-

bara Grzelak
Opiekun Seniorów – Monika Bem-

benista-Sperber
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KGw z terenu gminy  
z kolejnym dofinansowaniem
Samorząd Województwa 
wsparł Koła Gospodyń 
Wiejskich z terenu naszej 
gminy.

W piątek 20.08.2021 r. koła gospo-
dyń wiejskich z terenu miasta i gminy 
podpisały umowy na realizację zadań 
publicznych w ramach konkursu ogło-
szonego przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach Obszaru 
„Działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych”, za-
danie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie.

Umowy ze strony Województwa 
Mazowieckiego podpisał Marszałek 
Województwa Adam Struzik.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czerm-
nie podpisało umowę na realizację 
projektu pn. „Czermińskie Gospody-
nie aktywne społecznie - doposażenie 
Koła Gospodyń Wiejskich”, kwota do-
tacji: 5 000,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich POLSKIE 
GRABIANKI podpisało umowę na re-
alizację projektu pn. „Doposażone 
KGW – Aktywne KGW”, kwota dotacji: 
5 000,00 zł.

Koło Gospodyń Wiejskich NOWE 
GRABIANKI podpisało umowę na re-
alizację projektu pn. „Aktywne kobiety 
integrują lokalne społeczności!”, kwo-
ta dotacji: 5 000,00 zł.

fot. A. Kłys
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Przekazanie łodzi dla Koła eSOX z Gąbina

Koło Wędkarskie „ESOX nr 106”  
z Gąbina otrzymało łódź motorową do 
wykorzystania w ramach swojej statu-
towej działalności. Sprzęt w imieniu 
samorządu Miasta i Gminy Gąbin prze-
kazał burmistrz Krzysztof Jadczak. Uro-
czystość połączona była z turniejem 
wędkarskim, przygotowanym przez 
koło ESOX 106. Przekazanie łodzi mia-
ło miejsce nad jeziorem Zdworskim  
27 czerwca br.
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Pikink rodzinny  
w dobrzykowie

Wśród atrakcji były m.in. pokazy 
strażackie, zorganizowane przez OSP 
Dobrzyków, nauka pierwszej pomocy, 
prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego, konsultacje dla mieszkańców 
dot. zdrowego stylu życia, prezenta-
cja sprzętu Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratowniczego w Płocku 

Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzykowianki zorganizowało Festyn Rodzinny dla miesz-
kańców Dobrzykowa i okolic. Piknik odbył się przy dobrzykowskiej świątyni parafialnej 
22 sierpnia. 

oraz możliwość poznania pracy wspo-
mnianej jednostki. W czasie festynu 
funkcjonował również punkt spisowy  
w ramach Narodowego Spisu Po-

wszechnego. Dużymi atrakcjami były 
stoiska regionalne i tematyczne. 
Znacznym zainteresowaniem cieszyły 
się pokazy i eksperymenty chemiczne. 
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Piknik Profilaktyczny

Piknik Profilaktyczny „Pożegnanie Wakacji 2021” był kolejnym wydarzeniem zorganizo-
wanym przez stowarzyszenie Razem – dla Miasta i Gminy Gąbin. 29 sierpnia lokalna spo-
łeczność miała okazję połączyć przyjemne z pożytecznym – dobrą zabawę z możliwością 
zarejestrowania się jako dawcy szpiku kostnego. 

Piknik miał rodzinny charakter. Na 
dawnym wyrobisku gliny przy ul. Woj-
ska Polskiego przygotowane były sto-
iska regionalne i handlowe. Koło Go-
spodyń Wiejskich „Dobrzykowianki” 
oferowało lokalne wyroby kulinarne  
w tym ciasta oraz lemoniadę. Na od-
wiedzających czekały również zjeżdżal-
nie, wata cukrowa, popcorn oraz gril-
lowane kiełbaski. Czas gościom umilali 

także animatorzy oraz lokalne stowa-
rzyszenia i organizacje pozarządowe. 
Wśród licznych konkursów i zabaw 
największe zainteresowanie wzbudziło 
wspólne przeciąganie liny. Dużą aten-
cją  cieszyli się strażacy z OSP Gąbin. 
Sprzęt, który zaprezentowali, m.in. 
samochód rozpoznawczo-ratowni-
czy i quad, można było obejrzeć z bli-
ska i usiąść za jego sterami. Ponadto  

w czasie pikniku funkcjonował punkt 
rejestracji osób chcących zostać daw-
cą szpiku kostnego. Zarejestrowało się  
w nim około dwudziestu osób. 

Zadanie dofinansowane ze środków 
pozyskanych w ramach grantu Lokalnej 
Grupy Działania Aktywni Razem „Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestują-
ca w obszary wiejskie”.
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XVI Dożynki Parafialne  
 w Czermnie
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Rozpoczęły się uroczystą mszą św. 
celebrowaną przez ks. Proboszcza Ta-
deusza Żerdziewskiego. Przed ołtarz 
zostały przyniesione trzy piękne wień-
ce dożynkowe przygotowane przez 
Koła Gospodyń Wiejskich z Czermna, 
Grabia Polskiego i Barcika. Oprawę eu-
charystii tworzyli m.in. przedstawiciele 
Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 
stowarzyszeń, organizacji społecznych, 
przedstawicieli różnych szczebli władzy 
samorządowej. Uroczystość dożynko-
wa zbiegła się z jubileuszem 25-lecia 
sprawowania posługi kapłańskiej księ-
dza Tadeusza Żerdziewskiego w parafii 
Czermno. Była to okazja do podzięko-
wań składanych przez parafian za wiele 
przedsięwzięć i dokonań na polu du-
chowym i materialnym realizowanym 
przez proboszcza parafii Czermno.

Po uroczystej mszy św. uczestni-
cy wraz z delegacjami udali się na te-
ren boiska przy Szkole Podstawowej 
w Czermnie, gdzie był kontynuowany 
obrzęd dożynkowy i tradycje z nim 
związane. Z przygotowanej i udeko-
rowanej sceny wszystkich zebranych 

przywitała Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Czermnie Marzena Ledzion. 
Wśród gości byli m.in.: Wicestarosta 
Płocki Iwona Sierocka, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
– gospodarz obrzędu dożynkowego, 
Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS 
w Warszawie Joanna Bala, kierownik 
KRUS w Płocku Justyna Porębska, rad-
ni Miasta i Gminy Gąbin oraz przedsta-
wiciele stowarzyszeń działających na 
terenie miasta i gminy.

Obrzęd dożynkowy przygotował 
i prowadził Zespół Ludowy Czermno. 
W programie artystycznym wystąpili rów-
nież: Zespół Ludowy Grzybowianki&Grzy-
bowiacy im. Cecylii Milczarek, Kapela Ma-
teusza Niwińskiego i muzycy ludowi.

Organizatorzy przygotowali wiele 
atrakcji: stoiska Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Mazowieckiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, sto-
iska Kół Gospodyń Wiejskich, stoisko 
szkolne, Mobilny Punkt Spisowy, gdzie 
można było skorzystać z pomocy rach-
mistrza spisowego w ramach NSP 2021. 
Najmłodsi chętnie korzystali z dmucha-

nych zjeżdżalni, torów przeszkód, lote-
rii fantowej, stoisk gastronomicznych, 
waty cukrowej, popcornu itp.

Podczas dożynek nie mogło zabrak-
nąć słynnej pysznej grochówki ufundo-
wanej przez księdza proboszcza i przy-
gotowanej pod okiem Krysi – gospody-
ni księdza. Uzupełnieniem uczty były 
przekąski, ciasta i inne słodycze serwo-
wane na stoiskach  regionalnych.

Dziękujemy organizatorom oraz 
wszystkim mieszkańcom parafii, któ-
rym udało się przygotować dożynki 
w tak bogatej formie, mimo pandemii 
oraz niekorzystnych warunków atmos-
ferycznych towarzyszących w pracy 
w rolnictwie w bieżącym roku.

opracowanie: M. Świerzyńska 
fot. A. Świerzyński

W niedzielę, 12 września już po raz XVI odbyły się Dożynki 
Parafialne w Czermnie.
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Pierwszy Piknik 
na łące w Górkach!

Celem wydarzenia było przede 
wszystkim spotkanie – sąsiadów, ro-
dziny, znajomych, poznanie nowych, 
napływowych mieszkańców. Ostatnimi 
laty na Górkach nie było okazji do ze-
brania się razem – w miejscowości nie 
ma miejsca wspólnego, więc trudno  
o organizację wydarzeń dla wszystkich. 
W tym przypadku łąkę udostępniła 
mieszkanka wsi Barbara Bińkowska, 
babcia organizatorki. 

Na samym początku Górek, wśród 
starych drzew owocowych przystro-
jonych wstążkami, został ustawiony 
namiot z zielonym dachem, pomię-
dzy dwoma jabłoniami – drewniana 
scena, a wokół rozłożono kolorowe 
koce. Mieszkańcy mogli zapleść wianki  
z kwiatów przyniesionych z własnych 
łąk, zrobić zdjęcie i wkleić je wraz  
z podpisem do Księgi Mieszkańców Gó-
rek, wykleić kolaże o Górkach, zagrać 
w grę terenową, tworząc swoją mapę 
Górek, spróbować ciasta i lemoniady, 
ale też po prostu zobaczyć dawno nie-

widziane twarze, porozmawiać z sąsia-
dami i wspólnie posiedzieć na kocach. 
O godzinie 18:00 zagrał zaprzyjaźniony 
zespół z Płocka – Słony Karmel (skład: 
Bartosz Olęcki, Basia Cendrowska, Mo-
nika Leleń, Marcin Zwierzchowski, Piotr 
Pięta), który dopełnił wydarzenie ła-
godnymi brzmieniami i znanymi utwo-
rami w klimacie kwiatów i łąki.

W trakcie wydarzenia wystąpił rów-
nież pan Benedykt Nowak, który przed-
stawił kilka mało znanych faktów z hi-
storii Górek. Przeczytał nawet nazwiska 
pierwszych mieszkańców Górek! Piknik 
odwiedził sołtys Górek – Piotr Wąsik  
z rodziną, burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin Krzysztof Jadczak, a także To-
masz Nowacki, który opowiadał o Ko-
łach Gospodyń Wiejskich w sąsiednich 
miejscowościach. Atrakcje przyciągnęły 
łącznie około 80 osób – mieszkańców 
Górek i miejscowości nieopodal. 

W organizacji pomogło zaprzyjaź-
nione Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzy-
kowianki (wianki, ciasta), firma Jungle 
Nextreme (wypożyczenie namiotu), 
Petroklezja Płock (wypożyczenie nagło-
śnienia, sceny), a także osoby prywatne: 
Barbara Bińkowska, Michał Bińkowski, 
Małgorzata Penkala, Zbigniew Penkala, 
Krzysztof Penkala, Dawid Penkala, Mał-

14 sierpnia o 14:00 odbył się piknik dla mieszkańców Górek 
i okolicznych miejscowości. Wydarzenie było częścią projek-
tu magisterskiego Anety Penkali, studentki kierunku sztuki 
społeczne, UW pochodzącej z Górek.

gorzata Dorobek, Magdalena Stefan-
kiewicz, Paweł Stefankiewicz, Ewa Sie-
cińska, Piotr Sieciński, Alicja Siecińska, 
Maja Łyzińska, Dominika Chyczewska, 
Jarosław Czarnecki i inni.

W ramach projektu magisterskiego 
Anety Penkali powstaje również album 
o Górkach, w którym znajdzie się histo-
ria Górek, informacje o miejscowości  
i jej mieszkańcach.

To był pierwszy piknik w Górkach, 
który może być początkiem pięknej 
tradycji. W końcu łąk w Górkach pod 
dostatkiem! Lista chętnych do stworze-
nia KGW Górki już jest, co będzie dalej? 
Zobaczymy.

Opracowanie: Aneta Penkala
fot. Dawid Penkala
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Święto uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
Obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, jednak swym wy-
dźwiękiem ugruntowała polskie umiłowanie wolności oraz 
zaszczepiła w narodzie najlepsze republikańskie i demokra-
tyczne tradycje. Pierwsza ustawa zasadnicza w Europie i dru-
ga na świecie. Konstytucja 3 Maja obchodzi dziś 230. rocznicę 
uchwalenia.

Istotą konstytucji była próba naprawy ustroju Rzeczpo-
spolitej. Napisanie i uchwalenie ustawy zasadniczej – zbio-
ru praw, regulujących funkcjonowanie Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów było nie tylko wielkim osiągnięciem legi-
slacyjnym i politycznym – stawiającym nasz kraj w szeregu 
suwerennych i wolnych narodów Europy, ale przede wszyst-
kim próbą urzeczywistnienia najlepszych wartości republi-
kańskich i demokratycznych, traktujących Polsko-Litewską 
Wspólnotę Narodów jako dobro wszystkich obywateli. Było 
to przedsięwzięcie w ówczesnej Europie na wskroś nowa-
torskie i przepełnione duchem humanizmu. Mimo, iż wojna 
Polsko-Rosyjska, toczona w obronie konstytucji zakończyła 
się porażką, zaś sama ustawa zasadnicza została zniesiona, 
jej duch przetrwał i do dziś objawia się w polskim umiłowa-
niu wolności oraz pamięci – urzeczywistniającej się w posta-
ci obchodów okolicznościowych na cześć Sejmu Wielkiego 
i jego największego osiągnięcia – Ustawy Rządowej z dnia 
3 maja.

Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzone jest 
również na ziemi gąbińskiej. Od lat nasi mieszkańcy uczest-
niczą tego dnia w nabożeństwach w intencji ojczyzny oraz 
biorą udział w obchodach okolicznościowych odbywających 
się na miejskiej starówce w Gąbinie.

Tegoroczne uroczystości drugi rok z rzędu odbyły się  
w reżimie sanitarnym, spowodowanym epidemią COVID-19. 
Program obchodów pozostał jednak niezmienny. Tradycyj-
nie już uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji Oj-
czyzny, odprawiona w samo południe w gąbińskiej świątyni 
parafialnej. Pod pomnikiem głazem Marszałka Piłsudskiego 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki oraz 
Sekretarz Gminy Gąbin Joanna Stańczak złożyli kwiaty, od-
dając hołd patriotycznej postawie naszych przodków, żyją-
cych 230 lat temu.

Wydarzenia, podobnie jak rok temu miało ograniczony, 
kameralny charakter.

opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński
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80. rocznica  
upamiętniająca  
rozstrzelanych mieszkańców  
Gąbina i okolic

Relacja z uroczystości 80. 
rocznicy rozstrzelania miesz- 
kańców Gąbina i okolic  
w dniu 10 czerwca 1941 r.

Okupacja niemiecka w Gąbinie 
(1939-1945) pozostawiła wiele tragicz-
nych śladów, które do dziś odnaleźć 
można w miejscach publicznych naszego 
miasta. Jednym z nich jest pomnik ku czci 
rozstrzelanych, pod którym 15 czerwca 
odbyły się okolicznościowe uroczystości 
poświęcone tragedii, jaka wydarzyła się 
w Gąbinie w czerwcu 1941 roku.

Gąbin po zajęciu przez wojska nie-
mieckie został bezpośrednio wcielony 
do III Rzeszy. Wartheland, jedna z no-
wych niemieckich prowincji, powstała 
na części zachodnich ziem II RP, cha-
rakteryzował się wielką brutalnością 
niemieckiego aparatu administracyj-
nego. Niemcy mieli w planach całkowi-
tą germanizację nowo anektowanych 
ziem. Polacy byli więc represjonowani, 
zaś każde działania przeciw Niemcom 
wykorzystywano do prowadzenia mor-
dów i zbrodni na narodzie polskim.

10 czerwca 1941 roku w Cie-
chomicach zabity został niemiec-
ki żandarm Valentin Eller. Jego 
śmierć związana była prawdopo-
dobnie z próbą zatrzymania żoł-
nierza ZWZ-AK, przewożącego amuni-
cję. W odwecie za te działania Niemcy 
aresztowali grupę mieszkańców Gąbi-
na i okolic, zaś 15 czerwca 1941 roku 
rozstrzelali dziewięciu z nich. Dwie 
kolejne osoby zostały zabite podczas 
próby ucieczki. Mordu dokonano przy 
murze gąbińskiego kościoła na starów-
ce. Egzekucja miała charakter publicz-
ny i masowy. Siłą sprowadzeni na Stary 
Rynek mieszkańcy miasta mieli na wła-
sne oczy oglądać rozstrzelanie.

Społeczność Gąbina, mimo 80 
lat dzielących ją od tych tragicznych 
wydarzeń pamięta o rozstrzelanych. 
Tuż po wojnie, jeszcze w 1945 roku, 
w miejscu stracenia powstał pomnik. 
Co roku mieszkańcy naszego miasta 
spotykają się przy nim, by oddać hołd 
zamordowanym i pielęgnować pamięć 
o ofierze jaką poniósł Gąbin i okolice 
w czasie II wojny światowej. Dużą rolę 
w podtrzymywaniu historii odgrywa 
tutaj Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej oraz Szkoła Podstawowa 
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im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-
mieniu, które wraz z Burmistrzem Mia-
sta i Gminy Gąbin były organizatorami 
tegorocznych uroczystości.

W obchodach wzięły udział pocz-
ty sztandarowe wszystkich lokalnych 
placówek oświatowych, Burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz sekretarz gminy 
Joanna Stańczak. Nie zabrakło rów-
nież harcerzy z 58. Gąbińskiej Drużyny 
Harcerskiej, proboszcza parafii Gąbin 
Dariusza Piskorskiego,  przedstawicieli 
lokalnych stowarzyszeń oraz mieszkań-
ców. W tegorocznych uroczystościach 
udział wzięło dwóch wnuków jednego 
z  rozstrzelanych. Wśród nich był m.in. 
dyrektor Rządowego Centrum Bezpie-
czeństwa płk. Konrad Korpowski.

Rys historyczny dotyczący wyda-
rzeń z czerwca 41’ przedstawił Lech 
Łukaszewski z Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej zaś oprawę arty-
styczną przygotowały dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej z Nowego Ka-
mienia. Głównym punktem uroczysto-
ści było złożenie kwiatów przez dele-
gacje, zapalenie zniczy pod pomnikiem 
oraz modlitwa za zamordowanych.

Tegoroczne obchody były pierw-
szymi, które odbyły się na taką skalę 
od momentu wybuchu epidemii CO-
VID-19. Istota pamięci, jako funda-
mentu, na którym kształtujemy naszą 
przyszłość, tak podkreślana przez Bur-
mistrza Krzysztofa Jadczaka, została 
w tym roku zaznaczona – Mieszkańcy 
Miasta i Gminy Gąbin, bez względu na 
pokolenie, pamiętają o swojej historii i 
nie pozwolą o niej zapomnieć.

Opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński, W. Olszewski
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Uroczyste otwarcie Izby Pamięci 
Felicjana Składkowskiego

Sławoj Felicjan Składkowski, lekarz, generał, premier a przede wszystkim potomek spo-
łeczności gąbińskiej był na ustach pasjonatów historii podczas otwarcia izby pamięci oraz 
sympozjum naukowego poświęconego jego sylwetce. 17 września odbyły się uroczystości 
okolicznościowe w czasie których uhonorowano pamięć tej ważnej dla Gąbina postaci.

Izba pamięci poświęcona Skład-
kowskiemu znajduje się w kamienicy 
przy ul. Stary Rynek 6. Istniejąca wcze-
śniej w ramach społecznego muzeum 
została w czasie rewitalizacji całego 
obiektu zreorganizowana i wyposa-
żona w nowe gabloty, pozyskane przy 

wsparciu pracowników Urzędu Miasta 
i Gminy Gąbin z grantów w ramach 
konkursów organizowanych przez LGD 
Aktywni Razem. Kamienica jest miej-
scem urodzenia ostatniego premiera 
II RP. Izbą Pamięci opiekuje się Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej 

(TMZG), które przygotowało i wyeks-
ponowało zbiory i pamiątki po Skład-
kowskim.

Otwarciu wystawy w Izbie Pa-
mięci towarzyszył wykład poświę-
cony Składkowskiemu. Wygłosił go 
wiceprezes TMZG Lech Łukaszewski.  
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W uroczystościach wzięło udział wielu 
znamienitych gości. Przede wszystkim 
rodzina i krewni Składkowskiego, pre-
zes Okręgowej Izby Lekarskiej lek. Ry-
szard Mońdziel, prezes Wojskowej Izby 
Lekarskiej ppłk rez. lek. Artur Płachta, 
Marlena Mazurska, reprezentująca 
organy rządowe oraz lokalni przed-
stawiciele stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, oświaty i instytucji 
kultury. Gospodarzem uroczystości 
był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak oraz Prezes TMZG 
Anna Ostrowska.

Włączenie się w uroczystość Woj-
skowej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej 
Izby Lekarskiej było zwieńczeniem sta-
rań o uhonorowanie ważnego dla Gą-
bina człowieka, którego kariera wiodła 
nie tylko przez korytarze polskiego 
parlamentu oraz okopy Wielkiej Woj-
ny, ale przede wszystkim przez gabine-
ty lekarskie i pracę u podstaw mającą 
na celu poprawę warunków sanitar-
nych w przedwojennej Polsce. Okręgo-
wa Izba Lekarska była również funda-
torem gabloty, która stała się częścią 
wyposażenia Izby Pamięci i przekazana 
została Towarzystwu Miłośników Ziemi 
Gąbińskiej.

Drugą część uroczystości stanowiło 
sympozjum naukowe (w hali sporto-
wej w gąbińskim kompleksie szkol-
nym), omawiające sylwetkę Sławoja 
Felicjana Składkowskiego w czterech 
aspektach: lekarz, generał, premier 
oraz mieszkaniec Gąbina. Swoje pre-
lekcje wygłosili na nim: dr n. med. 
Jerzy Krzewicki (lekarz), generał dr n. 
med. Zbigniew Kopociński (generał), 
dr hab. Marek Sioma (premier). Od-
rębny wykład, przedstawiający związki 
Składkowskiego z Gąbinem przedsta-
wiła prezes TMZG Anna Ostrowska. 
Odczytała również list okolicznościowy 
od Marszałka Adama Struzika, będą-
cego honorowym członkiem Towarzy-
stwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej.

W czasie sympozjum Burmistrz 
Gąbina Krzysztof Jadczak oraz prezes 

TMZG Anna Ostrowska wręczyli me-
dale VII Wieków Gąbina. Otrzymali 
je inicjatorzy uhonorowania pamięci 
Składkowskiego: prezes OIL Ryszard 
Mońdziel, prezes WIL Artur Płachta 
oraz skarbnik OIL, mieszkaniec Gąbina, 
lek. Artur Gałecki. 

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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77. rocznica wybuchu Powstania 
warszawskiego
77. rocznica wybuchu Powstania 
warszawskiego
77 lat temu wybuchło powstanie warszawskie. Rocznicę tego ważnego dla polskiego naro-
du wydarzenia uczcili mieszkańcy ziemi gąbińskiej.

 1 sierpnia o godzinie 17:00 w Gąbinie 
zawyły syreny alarmowe, by uczcić godzi-
nę „W” – czas rozpoczęcia powstania.

Pod grobem Nieznanego Żołnierza  
w Gąbinie burmistrz Krzysztof Jadczak zło-
żył kwiaty, oddając hołd wszystkim wal-
czącym w powstaniu warszawskim oraz 
ofiarom niemieckich represji skierowa-
nych przeciw mieszkańcom stolicy zarów-
no w czasie walk, jak i po ich zakończeniu.

Powstanie warszawskie było jed-
ną z najokrutniejszych batalii II wojny 
światowej, intensywnością walk miej-
skich dorównującą bitwie pod Stalin-
gradem. 63 dni intensywnych walk 
pochłonęły ponad 200 tys. ofiar oraz 
doprowadziły do całkowitego zniszcze-
nia stolicy. W rocznicę wybuchu po-
wstania Miasto i Gmina Gąbin pamięta 
o tych strasznych wydarzeniach oraz 
wszystkich jego uczestnikach.

Opracowanie: W.O.
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Obchody 101. rocznicy 
Bitwy warszawskiej

W 101. Rocznicę Bitwy Warszawskiej, 15 sierpnia, miesz-
kańcy Gąbina oddali hołd walczącym za wolność i niepod-
ległość w wojnie 1920 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin 
Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący 
Rady Edward Wilgocki, złożyli kwia-
ty pod pomnikiem głazem Marszałka 
Piłsudskiego. Hołd walczącym, w tym 
również wielu mieszkańcom Gąbina  
i okolic, oddali również przedstawicie-
le lokalnej społeczności oraz organiza-
cji pozarządowych.

Wojna 1920 roku stanowi ważny 
punkt w historii Polski XX wieku. Suk-
ces bitwy warszawskiej, która obróciła 
widmo porażki w zwycięstwo polskie-
go oręża, nie tylko zachował polską 

niepodległość ale również uratował 
Europę Zachodnią przed falą rewolucji 
komunistycznej – niesionej na bolsze-
wickich bagnetach.

W czasie walk obronnych w pol-
skim wojsku służyło wielu naszych 
mieszkańców, m.in. Stefan Opasiń-
ski, Franciszek Jadczak, Józef Cieślak.  
W Gąbinie działał lokalny Komitet 
Obrony Państwa, którego pełnomocni-
kiem był ks. dr Jan Matulanis. Miesz-
kańcy miasta wsparli także Wojsko 
Polskie materialnie, prowadząc zbiórki 
pieniężne, przekazując odzież i wypo-

sażenie żołnierskie a także organizując 
herbaciarnię dla przechodzących przez 
miasto wojsk.

opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński
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Obchody 82. Rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem

82 lata temu wojska polskie starły się z oddziałami Wehrmachtu pod Dobrzykowem. Krwawa potyczka, mająca 
powstrzymać forsujących Wisłę Niemców zakończyła się śmiercią ponad 300 polskich żołnierzy. 11 września miesz-
kańcy ziemi dobrzykowskiej i gąbińskiej na cmentarzu parafialnym w Dobrzykowie oddali hołd walczącym we wrze-
śniu 1939 roku.

Modlitwą w intencji poległych rozpoczęły się tegoroczne okolicznościowe uroczystości 82. Rocznicy bitwy pod Do-
brzykowem. Na cmentarz parafialny przybyli przedstawiciele samorządu wraz z burmistrzem Krzysztofem Jadczakiem, 
proboszcz parafii Dobrzyków, lokalna społeczność szkolna oraz okoliczni mieszkańcy. Odczytany został również apel 
poległych. W samo południe na terenie dobrzykowskiego kompleksu szkolnego odsłonięta została pamiątkowa tabli-
ca poświęcona Izbie Pamięci Narodowej. Wydarzeniu towarzyszyła część artystyczna, przygotowana przez uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 roku. Izba Pamięci stanowi centralny punkt, historycznego 
wspomnienia lokalnych wydarzeń września 39’. Znaleźć tam można szereg pamiątek, dokumentów, fotografii, listów 
i militariów poświęconych bitwie pod Dobrzykowem i walkach z niemieckim najeźdźcom. Miejsce pamięci powstało 
w latach 70-tych z inicjatywy wieloletniego opiekuna drużyny harcerskiej, druha Henryka Jadczaka.

Na terenie kompleksu szkolnego, dla odwiedzających  przygotowany został poczęstunek oraz szereg atrakcji w tym 
stoiska handlowe, zjeżdżalnie oraz co najważniejsze punkt szczepień przeciw COVID-19. Organizatorem przedsięwzię-
cia było Koło Gospodyń wiejskich „Dobrzykowianki”.
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Obchody 82. Rocznicy Bitwy pod Dobrzykowem

Bitwa pod Dobrzykowem miała miejsce w dniach 12-15 września. Woj-
sko Polskie próbowało powstrzymać forsujących rzekę Niemców i unie-
możliwić im utworzenie przyczółków na lewym brzegu Wisły. Heroiczny 
opór jaki stawiły polskie oddziały pochłonął ponad 300 ofiar. Spowolnił 
jednak postępy Wehrmachtu i 3. Wschodniobrandenburskiej Dywizji Pie-
choty co miało duże znaczenie dla toczącej się niedaleko Bitwy nad Bzurą.

opracowanie i fot. W. Olszewski



36

www.gabin.pl

Uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
poświęconej społeczności żydowskiej
Historia narodu żydowskiego w Gąbinie zakończyła się w kwietniu 1942 roku. Prawie 
osiem dekad później, 9 czerwca 2021 roku odsłonięta została tablica pamiątkowa, będąca 
świadectwem ponad pięciu wieków wspólnego życia Polaków i Żydów w naszym mieście.

Uroczystości odsłonię-
cia tablicy odbyły się  
w parku miejskim na sta-
rówce. Przez pandemię 
COVID-19 część gości 
nie mogła wziąć w nim 
bezpośredniego udziału. 
Spotkanie miało charak-
ter hybrydowy. Potom-
kowie gąbińskich Żydów 
mieszkający w Nowym 
Jorku, Los Angeles, San 

Diego, Londynie czy w Izra-
elu i Urugwaju połączyli się z naszym miastem za pośred-
nictwem transmisji online. Wśród gości obecni byli m.in. 
Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Wicestarosta Po-
wiatu Płockiego Iwona Sierocka, Kierownik Delegatury Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska, 
Proboszcz Parafii Gąbin Dariusz Piskorski, Dyrektor Zespołu 
Szkół w Gąbinie Jadwiga Milewska oraz lokalna społecz-
ność. W uroczystości udział wziął również Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak oraz radni i członkowie lokalnych stowarzyszeń.

Przed oficjalnym odsłonięciem tablicy przedstawicie-
le struktur samorządowych i rządowych, wraz z rabinem 
Schudrichem oraz reprezentantami Gombin Society spotka-
li się na cmentarzu żydowskim i złożyli kwiaty przy ocalałych 
cmentarnych macewach. Dalsze uroczystości odbyły się  
w miejskim parku na starówce. Z Gąbinem połączył się pre-
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zes Gombin Jewish Historical & Genealogical 
Society Bernard Guyer. Po krótkich mowach 
okolicznościowych burmistrz Krzysztof Jad-
czak, Rabin Michael Schudrich oraz projek-
tant tablicy, architekt Wojciech Wasilewski 
dokonali oficjalnego odsłonięcia obiektu. 
Dalsza część uroczystości miała charakter 
artystyczny. Przed publicznością wystąpili 
uczniowie Zespołu Szkół im. Stanisława Sta-
szica w Gąbinie, recytując poezję związaną  
z kulturą żydowską. Zaprezentowane zostały 
również utwory muzyczne w podobnym kli-
macie, zagrane przez nauczycieli i uczniów 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Stanisława 
Moniuszki w Gąbinie.

Organizatorzy wydarzenia, Stowarzysze-
nie Gombin Jewish Historical & Genealogical 
Society od kilku lat starali się o upamiętnie-
nie obecności społeczności żydowskiej na 
ziemi gąbińskiej. Osiedlający się od XV wieku 
Żydzi, mieszkali w Gąbinie do kwietnia 1942 
roku. Wtedy to, realizując ustalenia dotyczą-
ce masowego ludobójstwa narodu żydow-
skiego, niemiecka administracja okupacyjna 
zlikwidowała gąbińskie getto i doprowadziła 
do eksterminacji jego mieszkańców. Z Gąbi-
na wywieziono 2150 osób. Trafili oni głów-
nie do obozu koncentracyjnego w Chełmnie 
nad Nerem. Tam też, w przeciągu roku zostali 
oni zamordowani. Wojnę przeżyło zaledwie 
kilkunastu gąbińskich Żydów, mieszkających  
w mieście do 1939 roku.

Opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 
poświęconej bitwie pod Kunkami 
1863 roku

Bitwa pod Kunkami była jedną z większych potyczek po-
wstania styczniowego 1863 roku. 20 sierpnia odsłonięta zo-
stała tablica pamiątkowa, poświęcona temu historycznemu 
wydarzeniu.

Uroczystości poprzedziła Msza 
Święta za poległych w obronie ojczy-
zny, koncelebrowana przez ks. kan. 
dr Dariusza Piskorskiego, proboszcza 
Parafii Gąbin oraz zaproszonych, bio-
rących udział w Liturgii duchownych.  
W czasie sprawowania Eucharystii 
pieśni liturgiczne śpiewał Chór Miasta  
i Gminy Gąbin, prowadzony przez 
Chórmistrza Sławomira Gałczyńskiego.

Odsłonięcie tablicy nastąpiło  
w miejscowości Kunki. Wzięli w nich 
udział m.in. Marszałek Adam Struzik, 

Kierownik Delegatury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego Marlena Ma-
zurska, duchowni i członkowie orga-
nizacji pozarządowych oraz lokalnych 
stowarzyszeń historycznych. Organiza-
torem wydarzenia byli Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak 
oraz Wójt Gminy Szczawin Kościelny 
Barbara Stępniak. Oprawę muzyczną 
zapewnił Chór Miasta i Gminy Gąbin, 
któremu akompaniował dr Jarosław 
Domagała.

opracowanie i fot.: W. Olszewski
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Serdecznie dziękujemy wszystkim tym którzy wsparli realizację tego ważnego pro-
jektu łączącego nasze parafie, gminy a zwłaszcza mieszkańców i przedstawiającego 
ważne wydarzenie historyczne. Podziękowania składamy: panu Leszkowi Fortuńskie-
mu inicjatorowi powstania tablicy pamiątkowej; ks. kan. dr. Dariuszowi Piskorskiemu 
proboszczowi Parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie za celebrację Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny; ks. kan. Grzegorzowi Mierzejewskiemu proboszczowi Parafii pw. św. Acha-
cjusza w Skołatowie; pasjonatowi historii oraz jego grupie rekonstrukcyjnej za kazanie, 
uświetnienie wydarzenia swoją obecnością oraz salwą honorową; Pani Wójt Gminy 
Szczawin Kościelny Barbarze Stępniak za wsparcie organizacji wydarzenia; panu Ada-
mowi Ostrowskiemu za nagłośnienie uroczystości; Chórowi Miasta i Gminy Gąbin za 
oprawę muzyczną; doktorowi Jarosławowi Domagale za oprawę muzyczną; OSP z Gą-
bina i OSP z Dobrzykowa za uczestnictwo wraz z pocztem sztandarowym w uroczy-
stościach; pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie za organizację uroczystości 
oraz pozostałym uczestnikom wydarzenia, delegacjom, organizacjom pozarządowym 
uczestniczącym w odsłonięciu tablicy i wspierającym nasze działania. 

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Krzysztof Jadczak
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82. rocznica wybuchu  
II wojny światowej

Upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu
 II wojny światowej w Gąbinie

1 września to dla Polaków data 
szczególnie ważna. 82 lata temu woj-
ska niemieckie przekroczyły bez wypo-
wiedzenia wojny zachodnią, południo-
wą i północną granice Polski, rozpoczy-
nając II wojnę światową. Tradycyjnie, 
jak co roku, pod pomnikiem rozstrze-
lanych w parku miejskim na gąbińskiej 
starówce przedstawiciele mieszkań-
ców Miasta i Gminy Gąbin złożyli kwia-
ty i zapalili znicze ku pamięci wydarzeń 
z 1939 roku.

Wśród przybyłych pod miejsce pa-
mięci byli: Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
Przewodniczący Rady Edward Wilgoc-
ki, członkowie Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Gąbińskiej, przedstawiciele 
gąbińskiej szkoły podstawowej oraz 
harcerze z 58. Gąbińskiej Drużyny Har-
cerskiej „Gradiam”. Złożone kwiaty  
i zapalone znicze stanowiły wyraz pa-
mięci o wszystkich ofiarach tragiczne-
go konfliktu, który pochłonął na całym 
świecie ponad 60 milionów ofiar a roz-
począł się właśnie od agresji na Polskę.

Działania zbrojne oraz późniejsza 
polityka okupacyjna władz niemiec-
kich doprowadziły do wielkich znisz-
czeń naszego miasta oraz śmierci wie-
lu mieszkańców, zarówno z Gąbina jak  
i okolicznych miejscowości. O wszyst-
kim tym pamiętamy dziś – 1 września, 
składając hołd nie tylko walczącym 
na frontach II wojny o naszą wolność 
i niepodległość, ale również ofiarom 
cywilnym tego bestialskiego konfliktu.

Opracowanie: W. Olszewski, 
fot:. A. Świerzyński
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wernisaż andrzeja wisły
Spojrzenie na świat lokalnego fotografa Andrzeja Wisły było tematem wystawy, zorgani-
zowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Gąbinie. Wernisaż jej poświęcony 
miał miejsce 18 czerwca b.r.

Uroczyste otwarcie wystawy spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem 
naszych mieszkańców i przyjaciół An-
drzeja. Wernisaż otworzył dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Jarosław Domagała. Wśród gości 
obecny był przedstawiciel Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin Wojciech Ol-
szewski, ks. Kanonik Jerzy Drozdowski, 
przedstawiciele Amatorskiego Teatru 
Niewielkiego oraz przyjaciele i znajomi 
Andrzeja, wspierający jego działalność 
artystyczną.

Wśród około dwudziestu prac wy-
stawionych w siedzibie gąbińskiej bi-
blioteki znaleźć można było zarówno 
portrety, zdjęcia miejskie jak i foto-
grafie przyrodnicze. Andrzej Wisła fo-
tografuje to, co wydaje mu się intere-
sujące. Swoim obiektywem obejmuje 
miejsca i zdarzenia, niekoniecznie po-
wiązane tematycznie, za to na pewno 
interesujące i zachęcające do głębsze-
go spojrzenia.

Andrzej Wisła urodził się 24 stycz-
nia 1965 r. w Miechowie. Ukończył Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stanisława 
Małachowskiego w Płocku. Studiował 
astronomię na Uniwersytecie Mikoła-

ja Kopernika w Toruniu. Już w szkole 
średniej dał się poznać jako człowiek 
wielu pasji. Szczególnie upodobał so-
bie fotografię i film. Prowadził koła 
zainteresowań oraz klub filmowy. Po-
nadto interesuje się muzyką, przyrodą 
oraz filozofią i kulturą chińską. Jak sam 
siebie określa – jest miłośnikiem życia.

*   *   *
Organizator wydarzenia: Miejsko-

-Gminna Biblioteka Publiczna w Gą-
binie, patronat honorowy: Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jad-
czak, patronat medialny: strona inter-
netowa TerazGabin.pl.

Opracowanie: W. Olszewski
fot.: K. Kędzia, G. Szaliński
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„Chopinowskie inspiracje” kolejny wernisaż  
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Gąbinie
Wernisaż wystawy „Chopinowskie inspiracje” był 
kolejny dużym wydarzeniem w Miejsko-Gminnej  
Bibliotece Publicznej w Gąbinie.

10 września mieszkańcy 
naszego miasta mieli 

okazję obejrzeć prace 
malarskie i rysunko-
we, a także posłu-
chać koncertu cho-
pinowskiego.

Wystawa prac 
uczestniczek Dużej 

Akademii Rysunku i Ma-
larstwa działającej przy Miej-

sko-Gminnym Ośrodku Kultury oparta 
została o typowo polski, chopinowski 
klimat mazowieckiej wsi i rustykalnych 
elementów, tak charakterystycznych 
dla naszego kraju. Prace, po raz pierw-
szy prezentowane publiczne stwo-
rzone zostały przez Monikę Janyszko, 
Jadwigę Kurkowską, Sylwię Lisiecką, 
Urszulę Lemanowicz, Marię Zalewską 
oraz Wiolettę Zawadzką. Powstały one 
pod kierunkiem lokalnej artystki Iwo-
ny Motyleskiej-Białek.

Wernisaż i jego malarska, wizual-
na część wsparta została koncertem 
na fortepian, zagranym przez znane-
go pianistę dra Jarosława Domagałę 
będącego jednocześnie dyrektorem 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Gąbinie oraz Macieja Domagałę. 
Chopinowskie utwory, połączone z wi-
zualną częścią wernisażu, jeszcze bar-
dziej wzmocniły doznania artystyczne 
i duchowe, jakie uczestnicy mogli tego 
wieczoru przeżywać w murach gąbiń-
skiej biblioteki.

opracowanie i fot. W. Olszewski

Przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Gąbin
Edwardowi Wilgockiemu

składamy kondolencje i wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Żony Marii Wilgockiej
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Radni Miasta i Gminy Gąbin
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Pogrzeb odbył się 24 sierpnia 2021 r. o godzinie 14:00 w Kaplicy Cmentarnej w Gąbinie.
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Alojzego Balcerzaka
artysty, malarza, człowieka silnie związanego z ziemią gąbińską.

Rodzinie i Bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Rys historyczny:
Alojzego Balcerzaka – artysty, malarza, człowieka silnie związanego z ziemią gąbińską.
Artysta zmarł 2 maja 2021 r. Odszedł w wieku 91 lat.
Alojzy Balcerzak urodził się 1 listopada 1930 roku w Zdworzu. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Prowadził Salon Debiutów przy Uniwersytecie Warszawskim. Był dyrektorem Stołecznego Biura Wystaw 
Artystycznych, wykładał w pracowniach rysunku i malarstwa na Wydziale Grafiki Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie.  
W 1991 zainaugurował działalność wiejskiej galerii nad jeziorem Zdworskim w Koszelówce. Był autorem wielu prac malarskich 
oraz grafik, wystawianych w Polsce i za granicą (m.in. w Meksyku, USA, Niemczech). Jego dzieła oglądać można m.in.  
w Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Mazowieckim w Płocku, w salach polskiego parlamentu czy w Muzeum 
Warszawy. Oprócz prac malarskich, charakteryzujących się bogactwem barw, silną grą świateł oraz nakierowaniem na przyrodę, 
tworzył także grafikę artystyczną i użytkową. Był autorem 30 serii znaczków pocztowych, zaprojektowanych dla Ministerstwa 
Łączności. Jego prac w tym zakresie została doceniona przez społeczność międzynarodową. Otrzymał za nie m.in. Złoty Medal 
prezydenta Republiki Włoskiej na Międzynarodowej Wystawie Filatelistycznej w Asiago w 1972 roku. Współpracował również  
z Polskimi Liniami Lotniczymi.
Artysta mimo wielu sukcesów w kraju i za granicą nigdy nie zapominał o swojej małej ojczyźnie. Jego związki z ziemią gąbińską, 
wyrażane w pejzażach, przedstawiających Gąbin i okolice oraz wsparciu lokalnych malarzy, rzeźbiarzy, grafików poprzez 
promowanie rzemiosła artystycznego i liczne zorganizowane wystawy, stanowią piękną kartę w jego życiorysie. Panoramy 
Gąbina, przedstawiające nasze miasto podziwiać można m.in. w gąbińskim ratuszu. Wiele prac Alojzego Balcerzaka znajduje 
się również w zbiorach prywatnych naszych mieszkańców. Artysta pozostawił po sobie ogromną spuściznę artystyczną, oddając 
ducha ziemi gąbińskiej w swoich licznych pracach za co jesteśmy mu wdzięczni i składamy hołd jako mieszkańcy Miasta i Gminy 
Gąbin.

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Kolankiewicza
wieloletniego sołtysa Sołectwa Borki (miejscowości: Borki – Troszyn Polski) kadencji 1998-2002  

i 2002-2006, lokalnego działacza społecznego, oddanego sprawom swojej Małej Ojczyzny.
Rodzinie i bliskim składamy szczere kondolencje i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Pogrzeb odbył się 3 września 2021 r. o godzinie 13:00 w Kościele Parafialnym w Troszynie Polskim.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mirosławy Nyckowskiej
Sekretarza Gminy Gąbin w latach 1998-2003,

wieloletniego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie.
Rodzinie i bliskim składamy kondolencje i wyrazy współczucia w tych trudnych chwilach.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie

Pogrzeb odbył się 29 maja 2021 r. o godzinie 11:00 w Kaplicy Cmentarnej w Gąbinie.
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XIV Gala Plebiscytu Tygodnika Płockiego  
pod nazwą „Z Tumskiego Wzgórza”
W piątek, 11 czerwca b.r. w Domu Technika w Płocku odbyła się XIV Gala Plebiscytu  
Tygodnika Płockiego pod nazwą „Z Tumskiego Wzgórza”.

W tej edycji oprócz nagród w 4 
kategoriach, Nominacjami Nadzwy-
czajnymi uhonorowano medyków oraz 
firmy i organizacje współpracujące ze 
środowiskiem medycznym w czasie 
pandemii COVID-19. Pięknymi mie-
dziorytami uhonorowano zwycięzców 
w każdej z kategorii, natomiast naj-
bardziej aktywni czytelnicy Tygodnika 
Płockiego otrzymali bony paliwowe.  

W wydarzeniu udział 
wzięło wielu przedstawi-
cieli rządu, samorządu, 
stowarzyszeń oraz płoc-
kich firm. W Gali uczest-
niczył Burmistrz Miasta 
i Gminy Gąbin Krzysztof 
Jadczak, który był nomi-
nowany w jednej z kate-
gorii plebiscytu.

Podczas uroczystej 
części Gali uhonoro-
wano ponad 50 osób 
związanych z różnymi 
wydarzeniami pogru-
powanymi w 4 katego-
riach: „Inicjatywy spo-
łeczne i gospodarcze”, 

„Kultura”, „Sport i turystyka”, „Na Ma-
zowszu Płockim”. Nagrodzone zostały 
wydarzenia najlepiej ocenione przez 
czytelników TP podczas głosowania 
SMS-owego i kuponowego.

W kategorii „Na Mazowszu Płoc-
kim” czytelnicy wskazali wydarzenie 
pod nazwą „Ciepły posiłek dla potrze-
bujących od KGW firmowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich z Borowic. 

Na drugim miejscu znalazła się naj-
większa inwestycja w Mieście i Gmi-
nie Gąbin czyli: „Oddanie do użytku 
obwodnicy Gąbina”, za realizację któ-
rej nominowani byli Krzysztof Jadczak 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 
Adam Struzik Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego natomiast na III – 
„Odbudowę Domu Pomocy Społecznej 
w Nowym Miszewie”.

Należy również podkreślić, że w tej 
kategorii uhonorowani zostali miesz-
kańcy naszej gminy zrzeszeni w stowa-
rzyszeniu Razem-Dla Miasta i Gminy 
Gąbin, którą to nominację otrzymało 
za realizację projektu „Pamięć o Was 
nigdy nie zginie. Odnowienie miejsca 
pochówku rozstrzelanych mieszkań-
ców Gąbina i okolic”. W imieniu stowa-
rzyszenia nominację odebrał Wicepre-
zes Sebastian Zasiewski.

Wyniki w pozostałych kategoriach 
oraz obszerną relację z wydarzenia 
można obejrzeć na stronie Tygodnika 
Płockiego.

źródło fot.: Tygodnik Płocki 
www.tp.com.pl
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Festyn Lotniczy
TROSZYN POLSKI

W dniu 11 lipca po raz kolejny 
odbył się piknik lotniczy połączony  
z festynem rodzinnym w Troszynie Pol-
skim. Organizatorem wydarzenia był 
Proboszcz, Parafia, Szkoła Podstawo-
wa w Borkach oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Troszynie Polskim.

Ksiądz Proboszcz Stanisław Pietkie-
wicz jest pilotem i szybowcowym in-
struktorem. Przy plebanii stworzył coś 
na podobieństwo lotniska. To kilkaset 
metrów wyrównanego i obsianego 

trawą pola. Znajomi lotnicy zaprzy-
jaźnili się z parafianami, często biorą 
udział w uroczystościach, które odby-
wają się na terenie troszyńskiej parafii.

Organizatorzy zapewnili wiele 
atrakcji. Oprócz tradycyjnych stoisk, 
gastronomi największą oglądalnością 
cieszył się pokaz latających maszyn. 
Na troszyński festyn dotarli lotnicy  
z Aeroklubu Północnego Mazowsza  
w Przasnyszu. Kolejną atrakcją był po-
kaz motocykli. 

W trakcie pikniku organizowano 
wiele zabaw dla dzieci i dorosłych. 
Była dmuchana zjeżdżalnia, wata cu-
krowa, popcorn i tradycyjny grill. Wie-
czorem wystąpił zespół Grzybowianki i 
Grzybowiacy z repertuarem ludowym.  
W pikniku wziął udział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak. 

Na zakończenie festynu odbyło się 
losowanie nagród, nagrodą główną był 
przelot awionetką. 

Fot. Z. Balcerzak
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Z życiorysu Natalii: „…Gdy w 1939 
roku została ogłoszona ogólna mobi-
lizacja, mąż mój zwrócił się gwałtow-
nym listem do sztabu jenearlnego 
(pisownia oryginalna) w Warszawie, 
aby wezwano go również, gdyż czuje 
się na siłach służyć orężem tak przez 
niego ukochanej Ojczyźnie. Wyjechał  
03 września 1939 r. wezwany na sta-
nowisko Szefa Sztabu Korpusu w Łodzi.  
I oto zostałam sama z 4 małymi dzieć-
mi wśród zawieruchy wojennej. Pierw-
szą i ostatnią wiadomość, jaką otrzy-
małam od męża, była kartka pocztowa 
ze Starobielska pisana 29 listopada 
1939 roku. Od tej pory nic o nim nie 
wiem...” 

(Major Zygmunt Wołowski lata 30)

Lata II wojny światowej Natalia 
Wołowska wraz z czwórką małych 
dzieci przetrwała w okupowanym 
przez Niemców Stawie. Władze nie-
mieckie zezwoliły Natalii pozostać  
w majątku wraz z pracownikami i służ-
bą,   pozostała również matka Natalii, 
pani Janina Stefanowa Zakrzewska.

Niemiecki komisarz, który zarządzał 
majątkiem, widząc w Natalii potencjał 
wiedzy, umiejętności i znajomość ję-
zyków, powierzył jej pracę księgowej. 
W powojennym życiorysie Natalia Wo-
łowska tak wspomina okupacyjne  cza-
sy: „Pracowałam jako buchalterka na 
4 majątkach, zewsząd prześladowania 

coraz to innych wszechwładnych komi-
sarzy”. Praca buchalterki pozwoliła Na-
talii na podjęcie działań konspiracyj-
nych: „Jednocześnie robiłam wszelkie 
możliwe wysiłki aby ratować polskich 
robotników przed wywiezieniem do 
Niemiec, przekupując Arbeitsamt, fał-
szując dokumenty itp. Poza tym do-
starczałam biednej ludności okolicznej 
opał i żywność z majątków” pisze Na-
talia w swoim życiorysie. 

(Staw lata wojenne stoi pierwsza  
z prawej, trzecia z prawej to Janina 
Zakrzewska)

Wspaniałe świadectwo okupa-
cyjnego życia Natalii Wołowskiej to 
wspomnienia Mariana Moszczyńskie-
go mieszkającego w czasie okupacji  
z rodzicami w majątku Staw: „Wszyscy 
byliśmy pod wpływem niecodziennej 
osobowości pani Natalii Wołowskiej. 
Jej postawa, chęć działania i poświę-
cenie, mimo osobistej tragedii, impo-
nowała nam. Zawsze była pierwsza 
do niesienia pomocy potrzebującym. 
Wiedziała także jak skupić wokół siebie 
ludzi o podobnym nastawieniu” I jesz-
cze jeden fragment obszernych i wy-
jątkowo ciekawych wspomnień pana 
Mariana Moszczyńskiego: „w pierw-
szych dniach września przybyło do Sta-
wu wielu uciekinierów z poznańskiego 

i pomorskiego województwa. Było też 
sporo taborów wojskowych. Wszystko 
czym dysponowała pani Natalia Wo-
łowska, było do dyspozycji przybyłych. 
Staw zamienił się w koczowisko, ale 
pani Natalia czuła się w nim dobrze, 
tak jakby niczego innego w życiu nie 
robiła. Wiedziała, że jest potrzebna 
ludziom, a ludzie wierzyli, że pani Na-
talia wie co robi i robiła to dobrze ….” 

(Staw lata wojenne. Natalia stoi pierw-
sza z prawe) 

W Stawie, w czasie II wojny świato-
wej działała pod kierownictwem pani 
Natalii Wołowskiej placówka tajnego 
nauczania oraz innych konspiracyjnych 
działań, które zostały już wyczerpująco 
opisane we wcześniejszych gąbińskich 
publikacjach. 

Natalia Janina  

z domu Zakrzewska
Wołowska 

(Janina Stefanowa Zakrzewska)
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Rok 1941 był dla Natalii wyjątkowo 

smutny, zmarła jej matka Janina Stefa-
nowa Zakrzewska. W warunkach oku-
pacyjnych z trudem zorganizowano 
pogrzeb, aby przewieźć i pochować ją 
w rodzinnym grobowcu na Powązkach 
w Warszawie.  

Ale najgorsze dla Natalii i jej ma-
łych dzieci miało dopiero nadejść. Rok 
1945, koniec II wojny światowej, Nata-
lia Wołowska już wie, że nowa rzeczy-
wistość jaka nastaje w Polsce, kochanej 
Ojczyźnie, pozbawia ją wszystkiego.  
13 września 1944 roku wchodzi w ży-
cie dekret Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego z 6 września 1944 r. 
o przeprowadzeniu reformy rolnej. Co 
to oznaczało dla Natalii? Oznaczało 
utratę Stawu. Zabrano, bez żadnego 
wynagrodzenia, jej nad życie ukocha-
ną ziemię, pałac, zawłaszczono jego 
wyposażenie, wiekowe meble, obrazy 
przodków, przekazywane potomkom 
z pokolenia na pokolenie jako najcen-
niejsze pamiątki rodzinne. 

Eksodus Wołowskich ze Stawu nie 
trwał długo. Jak wspomina pan An-
drzej Wołowski: „mama dostała na 
początku 1945 roku tylko kilka godzin 
aby zapakować swoje rzeczy na wóz 
i z 4 małymi dziećmi udała się w nie-
znane. Nie pozwolono jej zamieszkać 
w Gąbinie, musiała udać się poza ob-
ręb powiatu, w którym znajdował się 
wywłaszczony majątek. Osiadła z nami 
we wsi Łaziska, przysiółku Macocha, 
niedaleko Słubic. Mama dostała pra-
cę w szkole elementarnej w Bończy. 
Wynagrodzeniem miały być płody 
rolne od rodziców dzieci w zamian za 
ich naukę. Było wówczas nam bardzo 
ciężko”.

(Natalia druga połowa lat 40)

Natalia nie ulękła się nowej rzeczy-
wistości, nie ustaje w próbie odzyska-

nia Stawu. Pisze odwołania od decyzji 
Urzędu Ziemskiego, prosi o przyzna-
nie jej chociaż piędzi rodzimej ziemi. 
Wspierają ją w tym mieszkańcy Stawu 
i dworu. Bezskutecznie, nowa władza 
jest nieubłagana. W październiku 1946 
roku w księdze hipotecznej Stawu jako 
właściciela wpisano Skarb Państwa,  
a już w listopadzie 1946 nastąpiła par-
celacja majątku, który stał się nieru-
chomością przejętą na cele reformy.

(Natalia Wołowska lata 50-te)

Sąd Grodzki w Gostyninie dnia  
29 listopada 1948, po mordrczej praw-
niczej walce, zwraca Wołowskim część 
wyposażenia pałacu, drugą część Wy-
dział Kultury i Sztuki Warszawskiego 
Urzędu Wojewódzkiego przejmuje 
na rzecz Skarbu Państwa. Dwór Wo-
łowskich przeznaczony został na Dom 
Wypoczynkowy dla Starców W następ-
nych latach we dworze mają swoje 
siedziby kolejne spółdzielnie i kółka 
rolnicze. 

(Dwór po uwłaszczeniu )

Jest wrzesień 1945 roku, nowy 
rok szkolny. W Gąbinie jest organizo-
wane Samorządowe Gimnazjum Ko-
edukacyjne i poszukiwani są nauczy-
ciele posiadający znajomość języków 
obcych. Dla Natalii otwiera się nowy 
rozdział, który będzie trwał do końca 
jej życia. 

www.gabin.pl

(Pani Profesor Natalia Wołowska)

W roku szkolnym 1945/46 Natalia 
Wołowska pracuje jako nauczycielka 
języka francuskiego. Z powodu braku 
historyka uczy również historii staro-
żytnej. Kolejne etaty to język niemiec-
ki, angielski, biologia. 

(Gimnazjum Samorządowe rok 1949)

W grudniu 1945 roku młodzież 
szkolna pod kierunkiem Pani Profesor 
Wołowskiej i Kazimierza Wojciechow-
skiego wystawia jasełka według sztu-
ki Lucjana Rydla „Betlejem Polskie”. 
Dochód z przedstawienia wyniósł 
14.707,00 zł i został przeznaczony na 
zakup książek. Następnie w 1946 r.  
w reżyserii Profesor Wołowskiej i Ka-
zimierza Wojciechowskiego wychodzi 
sztuka napisana przez Jadwigę Da-
szyńską pt: „Wesele w Jaworowie”. 
Rok 1947 to reżyseria obrazków sce-
nicznych „Polska walczy” W czerwcu 
1948 roku Prof. Wołowska wraz z Prof.  
Michałowskim reżyserują „Balladynę” 
J. Słowackiego. Dochody z występów 
były przeznaczane na zakup pomocy 
naukowych. Były to czasy powojenne, 
w których było wiele potrzeb i braków.
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(Grono Pedagogiczne roku 1949)

Profesor Natalia Wołowska two-
rzy zespół artystyczny, którego wystę-
py uświetniają uroczystości szkolne  
i miejskie. Zespół występuje nie tyl-
ko w Gąbinie. Artyści wyjeżdzają do 
sąsiednich miejscowości. Występują 
w Sannikach, Czermnie, Gostyninie, 
Osmolinie. Najczęściej jednak z wy-
stępów zespołu cieszy się Dom Opieki 
w Koszelewie. W 1955 roku w setną 
rocznicę śmierci Adama Mickiewicza 
zespół artystyczny profesor Natalii 
Wołowskiej wystawia inscenizację 
ballad poety „Pani Twardowska” oraz 
„Trzech Budrysów” 

(Wycieczka do Wieliczki rok 1949)

Pani Profesor Natalia Wołowska 
była wzorem dla swoich uczniów, do 
tej pory wspominają jej niezwykłe 
zaangażowanie w pracę społeczną  
i edukacyjną. Maria Justyńska z domu 
Różycka, uczennica Profesor Natalii 
Wołowskiej, rocznik maturalny 1957, 
wspomina: „wysoki poziom wiedzy  na 
lekacjach prowadzonych przez Profe-
sor Wołowską przyczynił się do tego, 
że jako studentka Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
byłam najlepsza na roku z jęz niemiec-
kiego „

(Rok szkolny 1950)

Natalia Wołowska nie miała ła-
twego życia pracując jako nauczyciel 
w gąbińskim gimnazjum a później li-
ceum. Jak wspomina Pan Andrzej Wo-
łowski: „Umowę o pracę z mamą, jako 
z byłą ziemianką, zawierano tylko na 
rok, kończyła się wraz z końcem roku 
szkolnego. Następnie mama była wzy-
wana do Powiatowego Urzędu Bezpie-
czeństwa w Gostyninie na rozmowę 
w celu indoktrynacji. Każdego roku 
urzędniczka UB próbowała dowiedzieć 
się od mamy dlaczego mama ma tak 
silną wiarę. Mimo tych trudnych prze-
słuchań, nie udało się urzędnikom UB 
złamać wiary mamy i zniszczyć jej ide-
ałów. 

(Natalia z synem Andrzejem lata 60)

(Natalia Wołowska Gdańsk lata 60)

Natalia Wołowska uczyła w gąbiń-
skim liceum do 1968 roku. Zły stan 
zdrowia i postępująca, ciężka choro-
ba Parkinksona uniemożliwiła jej dal-
szą pracę. Ostatnie dni życia Natalia 
Wołowska spędziła w Otwocku w Za-
kładzie Leczniczym Sióstr Orionistek. 
Zmarła 25 października 1972 roku. 

Major Zygmunt Wołowski jako wię-
zień obozu w Starobielsku rozstrzelany 
został przez NKWD w Charkowie. Ni-
gdy już nie wrócił do swojej kochanej 
Lili, która całe życie na niego czekała.  

(Epitafium na kościele św. Karola Bo-
remeusza na Powązkach w W-wie. 

Staw – rezydencja Rodziny Wołow-
skich, doszczętnie zniszczona przez 
urzędniczą niekompetencję i brak wła-
ściwych przepisów reprywatyzacyjnch 
– nadal pozostaje przedmiotem postę-
powań sądowych i prokuratorskich.

(Zdjęcie budynku Liceum z podpisem 
Natalii Wołowskiej „moja szkoła”

(Natalia Wołowska przełom lat 60/70)

(Tablica na grobie rodziny Wołowskich 
w Gąbinie) (Ruiny dworu w Stawie stan obecny)



Jan Żabka urodził się w 1914 r.  
w Czermnie k/Gąbina jako naj-
starszy z dziesięciorga dzieci 
w rodzinie chłopskiej. W la-
tach 1933-1935 odbył służbę 
wojskową w 6 Pułku Ułanów 
Kaniowskich w Stanisławo-
wie (Kresy Wschodnie), gdzie 
dosłużył się stopnia kaprala.  
W trakcie służby uczestniczył 
w 12-tu pułkowych zawodach 
hippicznych, z czego 11 wygrał. 
Za jedno ze zwycięstw został 
uhonorowany złotym zegar-
kiem finny Doxa z dedykacją 
imienną od Księżnej Lubomir-
skiej. 24 sierpnia 1939 r. zo-
stał zmobilizowany do 4 Pułku 

Strzelców Konnych w Płocku, z którym przeszedł szlak bojowy od 
Mławy przez Płock, Wyszogród, Puszczę Kampinoską aż do bitwy 
pod Jacnią. 23 września pod Lubaczowem jego oddział został oto-
czony przez sowietów i trafił do niewoli. Ucieka z niewoli sowieckiej 
(tu traci swoją pamiątkę – złoty zegarek Doxy). Przed wzięciem do 
niewoli wspólnie z kolegami ukrywa sztandar pułku - niestety nie 
udało się sztandaru odnaleźć po wojnie. Wraca po kilku tygodniach 
do rodzinnego Czermna. W czasie okupacji niemieckiej pracuje 
jako robotnik roIny u niemieckiego osadnika. Dwukrotnie stawał 
przed plutonem egzekucyjnym – z opresji uratował go znajomy 
Niemiec. Pozostali członkowie rodziny zostali wysiedleni do Lubli-
na, a następnie po pobycie w obozie w Łodzi trafili w okolice Łowi-
cza, gdzie pracowali jako robotnicy przymusowi. Jeden z braci Pana 
Jana - Stanisław był aktywnym członkiem Armii Krajowej. Kapral 
Jan Żabka nie otrzymał żadnych odznaczeń. Odmówiono mu nawet 
Medalu Za udział w Wojnie Obronnej 1939, ponieważ odmówił na-
pisania w życiorysie, że przebywał w niewoli niemieckiej, podając 
prawdę o pobycie w niewoli sowieckiej. Zmarł w 1984 r.

Opracowanie: Czesław Sobiecki
źródło: Koń w Wojsku Polskim 1918-1939 – Tomasz Szydłowski
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(Ruiny dworu w Stawie stan obecny)

Posłowie: Zainteresowanie biografią Natalii 
Wołowskiej jest hołdem dla niezwykłej i szla-
chetnej kobiety. Dla autorki artykułów. Pani Na-
talia Wołowska była godnym do naśladowania 
wzorem w swojej czystej panieńskiej młodości, 
poświęconej dla pracy wśród kochanego ludu  
i najbliższych. Jako jedna z 70 ziemiańskich  
i włościańskich córek należała do elitarnej, 
przedwojennej organizacji – Bractwa Pielgrzym-
stwa Polskiego, założonej przez wielką polską pa-
triotkę Janinę Kleniewską. Było to Dzieło Lasek 
– centrum życia duchowego w Polsce w okre-
sie międzywojennym. Opiekunami duchowymi 
„Bratek” – tak nazywano te wspaniałe, nieprze-
ciętne dziewczyny, byli kandydaci na ołtarze 
ks. Władysław Korniłowicz i ks. kardynał Stefan 
Wyszyński. Natalia była niezwykła w swoim roz-
tropnym narzeczeństwie. W wyborze swojej do-
rosłej drogi życiowej. Była mężna i bohaterska  
w całym swoim życiu, szczególnie w czasie dru-
giej wojny światowej i później, gdy doświadczyła 
zaboru swojego majątku, gdy została bez dachu 
nad głową sama z czwórką małych dzieci, w tym 
z dwojgiem chorych. Była niezwykłą nauczyciel-
ką, pełną empatii i łagodności ducha dla swoich 
uczniów i wspópracowników. Była czułą, troskli-
wą matką i kochającą żoną, która wiernie czekała 
na powrót męża przez całe swoje życie, licząc na 
to, że wróci z wojny – bo jak mawiała – ludzie  
z wojny wracali w różnym czasie. 

*  *  *
Jestem wdzięczna Rodzinie Wołowskich  

w szczególności synowi Pani Natalii, Panu An-
drzejowi Wołowskiemu za udostępnienie ro-
dzinnego archiwum i wspomnień o mamie. Była 
to dla mnie pasjonująca praca. Pragnę podzię-
kować Towarzystwu Miłośników Ziemi Gąbiń-
skiej w szczególności jego v-ce prezesowi Profe-
sorowi Lechowi Łukaszewskiemu, za materiały 
o Pani Natalii w czasach jej pracy jako nauczy-
cielki. Dziękuję także serdecznie Pani Sekretarz 
Teresie Nowakowskiej za udostępnienie zasobu 
archiwalnego swojego męża ś.p. Profesora Zdzi-
sława Nowakowskiego z okresu II wojny świa-
towej. Dziękuję wszystkim, którzy znali Natalię 
Wołowską i w sposób serdeczny dzielili się ze 
mną swoją wiedzą.

Zofia Maria Jurko-Wieczorkowska
*  *  *

Cykl artykułów o Natalii Wołowskiej objęty 
jest prawami autorskimi.  Wszelkie powielanie 
w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody 
autorki.

Ułan z Czermna

Nieznany bohater 
z Czermna  
Jan Żabka

Zdjęcie poglądowe
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Historia miejscowość Górki, Góry 
Małe

Skąd wzięła się nazwa Góry Wielkie i Góry Małe

Pierwsza wzmianka, na jaką trafiłem
Konrad I w 1227 r. wieś Gorki koło Radziwia wraz z poło-

wą jeziora i częścią Ciechomicje sprzedaje za 130 grzywien 
srebra braciom Gerwold i Sibold są to synowie Gerwolda 
który w 1207r. pobudował młyn w Brzeźnicy pod Płockiem. 
Z opisu wynika że jest to wieś o granicach biegnących m. in. 
Drogą między Górkami i Ciechomicami i dochodzących do 
grobli (most) w rejonie bagna (Babie bagno) z Radziwiem.

Zauważyć trzeba, że nie ma tu jeszcze mowy o granicach  
z takimi wsiami jak Dobrzyków, Jordanów i Budy Dolne. 

Następna wzmianka to rok 1542 mówiąca że na utrzy-
manie kanoników katedralnych w Płocku ze wsi Gorki są 
przeznaczone trzy wtoki ziemi (włóka to około 17 ha przy-
kład Góry 5 włók, Radziwie 5 włók.

Natomiast w 1775 r.dochód z tego majtku w Górkach to 
200 zł.p. dla przykładu Góry 1000 zł.p., Radziwie 2200 zł.p. 

Parafia
Prawdopodobnie Górki ,Góry i Ciechomice do 1392 r. 

należą do Radziwia. W 1392 r. powstaje parafia w Ciecho-
micach i w jej skład wchodzą wsie: Górki,Góry i Zajezierze-
-obecny Zajdzierz. Stan ten trwa do około 1818 r. (jest to 
około 426 lat, kiedy to kosciół w Ciechomicach popada w ru-
inę i powyższe wsie wchodzą w granice parafii Dobrzyków.

Do tego czasu parafia Dobrzyków składała się z trzech 
wsi, w jej granicach byty jeszcze Tokary i Grabie.

Dobrzyków do 1505 r. należy do parafii Troszyn, a od 
1506 do1635 do parafii Radziwie.

Kapliczka-pustelnia
W 1730 r. w lesie na terenie Górek pustelnik zbudo-

wał pustelnię (drewniana kapliczka) w wewnątrz kapliczki 
znajdowało się źródełko oraz obraz Najświętszej Marii Pan-
ny. Obraz ten byt przyniesiony przez pustelnika z kościoła  
w Ciechomicach. Woda ze źródełka według wiernych posia-
dała cudowną moc. 

W parę lat po wzniesieniu kapliczki na prośbę wiernych 
odprawiano tu Msze św. Jednak około 1756 r. Biskup płoc-
ki Szembek zabronił odprawiania Mszy św  Kapliczka dzięki 
opiece wiernych przetrwała do II wojny światowej, kiedy to 
rozebrali ją Niemcy. Mieszkańcy Gór w 1960 roku rozpoczę-
li budowę nowej, lecz władze komunistyczne wstrzymały 
prace i dopiero w 1975 r. ks. Gach otrzymał pozwolenie na 
dokończenie budowy.

We wrześniu 1939 r. wieś Górki zostaje praktycznie w cało-
ści spalona przez Niemców, zachowały się tylko trzy budynki:
• u Państwa Lis obecnie Chojeccy
• u Państwa Szmulskich obecnie Karasiewicz
• u Państwa Wiśniewskich pod lasem
• oraz u Państwa Jabłońskich na budynku w niewielkim 

stopniu spalił się dach, budynek stał przy głównej drodze 
przy rowie na granicy z Ciechomicami.
Pierwszymi ofiarami represji niemieckich na wsi Górki 

byli jej dwaj mieszkańcy, kiedy to 14 września 1939 r. folgs-
dojcze z V kolumny zastrzelili P. Józefa Czerniaka (dziadek  
P. Jana Durmy) i ciężko postrzelili P. Antoniego Falkowskiego 
(ojciec P. Jadwigi Pietrzak). Te okrutne zdarzenie miało miej-
sce przy rowie na granicy z Ciechomicami.

Górki i ich mieszkańcy
Pierwszy wykaz nazwisk ludzi osiadłych na Górkach,  

z jakim się spotkałem, pochodzi z 1774 roku.
1. Kołodziej Piotr - żona Marianna syn - Jan, córki Marianna 

i Agnieszka.
2. Lioniewski Wojciech - żona Marianna syn - Ignacy i Mar-

cin, córka-Marianna.
3. Baranowski Jan - żona Ewa.
4. Kobuz Stanisław - żona Jadwiga, syn-Marcin, córka-Kata-

rzyna, dziadek-Walenty.
5. Szewc Jakub - żona-Anastazja, syn-Tomasz, córka Marianna.
6. Gospodarz Sebastian - żona Helena, córka Katarzyna.
7. Gospodarz Józef - żona Justyna, córka-Franciszka i Petronela.
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RODZINA ŻYDOWSKA
Markiewicz Jakub -żona Ita, syn-Jakub, córka Sychara  

i Chaja
DWOR

1. J. Mość. Pan Skrzyński Stanisław
2. Burgrabia Pan Lanowski - dzierżawca
3. Łomzierska Agnieszka - gospodyni
4. Jakub Kołodziejczak oraz Józef i Małgorzata

SŁUŻEBNI
Józef - fornal
od 1815 roku ukazują sią nazwiska: Badalski, Waśkie-

wicz, Kamieński, Dołęga, Obidowski, Sieradzki, Krawiec
od 1820 roku: Stachulczyk, Wegner, Radecki, Kozak,
od 1860 roku: Lis, Kacprzak, Rudzki, Rumiński.
Jak widać, przez stulecia zmieniały się nazwiska. Tak też 

zmieniała się mowa naszych przodków.

Mowa naszych przodków
Język mazowiecko-polski był, zdaje się, oddzielnem na-

rzeczem do końca XI-go lub XII wieku; odznaczał się czas dłu-
gi sepleniącym tonem wymowy przez częste używanie spół-
głosek s, c, z w miejsce sz, cz, ż zmiękczeniem niektórych 
spółgłosek przez i, wprowadzeniem nowych samogłosek  
i wymowy otwartej a, an za ą, ę. Używano z upodobaniem 
słów jednozgłoskowych: jęk, pęk, stęk, męk, bęk (Stryjkow-
ski). Zwało się to mazurzeniem.

W całej Rzeczypospolitej pokpiwano z narzecza mazur-
skiego. „Kolęda mazowiecka” z XVI wieku rozgłaszała takie 
osobliwości gwarowe:
Perolmy się sibretkowie tą gasą...
Tędurędu do tej to wyskulichy,
Niech rozdcignie na nase pienie słuchy,
Przeto my się tutka przywękrolili 

Za przykładem scholarzy krakowskich, napastujących 
swych kolegów abecadłem mazowieckiem albo pytaniem: 
który to apostoł (Judasz) ochrzcił Mazurów, że aż sąd rek-
torski narodowi mazowieckiemu cześć przywracał (r. 1517). 
Rytm w utrapieniu mazowiecką expresyą koncypowany.
W cienzkim moim trapezie skwiercałem do Pana,
Zeby moja septuska była wysłuchana.
Oj! kiedyć ja na Pana wyrzempole ocy,

Ządaiący od Niego w ciemiengach pomocy;
Choćby mi sie spacyła z krzyku powiadacka,
A gryzaki leciały, jak selongi z wacka; —
Bende przecie onacył, aze wymientose,
A jeśli się opusy, to Go zaś przeprose.
Patrzyjze na mnie, Panie, grzecnego Kurpika,
Bo bardzo przez mnie Twoja drącka pika
Womie mi się popsuło, odeła się grdyca,
Wargi — scere kiełbasy, pasca — jak donica.
W całym moim kałdunie mało co jest ducha,
Kiedy na mnie to wiatr ciepły w pięty dmucha 
Zabecałbym na dudach albo na basicy
Radbym zarzempolił tylko śpetnie krzycy.
Dzierzyj-ze mnie, mój Panie! niech się nie dzierzbole,
Bo z ostatka kołtunów łeb sobie ogole. Amen

Śpiewny to lud był ci Mazurowie. Pieśni ich pod nazwą 
mazurków słynęły w całej Polsce, a najwięcej taniec mazur, 
król polskich tańców, którym i cudzoziemcy się zachwycają.

*   *   *
Źródło: Płock, Monografia historyczna biskupa A. J. No-

wowiejskiego naposama podczas wojny wszechświatowej  
i wydrukowana w 1917 r., poprawiona w 1930 r.

Benedykt Nowak
14.08.2021r.

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?i-
d=7427&from=publication
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Jubileusz  
księdza Tadeusza  
Żerdziewskiego 

Życzymy ci Drogi księże Probosz-
czu radości z każdego dnia kapłańskiej 
służby błogosławieństwa 
bożego i obfitości darów Du-
cha Świętego. Niech dobry 
Bóg obdarza cię zdrowiem 
i pokojem, Matka Boża ma 
w swojej opiece i wyprasza 
potrzebne łaski. Abyś dalej 
z odwagą i miłością do Boga 
i drugiego człowieka pełnił 
swą służbę kapłańską przez 
ten czas posługi w naszej 
parafii. 

Dokonałeś wiele, zarów-
no w sferze duchowej jaki 
materialnej, odnowiono 
tradycje nabożeństw ma-
jowych przy kapliczkach,  
z których wiele zostało wyre-
montowanych, powrócono 
do odprawiania mszy rorat-
nich, w czasie twojej posługi 
uporządkowano cmentarz 
grzebalny, wybudowano tak 
potrzebną kaplicę na cmen-

tarzu, przeprowadziłeś generalny re-
mont kościoła, wykonano nowy sufit, 

przebudowano okna, zrobiono nowe 
ławki a ostatnio nową posadzkę, wy-
łożono schody płytami granitowymi, 
zrobiono chodnik wokół kościoła, za-
dbałeś też o figurę Matki Boskiej oraz 
otoczenie po starym kościele. 

Wszystkie te prace udało się wy-
konać dzięki twojej inicjatywie przy 

W czasie uroczystości dożynkowych 12 września przedsta-
wiciele Rady Parafialnej w imieniu Parafian złożyli życze-
nia księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Żerdziewskiemu  
z okazji 25-lecia posługi pasterskiej w parafii Czermno. 



55

www.gabin.pl

Sukces uczniów  
w Ogólnopolskim Konkursie  
Piosenki Niemieckojęzycznej

KOLEJNE STYPENDIUM W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. 
REYMONTA W CZERMNIE

IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycz-
nej DACHL – Lieder – Wettbewerb, którego wyniki ogłoszone zosta-
ły 28 lutego 2021 r., zakończyła się dla nas podwójnym sukcesem:  
I miejsce w swojej kategorii wiekowej zajęła Aleksandra Gralew-
ska, wyróżnienie otrzymała Amelia Wichrowska. Obie uczennice 
zaśpiewały piosenki z repertuaru niemieckiej wokalistki Sarah Con-
nor. Ola zachwyciła jurorów pięknym, choć bardzo smutnym utwo-
rem „Flugzeug aus Papier”, Amelka zauroczyła balladą „Dank dir”.

Komisja konkursowa składająca się z germanistów, muzyków 
oraz ludzi teatru oceniała m.in.: walory głosowe, interpretację 
utworu, muzykalność, poprawność językową oraz dykcję.

opracowanie: Anna Brodowska
fot. archiwum Szkoły Podstawowej w Gąbinie

Dwóch uczniów z kla-
sy ósmej: Dawid Ryfa  
i Wiktor Gieras otrzymało 
po raz drugi stypendium 
Fundacji „ORLEN – DAR 
SERCA” w VIII edycji pro-
gramu „MAM PASJĘ PO-
WYŻEJ ŚREDNIEJ”. Jest to 
stypendium naukowe. 

Dawida i Wiktora 
charakteryzuje aktywna 
postawa społeczna, zaan-
gażowanie w życie szkoły 
oraz silna motywacja do 
realizacji swoich życio-
wych pasji.

GRATULUJEMY!!!

wsparciu Parafian oraz dobrej współpracy z organi-
zacjami działającymi na terenie Parafii. W imieniu 
Rady Parafialnej oraz wszystkich Parafian, których 
mamy zaszczyt reprezentować życzymy Ci księże 
Proboszczu wszystkiego najlepszego.

Szczęść Boże
Czesław Sobiecki - Rada Parafialna  

w Czermnie

Odnowiony kościół Parafialny w Czermnie
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W lipcu tego roku zakończył udział 
w projekcie „Mazowiecki program 
stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych – najlepsza inwestycja 
w człowieka”. Dawid otrzymał sty-
pendium dwukrotnie z rzędu – w roku 
2019-20 oraz w roku 2020-21. Jeszcze 
przed pandemią, w towarzystwie dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Czerm-
nie Marzeny Ledzion, odebrał osobi-
ście to wyróżnienie z rąk Marszałka 
Województwa Adama Struzika. Otrzy-
mane stypendia przeznaczył na swój 
indywidualny rozwój w zakresie języka 
angielskiego pod okiem nauczycielki 
Izabeli Kaźmierczak.

Dawid w czerwcu 2021 r. skończył 
klasę ósmą w SP w Czermnie. Realizu-
jąc projekt uczestniczył w intensywnym 
kursie e-learningowym 
online, podczas którego 
wzmacniał kompetencje 
językowe przygotowując 
się do wyjazdu na obóz. 
Doszkalał się również sa-
modzielnie korzystając 
z zakupionych książek  
i słowników. Na przełomie 
czerwca i lipca wziął udział 
w tygodniowym obozie ję-
zyka angielskiego w miej-
scowości Bardo w Górach 
Bardzkich, woj. dolno-
śląskie, podczas którego 
szlifował konwersacje pod 
okiem native speaker’ów 
w Angielskiej Wiosce. 

SERDECZNIE GRATULUJEMY I ŻY-
CZYMY POWODZENIA!

Stypendium dla ucznia z Czermna
Dawid Ryfa ze Szkoły Podstawowej w Czermnie, jako je-
den z nielicznych na Mazowszu znalazł się w elitarnym 
gronie najzdolniejszych uczniów.

Sukces ucznia Szkoły Muzycznej w Gąbinie  
w Międzynarodowym Konkursie Akordeonowym 
w Ostrawie w Czechach

Dawid Ryfa 
z opiekunem 

projektu Angielska wioska

Na przełomie kwietnia i maja 
2021 r. odbył się Międzynarodowy 

Konkurs Akordeonowy w Ostrawie  
w Czechach. Organizatorem konkursu 
było Tvůrči Centrum Ostrava.

Podczas przesłuchań konkur-
sowych zaprezentowało się ponad  
50 osób ze szkół i uczelni muzycznych 
z wielu europejskich krajów. Uczestni-
cy zostali podzieleni na 6 grup wieko-
wych.

Prezentacje muzyczne uczestników 
oceniało jury w składzie: Janka Halačo-
vá, Dariusz Kownacki, Ewa Grabowska-
-Lis, Jan Meisl, Michal Mtejćik, Jaromir 
Zámečnik.

Duży sukces w konkursie odniósł 
uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia im. 
Stanisława Moniuszki w Gąbinie. Jan 

Zieliński zdobył Srebrny dyplom w ka-
tegorii III. Uczeń wykonał dwa utwo-
ry: Preludium A. Korbiejnikowa, Suitę 
dziecięcą cz. I, III J. Gawriłowa oraz 
Wycinankę B. Dowlasza. Młodego 
akordeonistę przygotował do konkur-
su nauczyciel – Maciej Kałamucki.

W kategorii III konkursu zaprezen-
towali się uczniowie z: Polski, Portuga-
lii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Słowa-
cji, Litwy, Brazylii, Chorwacji i Węgier.

Edyta Stańczak
Szkoła Muzyczna I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki 

w Gąbinie

www.gabin.pl
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Warsztaty pianistyczne

PIANO ART
W dniach 21-22 maja 2021 r. w Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanisława Mo-
niuszki w Gąbinie odbyły się Warsztaty Pianistyczne PIANO ART pod kierun-
kiem prof. dr hab. Mariusza Drzewickiego i dr hab. Jarosława Domagały.

Prof. dr hab. Mariusz Drzewicki jest 
znanym pianistą, pełni funkcję Kie-
rownika Katedry Fortepianu w Akade-
mii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów 
w Łodzi. Bierze udział w pracach jury 
ogólnopolskich i międzynarodowych 
konkursów pianistycznych oraz muzyki 
kameralnej, wykłada na  kursach mi-
strzowskich w kraju i zagranicą. Prowa-
dzi intensywną działalność artystyczną 
jako solista i kameralista. Występował 
w wielu krajach Europy i Azji. Uczestni-
czył w festiwalach muzycznych, m. in.: 
Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, 
Polnische Tage in Darmstadt, Dniach 
Kultury Polskiej w Tobolsku, Między-
narodowym Festiwalu im. Józefa Hof-
manna w Nałęczowie, Międzynarodo-
wy Festiwal Pianistyczny w Bolzano  
i wielu innych. Wielokrotnie koncerto-
wał w domu urodzin Fryderyka Chopi-
na w Żelazowej Woli. 

W jego dorobku artystycznym 
znajdują się liczne nagrania radiowe 
polskie i zagraniczne, nagrania telewi-
zyjne i filmowe oraz płytowe. Jako ka-
meralista współpracował m. in. z Naro-
dowym Baletem Łotewskim, Orkiestrą 
Filharmonii Łódzkiej. 

Dr hab. Jarosław Domagała jest 
znanym pianistą-kameralistą. Pełni 
funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. S. Moniuszki w Gąbi-
nie. Posiada również doświadczenie  
w pracy akademickiej, był m.in. peda-
gogiem Akademii Muzycznej w Pozna-
niu i Akademii Muzycznej w Łodzi. Pro-
wadzi czynną działalność artystyczną 
w Polsce i za granicą, występuje jako 
solista i kameralista. Współpracuje ze 
znanymi muzykami, aktorami i zespo-
łami. Dokonał licznych nagrań muzycz-

nych, wydał kilka płyt CD. Zarejestro-
wał utwory solowe oraz towarzyszył  
w charakterze akompaniatora solistom 
i chórom. Ma w swym dorobku wie-
le prawykonań muzycznych utworów 
polskich kompozytorów. Prowadził za-
jęcia z zakresu kameralistyki podczas 
międzynarodowych warsztatów wo-
kalnych. Współpracował podczas nich 
z wieloma wybitnymi pedagogami, 

był m.in. akompaniatorem 
podczas Kursów Wokalnych 
prof. Teresy Żylis-Gary z Me-
tropolitan Opera w Nowym 
Jorku. Pracował jako kore-
petytor i akompaniator w Te-
atrze Wielkim w Łodzi.

Prowadzi czynną działal-
ność naukową. Jest autorem 
4 książek i ok. 60 artykułów,  
w których przedstawia róż-
norodne aspekty kultury mu-
zycznej i edukacji artystycznej. 
Posiada duży dorobek pedago-
giczny, uczniowie klasy fortepia-
nu J. Domagały uzyskali przeszło 
30 nagród na międzynarodowych 
i ogólnopolskich konkursach mu-
zycznych. 

W warsztatach uczestniczyli 
uczniowie i nauczyciele klasy forte-
pianu z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kut-
nie, Miejskiej Szkoły Muzycznej I st.  
w Gostyninie, Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II st. w Pabianicach oraz ze 
Szkoły Muzycznej I st. im. S. Moniuszki  
w Gąbinie. Pracowano nad interpre-
tacją utworów, zwracano uwagę na 
umiejętność dostrzegania i elimi-
nowania własnych błędów w grze. 
Przedstawiano ćwiczenia pomagające  
w rozwiązywaniu trudności związa-
nych z grą na instrumencie.

Zwieńczeniem warsztatów były 
dwa koncerty przygotowane przez 
prowadzących.  Prof. dr hab. Mariusz 
Drzewicki wykonał utwory F. Chopi-
na. Dr hab. Jarosław Domagała zagrał  
w duecie z uczniem Maciejem Doma-
gałą utwory S. Moniuszki i I. J. Pade-
rewskiego. 

  Zadanie pn. Przygotowanie i pro-
wadzenie Warsztatów Pianistycznych 
„Piano Art” mające na celu rozwój 
kapitału społecznego poprzez przy-
gotowanie i prowadzenie warsztatów 
pianistycznych zostało dofinanso-
wane przez Lokalną Grupę Działania 
AKTYWNI RAZEM w formie GRANTU 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”.

www.gabin.pl
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XLII edycja konkursu recytatorskiego im. 
Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”
W dniu 12 maja 2021 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie zorganizo-
wała XLII edycje rejonowych eliminacji konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka 
„Pięknie być człowiekiem” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Mimo trudnego 
czasu pandemii i troski  
o zdrowie każdego  
z nas udało nam się ko-
lejny raz spotkać na tej 
wspaniałej kulturalnej 
imprezie.

Tematem przewod-
nim konkursu tegorocz-
nej edycji była „Ekolo-
gia”, która stała się wy-
zwaniem XXI wieku.

Konkurs otworzył 
Dyrektor MGBP w Gąbi-
nie Pan Jarosław Doma-
gała. W słowach skie-
rowanych do młodych 
recytatorów akcento-

wał jak ważna jest poezja, muzyka, kultura i sztuka w życiu 
każdego z nas.

Konkurs odbył się w Szkole Muzycznej I stopnia im. Sta-
nisława Moniuszki w Gąbinie.

Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie ze Szkół 
Podstawowych Miasta i Gminy Gąbin oraz Gminy Łąck.
• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie.
• Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 

roku w Dobrzykowie.
• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Nowym Ka-

mieniu.
• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Nowym Grabiu.
• Szkoła Podstawowa im. p por. Emilii Gierczak w Łącku

Dla uczestników przygotowano nagrody książkowe  
za I, II i III miejsce oraz dyplomy pamiątkowe.

Tradycyjnie przygotowano poczęstunek. W roku bieżącym 
w postaci suchego prowiantu pakowanego hermetycznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Pan Krzysztof Jadczak prze-
kazał dla wszystkich uczestników konkursu nagrody książkowe, 
tj. „Uparciuszek” autorstwa Pani Celiny Lewandowskiej.

Do udziału w pracach komisji konkursowej zaproszenie 
przyjęli: Pani Joanna Stańczak sekretarz Gminy Gąbin, Pani 
Iwona Adamczyk dyrektor Przedszkola Samorządowego  
w Sannikach, Pani Barbara Golus dyrektor Miejsko-Gmin-
nej Biblioteki i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w San-
nikach, Pani Monika Cichońska dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Szczawinie Kościelnym, Pani Maria Olszewska 

bibliotekarz-nauczyciel Zespołu Szkół im. Stanisława Staszi-
ca w Gąbinie, Pani Anna Wojciechowska – instruktor biblio-
tekarz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Sannikach.

Komisja wysłuchała uczestników konkursu i przydzieliła 
nagrody w trzech kategoriach wiekowych.
• Grupa pierwsza klasy I - III
• Grupa druga klasy IV - VI
• Grupa trzecia klasy VII - VIII

Laureaci I i II miejsca z każdej grupy wiekowej wzięli 
udział w Finale konkursu 12 czerwca 2021 roku w Książnicy 
im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Komisja w składzie: Przewodnicząca – Pani Iwona Adam-
czyk, członkowie komisji – Pani Joanna Stańczak i Pani Maria 
Olszewska przyznała nagrody w pierwszej grupie wiekowej 
tj. klasy I - III
• Dudkiewicz Julia Szkoła Podstawowa w Gąbinie Klasa I
• Dębczyńska Agata Szkoła Podstawowa w Nowym Kamie-

niu Klasa I
• Zieliński Michał Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu 

Klasa III
Komisja w składzie: Przewodnicząca – Pani Barbara Go-

lus, członkowie komisji – Pani Monika Cichońska i Pani Anna 
Wojciechowska przyznała nagrody w drugiej grupie wieko-
wej, tj. klasy IV - VI
• Tomczak-Sierakowska Zofia Szkoła Podstawowa w Gąbi-

nie klasa V
• Milczarek Monika Szkoła Podstawowa w Gąbinie klasa VI
• Panek Adrianna Szkoła Podstawowa w Gąbinie klasa VI

Komisja w składzie: Przewodnicząca – Pani Iwona Adam-
czyk, członkowie komisji – Pani Joanna Stańczak i Pani Maria 
Olszewska przyznała nagrody w trzeciej grupie wiekowej, tj. 
klasy VII - VIII
• Wichrowska Amelia Szkoła Podstawowa w Gąbinie klasa VIII
• Żmudowska Maria Szkoła podstawowa w Łącku klasa VII
• Kadłubaj Zuzanna Szkoła Podstawowa w Gąbinie klasa VIII

Wszystkim nagrodzonym i uczestnikom konkursu gratu-
lujemy wspaniałych recytacji.

Nauczycielom, opiekunom i rodzicom dziękujemy za 
przygotowanie dzieci i młodzież do uczestnictwa w naszym 
konkursie.

Szkole Muzycznej I Stopnia im. Stanisława Moniuszki  
w Gąbinie dziękujemy za goszczenie nas w swoich progach 
w tym szczególnym dniu.

Już dziś zapraszamy wszystkich do udziału w kolejnej 
edycji konkursu. Mówiąc do zobaczenia dziękujemy za spo-
tkanie i wspólne przeżywanie „święta słowa”.
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Nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowej 
w Szkole Podstawowej w Gąbinie

Stypendium dla Tymoteusza Jóźwiaka absolwenta 
Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie

20 sierpnia 2021 r. w Szkole Podstawowej w miejscowości Cieśle (gmina Bodzanów) został 
podpisany aneks do umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Mazowieckim repre-
zentowanym przez Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Samo-
rządem Miasta i Gminy Gąbin reprezentowanym przez Krzysztofa Jadczaka Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin oraz Aleksandrę Kłys Skarbnika Gminy.

Od 23 lipca 2020 r. Miasto i Gmina Gąbin w partner-
stwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego reali-
zuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach  
X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działa-
nia 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddzia-
łania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podnie-
sienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Woje-
wództwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogra-
mowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu 
przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach podpisanego aneksu Szkoła Podstawowa  
w Gąbinie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów 
komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia 
wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora 
interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierających 
naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie 

12 sierpnia w Szkole Podstawowej 
im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r.  
w Dobrzykowie odbyła się bardzo miła 
i niecodzienna uroczystość. Uczeń tej 
szkoły został stypendystą Przemysła-
wa Czarnka Ministra Edukacji I Nauki. 
Dyplom za wybitne osiągnięcia za rok 
szkolny 2019/20 Tymoteusz Jóźwiak 
odebrał z rąk Pana Krzysztofa Jadcza-
ka Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin. 
Ze względu na pandemię uroczystości 
nagrodzenia stypendystów nie mogły 
odbyć się w ministerstwie. Sukcesu 
Tymkowi pogratulowali pan burmistrz  
Krzysztof Jadczak i pani Danuta Jaku-
bowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie.

Lista osiagnięć Tymka jest bardzo długa, oprócz tego, że 
w każdym roku szkolnym osiągał średnią ponad 5, to brał 
również udział w wielu konkursach przedmiotowych i ar-
tystycznych. Przykładem może być Ogólnopolski konkurs 
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz 
i szanujesz" organizowany przez Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
gdzie zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie i I miejsce 
na etapie wojewódzkim.

Największą pasją Tymka jest pływanie i na tym polu osią-
ga największe sukcesy. Najważniejszymi były: Ogólnopolski 
Sprawdzian Wytrzymałości i Wszechstronności Stylowej  

w Pływaniu w Józefowie - dzieci 11 
i 12 lat,  – 2 złote medale; Puchar 
Sprintu Night&Light w Gliwicach 
(zawody ogólnopolskie) – 3 złote 
medale i 1 srebrny; Zawody OMDO 
Od Młodzika do Olimpijczyka w War-
szawie – 9 złotych medali i 1 miejsce 
w rankingu zawodów; zwycięstwo  
w całym cyklu zawodów GRAND 
PRIX WMOZP w Warszawie – 6 zło-
tych medali; III Mistrzostwa Ma-
zowsza w Pływaniu pod patronatem 
Prezydenta Miasta Ciechanów w Cie-
chanowie – 5 złotych medali; I Inte-
gracyjne Zawody Pływackie o Puchar 

Książąt Mazowieckich" Razem Sprawniej" w Ciechanów –  
4 złote medale (tytuł Najlepszego Zawodnika); XVII Memo-
riał Cezarego Piórkowskiego w Pływaniu w Płocku – 4 złote 
i 1 srebrny medal.

Od tego roku szkolnego Tymoteusz Jóźwiak jest uczniem 
kl 6 Szkoły Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi 
w Łodzi. W swojej kategorii wiekowej jest jednym z najlep-
szych zawodników w Polsce.

Na uroczystości obecna była mama Tymka, która bardzo 
wspiera synów (młodszy brat Tymka Marcel też jest pływakiem).

Pan burmistrz i pani dyrektor życzyli Tymkowi kolejnych 
sukcesów i spełnienia się największego marzenia, którym jest 
udział i medale na Igrzyskach Olimpijskich 2024 w Paryżu.

nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. 
Uczniowie, którzy nie będą posiadali dostępu do internetu 
otrzymają mobilne routery.

W ubiegłym roku ten sam pakiet w ramach projektu 
otrzymała Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa  
z 1939 r. w Dobrzykowie.



III po raz kolejny ucieszyła fanów jednośladów na terenie naszej gminy. Na uczestników 
rajdu czekało ponad sto kilometrów dobrej, wspólnej zabawy i sportowej atmosfery

Gąbińska Setka
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Rowerzyści z całego kraju przyje-
chali do Gąbina, by 22 sierpnia wystar-
tować w kolejnej już edycji gąbińskie-
go rajdu rowerowego, poświęconego 
połączonej pasji do sportu i historii. 
Tematyka bitwy nad Bzurą we wrze-
śniu 1939, kontynuowana od 2020 
roku i będąca motywem przewodnim 
rajdu, zawiodła naszych cyklistów na 
cmentarze wojenne, kwatery wojsko-
we oraz miejsca związane z historią 
w Budach, Juliopolu, Mistrzewicach, 
Młodzieszynie, Kamionie, Witkowi-
cach oraz Januszewie. Uczestnicy 
wyprawy mogli posłuchać wykładów 
przodownik turystyki kolarskiej PTTK. 
Każdy z nich otrzymał ponadto odzna-
kę „Szlakiem Bohaterów Bitwy nad 
Bzurą 1939 r. w powiecie sochaczew-
skim”, zaś po przejechaniu określone-
go w regulaminie dystansu, pamiąt-
kowy medal. W rajdzie wzięło udział 
ponad 90 uczestników. Byli to nie tylko 
lokalni pasjonaci dwóch kółek ale rów-
nież rowerzyści z Łodzi, Ostrowa Wiel-
kopolskiego, Torunia, Łowicza, Kutna, 
Rawy czy Płocka. 

Pogoda dopisała, podobnie jak na-
stroje rowerzystów, którzy doskonale 
ocenili organizację i przebieg całego 
wydarzenia. Rajd dofinansowany z bu-
dżetu Miasta i Gminy Gąbin. 

Organizatorzy wydarzenia: MUKS 
Tandem Gąbin, Burmistrz Miasta  
i Gminy Gąbin, Muzeum Ziemi Socha-
czewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w So-
chaczewie. 
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Dołek Cup 2021
Stowarzyszenie Razem - dla Miasta i Gminy Gąbin po raz kolejny aktywnie wsparło lokal-
ną społeczność, organizując Turniej Plażowej Piłki Siatkowej „Dołek Cup 2021”. Sportowe 
zmagania odbyły się 29 sierpnia na zrewitalizowanych w ostatnich latach dawnym wyrobi-
sku gliny przy ul. Wojska Polskiego w Gąbinie. 

Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem lokalych pasjonatów 
piłki plażowej, którzy skrzyknięci w kilka drużyn rozegrali szereg me-
czów. W „Dołek Cup 2021” uczestniczyli mieszkańcy Gąbina, Nowego 
Grabia, Troszyna, Kamienia oraz strażacy z lokalnej jednostki OSP Gą-
bin. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Lider ze Szczawina Kościel-
nego, która pokonała zespół  Drżące Ananasy (Gąbin/Troszyn). Trzecie 
miejsce przypadło drużynie Kamień Team. Widowisko zakończyło się 
wręczeniem pucharów i medali. W ceremonii uczestniczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

Turniej odbył się na dawnym wyrobisku gliny. Na potrzeby jego or-
ganizacji oraz funkcjonowania boiska  stowarzyszenie Razem nawiozło 
10 ton piasku. Sportową atmosferę podgrzewali kibice, którzy wsparli 
swoich kolegów z poszczególnych drużyn. Była to głównie młodzież 
oraz pasjonaci piłki siatkowej, których na terenie gminy Gąbin jest bar-
dzo dużo. 

Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu Miasta i Gminy 
Gąbin w ramach Otwartego Konkursu Ofert na upowszechnianie kul-
tury fizycznej i sportu w roku 2021 na obszarze Miasta i Gminy Gąbin.

fot. www.terazgabin.pl
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Krzyżówka 

  1. Święty, patron parafii w Troszynie Polskim 
  2. Patron szkoły podstawowej w Nowym Grabiu
  5. Siedziba straży pożarnej
  7. Tam słynny dawny maszt radiowy 
  9. Jedno z jezior w pobliżu Gąbina 
12. Najkrótsza ulica w Gąbinie, nie Krótka 
13. Miasto na zachód od Gąbina 
16. Miejscowość niedaleko Koszelewa, słynna z bitwy  
       powstania styczniowego 
19. Niemiecka marka samochodowa 

POZIOMO:

PIOnOWO

Litery z pól oznaczonych na czerwono utworzą rowiązanie krzyżówki

2

5

10 11

1

  3. Stolica Egiptu 
  4. Nowe... tam Osiedle pod Klonami 
  6. Lekarz, generał, premier.
  8. Nazwa koła gospodyń wiejskich z Dobrzykowa 
10. Kazimierz, znany polski malarz pochodzący z Gąbina 
11. Nazwa dawnego gqbińliskiego kina 
14. Wyprowadza ruch samochodowy z miasta 
15 Potoczna nazwa dawnego wyrobiska gliny w Gąbinie 
17. Przepływa przez Gqbin 
18. Imię Bonapartego 
20. Nowy market w Gąbinie 
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Gąbin
z lotu ptaka


