
Dokończenie na str. 22 Dokończenie na str. 3Dokończenie na str. 16

Dokończenie na str. 2-3

• Ruszyła budowa obwodnicy Gąbina
• Pożegnanie Lata - Gąbin 2018 
• Dożynki parafialne na ziemi gąbińskiej
• Dożynki Powiatowe w Gąbinie
• II Edycja Gąbińskiej Dziesiątki
• Letnie rajdy rowerowe
• Dzień Wisły 2018 w Troszynie 

Polskim
• IX Rajd Motocykli Zabytkowych
• Podsumowanie VII Kadencji  

Samorządu Miasta i Gminy Gąbin
• Jesienne inwestycje
• Nowy maszt flagowy na gąbińskim 

ratuszu
• Budowa drogi Kępina-Plebanka
• Uroczystości 79. rocznicy wybuchu 

II wojny światowej

W numerze:

wydanie 3/2018

egzemplarz bezpłatny

Pożegnanie 
Lata za nami

Jesienne 
inwestycje

Uroczyste rozpoczęcie 
budowy obwodnicy

Dożynki 
Powiatowe  
w Gąbinie

Po latach wytężonej pracy, negocja-
cjach oraz przeprowadzeniu szeregu wy-
maganych procedur prawnych, rusza bu-

dowa gąbińskiej obwodnicy. 27 lipca od-
było się uroczyste rozpoczęcie budowy.
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Uroczyste rozpoczęcie 
budowy obwodnicy

Kręta droga do celu – czyli historia 
budowy gąbińskiej obwodnicy

Zamysł wybudowania obwodnicy 
Gąbina powstał kilkadziesiąt lat temu. 
Idea powstania obwodnicy od samego 
początku silnie wspierana była przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, 
Krzysztofa Jadczaka. Pierwsze plany 
i przymiarki do tego, jaki kształt będzie 
miała inwestycja, zaczęły powstawać 
podczas opracowywania planu zago-
spodarowania przestrzennego, w la-
tach 2003-2005. Kamieniem milowym 
było podpisanie w 2013 roku, umowy 
na wykonanie projektu budowy ob-
wodnicy. Konsultacje społeczne spo-
wodowały, iż projekt kilkukrotnie uległ 
zmianie. Prowadzone między Woje-
wództwem Mazowieckim a mieszkań-
cami Gąbina mediacje, trwały bardzo 
długo. W rozwiązywanie problemów, 
aktywnie włączały się lokalne struktu-
ry samorządowe oraz Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, Adam Stru-
zik i Burmistrz MiG Gąbin, Krzysztof 
Jadczak. Przekonywał on, iż inwestycja 
nie zagrozi mieszkańcom, zaś wszelkie 
spory, uregulowane zostaną na drodze 
prawnej, z pełnym poszanowaniem 
praw lokalnej społeczności. Ostatecz-
nie kwestie sporne udało się rozwią-
zać. 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda 
Mazowiecki wydał zezwolenie na bu-
dowę gąbińskiej obwodnicy. Stała się 

ona prawomocna 16 listopada 2017 
roku. Wiosną 2018 roku ruszył prze-
targ, mający wyłonić wykonawcę. Zło-
żone oferty były jednak zbyt wysokie 
w stosunku do zaplanowanego budże-
tu. Kolejny przetarg odbył się w maju 
br. Wygrało go Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. 
Umowę na budowę obwodnicy podpi-
sano 20 lipca 2018 roku.

Rusza budowa – relacja 
z uroczystości

27 lipca, na drodze wojewódz-
kiej 577 (od strony Łącka), w miejscu 
planowanego wjazdu na obwodnicę, 
spotkali się przedstawiciele władz sa-
morządowych i rządowych, reprezen-
tanci służb drogowych i budowlanych, 
zaproszeni goście oraz okoliczni miesz-
kańcy. Uczestniczyli oni w uroczystym 
rozpoczęciu prac budowlanych. Wy-
darzenie otworzył Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak – gospodarz uroczystości. 
W kilku słowach podziękował obecnym 
za zaangażowanie w przygotowanie 
całego projektu. Burmistrz podkreślił, 
iż bez wspólnej, ciężkiej pracy ponad 
politycznymi podziałami, ta najwięk-
sza gąbińska inwestycja nie doszłaby 
do skutku. Słowa podziękowania skie-
rował do obecnych na uroczystości: 
Marszałka Adama Struzika, Kierownik 
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, 

Marleny Mazurskiej, Przewodniczące-
go Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego, Ada-
ma Orlińskiego oraz Dyrektora MZDW, 
Mirosława Kaczmarka. Współpraca 
na wielu płaszczyznach, tak lokalnego 
samorządu jak i organów rządowych 
i wojewódzkich, pozwoliła przezwycię-
żyć wszelkie trudności i doprowadzić 
projekt budowy obwodnicy do etapu 
realizacji – mówił Burmistrz Krzysztof 
Jadczak. Wiele życzliwych słów o lokal-
nym samorządzie i obopólnej współ-
pracy wypowiedzieli Marszałek Adam 
Struzik, Starosta Mariusz Bieniek oraz 
Prezes firmy wykonawczej – Andrzej 
Ładyński. Punktem kulminacyjnym uro-
czystości było symboliczne ustawienie 
znaku drogowego, oznaczającego ro-
boty drogowe. Uroczystość zwieńczyło 
pamiątkowe zdjęcie na przyszłym placu 
budowy, na którym już niedługo po-
wstanie gąbińska obwodnica.

Co dalej?
Zakończenie budowy, zaplanowane 

jest na koniec października 2019 roku. 
Powstanie obwodnicy otwiera zupełnie 
nowe możliwości rozwojowe i strate-
giczne, tak dla miasta jak i dla całego 
regionu. Kilkadziesiąt milionów złotych, 
przeznaczonych na drogi, zjazdy, skrzy-
żowania, przebudowę istniejącej sieci 
komunikacyjnej, przyczyni się do du-
żych przeobrażeń w strukturze gospo-
darczej MiG Gąbin. Burmistrz Krzysztof 
Jadczak wraz z Radą Gminy zaplanował 
powstanie Gąbińskiej Strefy Rozwoju 
Gospodarczego „Przy obwodnicy”,zlo-
kalizowanej w pobliżu wspomnianej in-
westycji. Strefa obejmuje 90 ha. Zmie-
niony Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego przewiduje tam działalność 
gospodarczą i usługową. Projekt przy-
czyni się do pobudzenia gospodarcze-
go regionu i dalszego rozwoju lokalnej 
przedsiębiorczości, co z kolei przeniesie 
się na powstanie nowych miejsc pracy.

Po wybudowaniu obwodnicy, ciężki 
ruch drogowy zacznie w końcu omijać 
Gąbin. Zmniejszy się ryzyko wypadków 
zaś mieszkańcy odczują wyraźną ulgę, 
zarówno pod względem bezpieczeństwa 
jak i hałasu, generowanego przez pojaz-
dy. Gąbin to miasto o średniowiecznym 
układzie urbanistycznym. Niesymetrycz-
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na geometria skrzyżowań oraz małe 
i wąskie uliczki to zmora dla kierowców 
oraz mieszkańców domów, usytuowa-
nych przy najczęściej uczęszczanych 
arteriach komunikacyjnych. Zmniejszo-
ny ruch to większe bezpieczeństwo dla 
dzieci i dorosłych oraz większe szanse na 
rozwój turystyki regionu.

Planowana inwestycja jest częścią 
szerszego projektu, przewidującego 
powstanie pełnej obwodnicy okalają-

We wrześniu br, rozpoczęły się 
prace przy budowie miejsca spotkań 
i rekreacji w m. Lipińskie – „Ławeczce 
Pokoleń” .

 Dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym, Stowarzyszenie Lipińskie 
zdobyło fundusze na budowę grilla 
stacjonarnego oaz altany dla miesz-
kańców. Jest to początek szerszego 
projektu, który w domyśle obejmuje 
centrum rekreacji – z ławeczkami, pla-

cem zabaw, małą infrastrukturą tury-
styczną. Punkt będzie znajdował się 
przy remizie OSP Lipińskie.

Stowarzyszenie powstało z inicja-
tywy mieszkańców miejscowości Li-
pińskie, którzy dostrzegają potrzebę 
promocji i rozwoju swojej miejscowo-
ści.  Organizacja powstała w 2016 roku 
z inicjatywy Anny Kiełbasy oraz Krzysz-
tofa Ledziona . Od tej pory prężnie 
działa na rzecz lokalnej społeczności.

Ławeczka Pokoleń - Sukces 
stowarzyszenia z miejscowości Lipińskie

Stowarzyszenie zorganizowało 
wycieczkę mieszkańców do Torunia, 
połączoną ze zwiedzaniem miasta 
i warsztatami kulinarnymi. Uczestniczy 
również w uroczystościach gminnych, 
gdzie wystawia swoje stoisko z regio-
nalnymi przysmakami – pysznymi chle-
bami na zakwasie, ciastami, tradycyj-
nym smalcem i masłem.

Opracowanie: W. Olszewski 
Fot: K. Ledzion

cej Gąbin, także w części wschodniej. 
Odciąży ona centrum miasta, poprzez 
wyprowadzenie z Gąbina ruchu dro-
gowego, poruszającego się z Płocka 
w kierunku Warszawy oraz zlokalizo-
wanych w pobliżu autostrad i dróg 

ekspresowych. Ma to ogromne zna-
czenie, zwłaszcza w szerszej perspek-
tywie oraz planach budowy w okolicy, 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński
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INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA 
I GMINY GĄBIN

• Prace remontowe przy rewitalizacji 
gąbińskich zabytków zbliżają się ku 
końcowi. Otwarcie obiektów  zapla-
nowane jest na 14 października br. 
W ramach inwestycji odrestaurowano 
dwa ważne, historyczne obiekty – ka-
mienicę z 1809 roku oraz dawny sąd 
grodzki. W ramach renowacji dobu-
dowano zewnętrzne klatki schodowe 
z windami zewnętrznymi i podjazdami 
dla osób niepełnosprawnych. Wymie-
niono pokrycie dachowe, wyremon-
towano elewacje, zmodernizowano 
sieć elektryczną, systemy grzewcze, 
stolarkę oraz wykonano szereg innych 
prac adaptacyjnych, dostosowujących 
budynki do nowych ról – centrów kul-
tury i miejsc spotkań dla wszystkich 
mieszkańców ziemi gąbińskiej. Obiek-
ty będą spełniać funkcje użyteczności 
publicznej, aktywizując lokalną spo-
łeczność i zwiększając perspektywy 
rozwojowe regionu.  W ich murach 
swoje siedziby ulokują gąbińskie sto-
warzyszenia i organizacje prospołecz-
ne, działać będzie Muzeum Ziemi 
Gąbińskiej, powstanie sala koncerto-
wa, pomieszczenia biblioteczne, filia 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

siedziba spółdzielni socjalnej oraz Gą-
biński Inkubator Przedsiębiorczości. 
Inwestycje dofinansowane zostały z 
środków UE -  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego (dysponującego przydzie-
lonymi funduszami unijnymi). Kwota  
dofinansowania wynosi 3 196 848,55 
zł. Program rewitalizacji gąbińskich 
zabytków jest częścią szerszego przed-
sięwzięcia, swoim zasięgiem obej-
mującego cały obszar Miasta i Gminy 
Gąbin i rozłożonego w czasie na wiele 
najbliższych lat. Stanowi on  ważny 
projekt lokalnego samorządu. W swo-
ich ogólnych założeniach obejmuje 
aktywizację społeczną mieszkańców, 
inwestycje w infrastrukturę, kulturę, 
turystykę oraz rozwój przedsiębior-
czości. Cały projekt rewitalizacji pro-
wadzony jest przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin, nadzorującego prace 
jednostek zaangażowanych w przed-
sięwzięcie (Komitet Rewitalizacyjny, 
poszczególne referaty Urzędu Miasta 
i Gminy Gąbin oraz organizacje poza-
rządowe). 

• Trwają prace budowlane przy gąbiń-
skiej obwodnicy. W ramach inwestycji 

powstaną nowe skrzyżowania, trzy 
ronda, drogi krzyżujące się z projekto-
waną obwodnicą oraz ścieżki serwiso-
we, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi 
pieszo-rowerowe, zjazdy indywidual-
ne i publiczne, przejścia ekologiczne 
dla płazów i małych zwierząt, oświetle-
nie oraz odpowiednie oznakowanie. 
Obecnie zakończono tyczenie geode-
zyjne. Trwają prace przy niwelacji tere-
nu i odhumusowanie, wycinka drzew i 
przygotowanie obszaru  inwestycji do 
prac budowlanych. Ustalone zostały 
drogi dojazdowe. Zwożony jest mate-
riał budowlany. Głównym inwestorem 
jest Województwo Mazowieckie – Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Warszawie. Inwestycja będzie dofi-
nansowana ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020. Gąbińska 
obwodnica to największa powojenna 
inwestycja na terenie Miasta i Gminy 
Gąbin. Koszt realizacji zadania wynosi 
ponad 47 milionów złotych. Nowy od-
cinek drogi powstanie w południowo-
-zachodniej części miasta. Będzie miał 

Okres wakacyjny oraz wczesna jesień, były na terenie Miasta i Gminy Gąbin czasem 
wzmożonej pracy inwestycyjnej. Część zadań została zrealizowana, część jest na ukończe-
niu. Przedstawiamy najważniejsze działania inwestycyjne, prowadzone na terenie gminy 
w ostatnim kwartale:
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długość ponad 4,5 kilometra. Obwod-
nica odciąży komunikacyjnie  zabytko-
we centrum miasta a także zmniejszy 
ryzyko wypadków i poprawi bezpie-
czeństwo. W Gąbinie krzyżują się dro-
gi wojewódzkie 577, 574 oraz kilka 
dróg powiatowych. Duże natężenie 
ruchu osobowego i ciężarowego, któ-
ry zagraża budynkom oraz  powoduje 
hałas; wąskie, utrudniające przejazd 
uliczki, stwarzają duże zagrożenie dla 
mieszkańców. Warto przypomnieć, iż 
przez Gąbin  przewożone są także sub-
stancje niebezpieczne.

• Już wkrótce rozpocznie się kolejny 
etap budowy ścieżki pieszo-rowero-
wej na odcinku Gąbin-Wymyśle na 
długości 550 mb. W ramach zadania, 
na całym odcinku przeprowadzone 
zostanie profilowanie i zagęszczenie 
podłoża , wyrównanie istniejącej pod-
budowy oraz położenie mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 4 
cm. Inwestycja jest obecnie na etapie 
wyboru wykonawcy. Budowa ście-
żek pieszo-rowerowych jest ważnym 
punktem inwestycyjnym  dla lokalne-
go samorządu. Rozbudowa infrastruk-
tury pieszo-rowerowej realizowana 
jest we współpracy z Powiatowym 
Zarządem Dróg oraz Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. W ra-
mach zadań, prowadzone są również 
inne działania – m.in. realizowana bę-
dzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Dobrzykowskiej.  

• Powstała nowa droga wewnętrzna w 
miejscowości Nowe Grabie – na Osie-
dlu Pod Klonami. Prace budowlane 
prowadzono na długości 216 mb. W 
toku prac wyprofilowano i zagęszczo-
no podłoże a także położono kost-
kę brukową o grubości 8 cm. Prace 
zakończyły się w ostatniej dekadzie 
września. Koszt zadania to 199 tys. 
587 zł. Inwestycja zrealizowana była 
przy współpracy finansowej z miesz-
kańcami.

• Ukończono prace termomodernizacyj-
ne kamienicy przy Starym Rynku 14 w 
Gąbinie. W ramach zadania wykonano 
roboty instalacyjne w zakresie elektry-
ki oraz docieplenie budynku. Częścio-
wo wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową. Wymieniono kocioł gazo-
wy, wykonano instalację odgromową 
i przeprowadzono roboty wykończe-

niowe przy elewacji budynku. Koszt in-
westycji wyniósł 552 tys. zł. Samorząd 
otrzymał na inwestycję dofinansowa-
nie z UE. 

• Przeprowadzono prace konserwator-
skie na budynku  OSP oraz kamienicy 
Stary Rynek 14. W obydwu przypad-
kach zabezpieczono  i pomalowano 
poszycie dachowe. Na realizację zada-
nia gmina otrzymała dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego  w kwocie 
23 tys. zł.

• W okresie letnim na terenie Miasta i 
Gminy Gąbin prowadzono prace bu-
dowlane na jedenastu odcinkach dróg 
gminnych. Nowe odcinki  powstały w 
Gąbinie, Nowym Troszynie,  Nowym 
Wymyślu,  Jordanowie, Dobrzykowie, 
Koszelewie, Okoluszu. Prace budowla-
ne przeprowadzono także na drogach 
Małe Góry-Potrzebna oraz Stary Ka-
mień-Guzew. We wszystkich wymie-
nionych miejscowościach położono 
nawierzchnię z mieszanek mineralno-
-bitumicznych asfaltowych. Na odcin-
kach dróg w miejscowości Lipińskie 
oraz Jadwigowie położone zostały 
nakładki na istniejące już nawierzch-
nie asfaltowe. Koszt inwestycji wyniósł 
342 tys. zł. Wybudowane odcinki są 
kolejnym etapem szerszego projektu 
rozbudowy infrastruktury drogowej 
na obszarze Miasta i Gminy Gąbin. W 
ostatniej kadencji samorządowej po-
wstało łącznie około 25 kilometrów 
nowych dróg gminnych. 

• Realizowana jest inwestycja rozbudo-
wy drogi przy ul. Pięknej w Gąbinie. W 
ramach zadania powstanie odcinek, 
łączący ulicę Piękną z ulicą Słoneczną. 
Położona zostanie kostka brukowa, 
pobudowane chodniki, kanalizacja 
deszczowa i zjazdy. Zamontowane bę-
dzie również oświetlenie uliczne. Koszt 
zadania to około 551 tys. zł. Budowa 
drogi poprawi lokalną komunikację 
i bezpieczeństwo, łącząc ulicę Piękną 
z ulicą Słoneczną. Do tej pory ciąg ko-
munikacyjny w regionie był znacznie 
utrudniony, właśnie poprzez brak in-
frastruktury drogowej na wspomnia-
nym odcinku. Nieutwardzony frag-
ment ulicy Pięknej utrudniał swobod-
ny przejazd pojazdów oraz dojazd do 
posesji prywatnych, zlokalizowanych 
w pobliżu.

• Trwają prace przy budowie placu za-

Fasada odrestaurowanej kamienicy 
przy ul. Stary Rynek 6 w Gąbinie

baw zlokalizowanego w obrębie kom-
pleksu szkolnego w Nowym Grabiu. 
Nowy obiekt ma zostać oddany do 
użytku do 30 listopada br. Postawione 
zostaną trzy urządzenia – huśtawka 
ważka, domek dżungla oraz bujany 
konik. Obiekt będzie posiadał bez-
pieczną nawierzchnię oraz ogrodzenie 
o długości 45 mb. Koszt inwestycji to 
ok.  61 tys. zł.

• Miasto i Gmina Gąbin realizuje mini-
sterialny Program „Aktywna Tablica”. 
W ramach projektu zakupione zosta-
nie 7 tablic interaktywnych wraz z ul-
tra krótkoogniskowym projektorem. 
Dodatkowo kupione będą dwa pro-
jektory multimedialne. Z programu 
korzystają cztery szkoły: Szkoła Podsta-
wowa w Gąbinie, Szkoła Podstawowa 
w Dobrzykowie, Szkoła Podstawowa 
w Nowym Kamieniu oraz Szkołą Pod-
stawowa w Czermnie.  Koszt inwestycji 
wyniesie 60 tys. zł.
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Od 27 czerwca na dachu gąbińskie-
go ratusza powiewa flaga państwowa 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zamontowa-
na na maszcie dachowym, stanowi do-
pełnienie zainstalowanych wcześniej 
masztów, zlokalizowanych na gąbiń-
skiej starówce.

Udekorowanie ratusza flagą,  zwią-
zane jest z obchodzonymi w tym 
roku uroczystościami, związanymi ze 
100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Flaga państwowa jest znakiem, 
składającym się z barw narodowych 
– bieli i czerwieni. Jej genezy szukać 
możemy w XIX wieku. Wcześniej wy-
korzystywano chorągwie heraldyczne 
w postaci białego orła na czerwonym 
tle. Oficjalnie flaga państwa została 
wprowadzona przez Sejm Ustawodaw-
czy w 1919 roku.

opracowanie: W. Olszewski 
fot. A. Świerzyński

Nowy maszt 
flagowy
na Ratuszu

Podpisanie umowy na rozbudowę 
ul. Pięknej w Gąbinie

Flagą państwową 
Rzeczypospolitej 
Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie 
(art. 6 ustawy o godle). 
Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.

We wtorek 28 sierpnia, w siedzibie 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Warszawie odbyło się uroczyste 
podpisanie umów na dofinansowanie 
inwestycji w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. 
W uroczystości wziął udział Burmistrz 
Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Joan-
na Stańczak. Urząd Wojewódzki re-
prezentował Wojewoda Mazowiecki, 
Zdzisław Sipiera. Miasto i Gmina Gąbin 
otrzymało wsparcie finansowe na roz-
budowę odcinka drogi przy ul. Pięknej. 
Kwota dofinansowania wynosi 428 
tys. zł. Wspomniane środki pochodzą 
z funduszy rządowych. 

Dzięki dofinansowaniu powstanie 
odcinek drogi, łączący ulicę Piękną 
z ulicą Słoneczną. Położona zostanie 
kostka brukowa. Powstaną chodniki, 
kanalizacja deszczowa i zjazdy. Zamon-
towane będzie również oświetlenie 
uliczne. Cały koszt zadania wyniesie 
około 551 tys. zł. 

Inwestycja, podzielona będzie na 
trzy etapy. Część drogową wykona 
Zakład Usług Drogowych Józef Panuś 

z miejscowości Woźniki. Część sani-
tarną firma Bango z Brochocinka, zaś 
oświetlenie firma Hydropol Sp. z o.o.  
z Gostynina

Prace rozpoczną się w pierwszej 
dekadzie września. Planowane ukoń-
czenie inwestycji przewidziane jest na 
początek listopada 2018 r. 

Budowa drogi poprawi lokalną ko-
munikację i bezpieczeństwo, łącząc 
ulicę Piękną z ulicą Słoneczną. Do tej 
pory ciąg komunikacyjny w regionie 
był znacznie utrudniony, właśnie po-
przez brak infrastruktury drogowej na 
wspomnianym odcinku. Nieutwardzo-
ny fragment ulicy Pięknej utrudniał 
swobodny przejazd pojazdów oraz do-
jazd do posesji prywatnych, zlokalizo-
wanych w pobliżu. 

Zadanie  współfinansowane z bu-
dżetu państwa w ramach „Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019” 
Kwota dofinansowania: 428 747,00 zł, 
beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin, rok 
realizacji zadania: 2018.

Oprac: W. Olszewski
Fot: Wojewódzki Urząd Mazowiecki 

w Warszawie

Nowy maszt na gąbińskim ratuszu
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Promesy podpisane - rusza budowa 
drogi gminnej w Nowym Wymyślu

Ponadto wręczone zostały prome-
sy na usuwanie skutków klęsk żywio-
łowych. W uroczystości wziął udział 
Burmistrz Krzysztof Jadczak. Miasto i 
Gmina Gąbin otrzymało wsparcie fi-
nansowe w wysokości 210 tys. zł na 
remont drogi wewnętrznej w m. Nowe 
Wymyśle o długości 1 km.  

Dotacja dla MiG Gąbin pochodzi ze 
środków na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Łącznie na inwestycje 
drogowe w tym zakresie wydanych zo-
stanie około 11 mln. złotych.

Wręczenia promes dokonał Woje-
woda Mazowiecki, Zdzisław Sipiera.

Umowa na sprzęt OSP

Wśród obecnych na podpisaniu 
umów i wręczeniu promes byli m.in: 
Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP,  Wice-
wojewodowie Sylwester Dąbrowski i Ar-
tur Standowicz, Alicja Walecka, Dyrektor 
Biura Wojewody, Katarzyna Harmata Za-
stępca Dyrektora Biura Rozwoju i Inwe-
stycji MUW, Marek Szymański, Zastępca 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego MUW.

Dofinansowanie pochodzi z rezer-
wy Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, a środki zostały przyznane 
na wniosek Wojewody Mazowieckiego.

Oprac: W. Olszewski

30 sierpnia w Ministerstwie Spra-
wiedliwości w Warszawie, przedsta-
wiciele mazowieckich samorządów 
wzięli udział w uroczystym podpisaniu 
umów na dofinansowanie wyposaże-
nia Ochotniczych Straży Pożarnych w 
ramach Programu wsparcia z Fundu-

szu Sprawiedliwości. Beneficjentem 
programu jest także Miasto i Gmina 
Gąbin.

Umowę na kwotę  24 205,50 zł ze 
strony Ministerstwa Sprawiedliwości 
podpisał Mikołaj Pawlak – Dyrektor 
Departamentu Spraw Rodzinnych i 
Nieletnich Ministerstwa Sprawiedli-
wości. Miasto i Gminę Gąbin reprezen-
tował Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz 
Skarbnik Joanna Stańczak. Wsparcie 
ze strony ministerstwa wynosi 99% 
wszystkich kosztów poniesionych 
na rzecz zadania zakupu sprzętu dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Z pro-
gramu skorzystają lokalne jednostki 
OSP, dbające o bezpieczeństwo miesz-
kańców Miasta i Gminy Gąbin. 

Program Funduszu Sprawiedliwo-
ści dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
realizowany razem z Państwową Strażą 
Pożarną. Obejmuje swoim zasięgiem 
300 gmin i miast całego województwa 
mazowieckiego. Dzięki wsparciu finan-
sowemu doposażonych będzie około 2 
tys. jednostek OSP.

Oprac: W. Olszewski
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28 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uro-
czystość podpisania umów w  ramach wieloletniego rządowego Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.



8

www.gabin.pl

Budowa drogi Kępina – Plebanka

Nowy, większy paczkomat 
Inpost w Gąbinie

 W II połowie czerwca trwały prace 
budowlane na odcinku drogi gminnej 
Kępina-Plebanka. Łącznie pobudowa-
no 700 m utwardzonej nawierzchni, 
znacząco poprawiającej dojazd miesz-
kańców do swoich pól i posesji.

Prace drogowe prowadziła firma 
PRD S.A. z Gostynina. Na budowanym 
odcinku położono podbudowę z kru-
szyw łamanych  oraz warstwę wiążącą o 
grubości 4 cm i warstwę ścieralną o gru-
bości 3 cm. Dodatkowo uporządkowane 
zostały pobocza, zamontowano również 
niezbędne oznakowanie drogowe. 

Koszt inwestycji wyniósł 317 tys. zł. 
Miasto i Gmina Gąbin pozyskało do-
finansowanie na realizację zadania z 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Reszta środków pochodziłą z budżetu 
MiG Gąbin.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

Od 6 września mieszkańcy Miasta i 
Gminy Gąbin mogą korzystać z nowego, 
dużo większego paczkomatu, zlokalizo-
wanego w parku przy ul. Browarnej. 

Nowy paczkomat jest 3x większy od 
poprzedniego. Poprawi to dostępność 
do usługi InPost oraz zniweluje pro-
blem przepełnionego paczkomatu, tak 
często występujący, zwłaszcza w okre-
sie świątecznym i wyprzedażowym. 

Lokalizacja obiektu uległa nie-
znacznej zmianie. Wynikało to z gaba-
rytów nowego paczkomatu. Obecne 
usytuowanie jest jednak zbliżone do 
poprzedniego i nie wpłynie na jakość 
usługi InPost.

Oprac. i fot: W. Olszewski

Zmodernizowany, 700-metrowy odcinek drogi 
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Wizyta członków gmin żydowskich z USA w Gąbinie
W niedzielę 12 sierpnia 
Gąbin odwiedzili potom-
kowie społeczności żydow-
skiej. Wycieczka ze Stanów 
Zjednoczonych zwiedziła 
miejsca pamięci oraz wzięła 
udział w pokazie filmowym.

Przyjezdni goście zwiedzanie mia-
sta rozpoczęli od spotkania na Starym 
Rynku. Przywitali ich członkowie Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Gąbińskiej 
z Prezes Anną Ostrowską na czele. 
Wśród zaproszonych na historyczny 
spacer, znalazł się mieszkaniec Gąbina, 
Jan Jędrzejewski. Pamiętając wielokul-
turowy, przedwojenny Gąbin, wcielił 
się w rolę przewodnika, oprowadzając 
gości po najważniejszych miejscach 
pamięci. Wielkie poruszenie wywołało 
przejście ulicą Strażacką - miejscem, 
skąd w 1939 roku gąbińscy żydzi, zo-
stali wywiezieni przez Niemców do 
obozów koncentracyjnych. Pan Jędrze-
jewski, naoczny świadek tych wyda-
rzeń, ze łzami w oczach opowiadał o 
zagładzie lokalnej społeczności żydow-
skiej. Jego relacja została doceniona 
przez słuchaczy, którzy nie bez emocji 
i wzruszenia, dziękowali za wspaniałą 
lekcję historii.

Następnym punktem wycieczki 
było odwiedzenie dawnego cmentarza 
oraz modlitwa za zmarłych przodków, 
pochowanych na ziemi gąbińskiej.

Po południu społeczność żydow-
ska spotkała się w sali OSP. Uroczyście 
przywitani przez Sekretarza Miasta 
i Gminy Gąbin, Stanisława Guziaka, 
wzięli udział w projekcji filmu. Doku-
ment poświęcony był spalonej przez 
Niemców bożnicy żydowskiej - piękne-
mu i zabytkowemu budynkowi, stoją-
cemu onegdaj przy ul. Kilińskiego.

Na koniec spotkania, potomkowie 
gąbińskich żydów przekazali na ręce 
Sekretarza pamiątkowy obraz, przed-
stawiający most - symbol współpracy, 
dialogu i nawiązywania kontaktów. Re-
prezentująca TMZG, Anna Ostrowska 
otrzymała z kolei pamiątkowe tablice, 
dotyczące historii lokalnej żydowskiej 
społeczności.

Tegoroczna wyprawa, była kolej-
ną wizytą potomków dawnej gminy 
żydowskiej w Gąbinie. Wzięło w niej 
udział około 40 osób - obywateli Sta-
nów Zjednoczonych. Poprzednia, od-
była się dwa lata temu. Połączona była 
z dniem wielokulturowości - ukazują-
cym bogactwo etniczne i kulturowe 
dawnej ziemi gąbińskiej.

oprac i fot: W. Olszewski

W rolę przewodnika wcie-
lił się Pan Jan Jędrzejewski

Spotkanie na żydowskim cmentarzu
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• Prowadzono prace remontowe na 
terenie placówek oświatowych Mia-
sta i Gminy Gąbin – modernizowano 
sale lekcyjne, korytarze oraz po-
mieszczenia sanitarne.

• Pobudowano nowoczesny plac za-
baw przy Przedszkolu Samorządo-
wym im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Gąbinie.

• Trwa rozbudowa kompleksu szkol-
nego w Nowym Grabiu. 

• Powstaje plac zabaw przy żłobku sa-
morządowym w Nowym Grabiu.

• Wybudowano nową drogę na ul. 
Pięknej w Gąbinie ze środków Pro-
gramu Gminnej i Powiatowej Infra-

Ostatnie wybory – w 2014 roku, 
w I turze, z bardzo dużym poparciem 
mieszkańców, po raz kolejny  wygrał 
Krzysztof Jadczak. Wraz z nowo wybra-
ną Radą Miasta i Gminy Gąbin, przy-
stąpił do intensywnych prac związa-
nych z dalszym rozwojem gminy. Przez 
całą VII kadencję samorządu, prowa-
dzono szereg ważnych inwestycji. Oto 
najważniejsze z nich:
• Przeprowadzono rewitalizację naj-

cenniejszych zabytków Gąbina – ka-
mienicy przy ul. Stary Rynek 6 oraz 
dawnego sądu grodzkiego przy ul. 
Płockiej 7. W ramach inwestycji od-
restaurowano dwa ważne, historycz-
ne obiekty – kamienicę z 1809 roku 
oraz dawny sąd grodzki.

• Doprowadzenie do finału, etapu przy-
gotowawczego pod budowę gąbiń-
skiej obwodnicy. Prace  budowlane 
ruszyły zaś inwestycja ma zostać ukoń-
czona do października 2019 roku.

• Wybudowano i rozbudowano żło-
bek samorządowy w Gąbinie. 

• Wybudowano żłobek samorządowy 
w Nowym Grabiu. 

Podsumowanie VII kadencji  
Samorządu Terytorialnego Miasta i Gminy Gąbin

Fragment zrewitalizowanego budynku sądu grodzkiego, widziany od strony  
ul. Płockiej (na rewitalizację pozyskano środki z UE w wysokości ponad 3 mln zł)

Zbliża się koniec VII kadencji samorządu. Jest to dobry czas na podsumowanie ostatnich 
czterech lat inwestycji działań, realizowanych na obszarze gminy.

Prace przygotowawcze pod budowę obwodnicy Gąbina
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struktury Drogowej na lata 2016-
2019, łącznie ok. 0,5 km.

• Wybudowano drogi na „Osiedlu Pi-
sarzy” w ul. Mickiewicza i Norwida 
w Gąbinie. 

• Wybudowano drogę na ul. Dobro-
wolskiego i Szopena w Gąbinie. 

• Powstało  ponad 20  kilometrów 
nowych odcinków dróg gminnych 
w miejscowościach: Stary Kamień, 
Nowy Kamień, Kamień-Słubice, Ru-
munki, Piaski, Nowy Troszyn, Tro-
szyn Polski, Borki, Nowe Wymyśle, 
Guzew, Góry Małe, Plebanka, Lipiń-
skie, Nowe Grabie, Czermno,  Kępi-
na,  Potrzebna, Koszelew, Jordanów, 
Jadwigów, Stara Korzeniówka,  Strze-
meszno oraz na odcinku Czermno-
-Konstantynów, Dobrzyków, Guzew, 
Karolew, Górki, Topólno, Kępina-
-Plebanka, Przemysłów, Nowa Ko-
rzeniówka.

Podsumowanie VII kadencji  
Samorządu Terytorialnego Miasta i Gminy Gąbin

Prace budowlane na ul. Pięknej - rok 2016

Szkoła w Dobrzykowie

Nowoczesny plac zabaw dla dzieci, w tle jedna z większych inwestycji ostatniej 
kadencji - żłobek samorządowy w Gąbinie
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• Zamontowano lampy solarne w 
miejscowościach Nowa Korzeniów-
ka, Borki, Nowe Grabie, Stara Ko-
rzeniówka, Nowy Troszyn, Troszyn 
Polski, Lipińskie, Kępina, Piaski oraz 
Dobrzyków. 

• Zakupiono wiatę przystankową w 
miejscowości Górki. 

• Zmodernizowano przystanki auto-
busowe w Topólnie, Jordanowie i 
Guzewie.

• Wykonano zadanie pn. „Przebudo-

wa świetlicy środowiskowej w Tro-
szynie Polskim”.

• Przeprowadzono prace remonto-
we Mogiły Żołnierzy Września 1939 
znajdującej się na cmentarzu w 
Czermnie. 
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Budowa gróg gminnych

Uroczystości przekazania wozu bojowego dla jednostki  
OSP Gąbin

Nowa przyczepa dla ZGKiM w Gąbinie

• Przeprowadzono prace remonto-
we na stadionie drużyny piłkarskiej 
Unia Czermno. 

• Zakupiono elementy ogrodzenia 
systemowego na stadion miejski w 
Gąbinie. 

• Wykonano zadanie pn. „Utworzenie 
miejsc rekreacji i sportu na teranie 
Miasta i  Gminy Gąbin - siłownie ze-
wnętrzne w Gąbinie, Koszelewie i w 
Nowym Grabiu”.

• Zakupiono unikatowy, nowoczesny 
wóz bojowy dla OSP Gąbin. 

• Zakupiono samochód ratowniczo-
-gaśniczy dla OSP Dobrzyków. 

• Zakupiono nowy, lekki pojazd ratow-
niczo-gaśniczy dla OSP Topólno. 

• Wykonano prace związane z docie-
pleniem budynku remizy OSP w No-
wym  Kamieniu.

• Wsparto remont dachu na budynku 
remizy OSP Strzemeszno oraz OSP 
Gąbin 

• Wyremontowano schody przy Nie-
publicznym Zakładzie Opieki Zdro-
wotnej w Gąbinie.

• Zakupiono motopompy dla  gmin-
nych OSP 

• Powstała Stacja Uzdatniania Wody w 
miejscowości Górki. 

• Ukończono ostatni etap prac przy 
budowie ciśnieniowej kanalizacji sa-
nitarnej w Gąbinie. 

• Wybudowano kanalizację sanitarną i 
wodociągową w ul. Dobrowolskiego 
oraz w ul. Złotej i Bursztynowej w  Gą-
binie.  

• Powstały kolejne odcinki  sieci wo-
dociągowych w Górkach, Karolewie, 
Nowym Grabiu, Grabiu Polskim, Pia-
skach, Ludwikowie oraz Jordanowie. 

• Wykonano spinkę wodociągów na 
Trakcie Kamińskim w Gąbinie. 

• Rozbudowano sieć kanalizacji sani-
tarnej na „Osiedlu Pisarzy”.

• Wykonano remont dachu na dworcu 
autobusowym w Gąbinie. 

• Ukończono prace termomoderniza-
cyjne kamienicy przy Starym Rynku 
14 w Gąbinie. 
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• Opracowano plan urządzenia dla la-
sów mienia komunalnego Miasta i 
Gminy Gąbin. 

• Realizowano projekt dostarczania 
usług internetowych w ramach prze-
ciwdziałania wykluczeniu cyfrowe-
mu dla 80 gospodarstw domowych.

• Finansowano linię autobusową 140 
na trasie Gąbin-Płock oraz urucho-
miono nową linię L1, poprawiającą 
komunikację między poszczególny-
mi miejscowościami ziemi gąbińskiej 
a samym Gąbinem

Wyremontowana mogiła - miejsce 
spoczynku mieszkańców Gąbina,  
walczących o niepodległość

Przekazanie nowego pojazdu  
dla gąbińskiej policji

Punkt Informacji Turystycznej  
na gąbińskiej starówce

Ul. Mickiewicza na Osiedlu Pisarzy - 
pierwszy etap rozbudowy infrastruk-
tury drogowej na tym obszarze

Młodzież szkolna w ludowych stronach, 
zakupionych dzięki dofinansowaniu  
z UE

Zmodernizowany plac targowy przy ul. Wspólnej w Gąbinie
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Oprócz wymienionych inwestycji, pro-
wadzono mniejsze, doraźne działania, 
mające na celu rozwój i zabezpiecze-
nie infrastruktury gminnej oraz popra-
wę jakości życia mieszkańców Miasta i 
Gminy Gąbin. Łącznie, na inwestycje w 
latach 2014-2018, przeznaczono około 
30 milionów złotych. Warto dodać, iż 
wspomniana kwota dotyczy wyłącz-
nie środków pochodzących z budżetu 
gminy. Obecnie realizowane są także 
inwestycje, finansowane ze źródeł ze-
wnętrznych, m.in. Unii Europejskiej 
czy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. Kwota tych inwestycji to 
ponad 50 mln złotych.

Wyremontowana mogiła - miejsce 
spoczynku mieszkańców Gąbina,  
walczących o niepodległość

Miejskie kwietniki na gąbińskiej  
starówce Pomnik Dziesięciu Straconych - obiekt odnowiony w ciągu ostatnich czterech lat
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Ukraińska delegacja przybyła do 
Gąbina w poniedziałek rano. Przy-
witana przez Burmistrza Krzysztofa 
Jadczaka, miała okazję spędzić całe 
przedpołudnie na zwiedzaniu Miasta i 
Gminy Gąbin. Goście rozpoczęli swoją 
wizytę od siedziby Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąbinie, gdzie zaprezen-
towano im sprzęt oraz podzielono się 
wiedzą na temat organizacji i funkcjo-
nowania OSP w całym kraju. Kolejnym 
punktem wyprawy był Dobrzyków. Sa-
morządowcy zwiedzili zabytkowy ko-
ściół oraz lokalną szkołę podstawową. 
Oprowadzeni przez dyrektor Bogumiłę 
Zalewską-Opasińską, dowiedzieli się 
wiele cennych informacji na temat 
funkcjonowania placówki oraz bogatej 
w wydarzenia, historii Dobrzykowa. Po 
południu przyszła pora na spotkanie 
członkami lokalnych stowarzyszeń. Z 
ukraińskimi gośćmi spotkali się przed-
stawiciele klubu rowerowego Gąbin 
Team, Amatorskiego Teatru Niewiel-
kiego oraz Stowarzyszenia Gąbin Bie-
ga. Krótkie prelekcje jakie wygłosili, 
zobrazowały ogólny schemat funkcjo-
nowania stowarzyszeń oraz współpra-
cy z lokalnym samorządem i wsparcia 
finansowego, udzielanego w ramach 
wolontariatu i współpracy.

W dniach 8-9 października Gąbin odwiedziła delegacja 
przedstawicieli ukraińskich samorządowców z Żytomie-
rza, Emilczyna i Stanisziwki. Goście, zwiedzający Miasto i 
Gminę Gąbin byli pod dużym wrażeniem, doceniając jak 
wiele dzieje się w naszej gminie.

Delegacja ukriańskich 
samorządowców w Gąbinie

We wtorek goście zwiedzili gąbiń-
ski kompleks szkolny przy Alei Jana 
Pawła II. Wielomilionowa inwestycja 
wzbudziła podziw wśród ukraińskich 
samorządowców, zaś zaprezentowane 
rozwiązania w zakresie planowania, 
logistyki i prowadzenia poszczególnych 
jednostek oświatowych, były cenną 
wiedzą dla ukraińskich gości. Podczas 
zwiedzania gąbińskich placówek go-
ściom towarzyszyli dyrektorzy: Anna 
Gołdyn, Benedykta Wachowicz, Joan-
na Jasińska oraz Elżbieta Kamińska. Po 
południu delegacja z Ukrainy wzięła 
udział w prezentacji multimedialnej, 
która zobrazowała schemat pracy lo-
kalnego samorządu oraz zaprezento-
wała najważniejsze osiągnięcia i sukce-
sy Miasta i Gminy Gąbin. Podczas spo-
tkania padło wiele pytań, często zwią-
zanych z podstawowymi zagadnienia-
mi, połączonymi z funkcjonowaniem 
samorządu. W spotkaniu wzięli udział 
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
Gąbin. Ostatnim punktem odwiedzin 
była Szkoła Muzyczna I Stopnia w Gą-
binie. Placówkę promował dyrektor 
Jarosław Domagała. Po zwiedzaniu 
szkolnych murów, na ukraińskich sa-
morządowców czekał koncert muzycz-
ny w sali kameralnej. Wielki zachwyt 

Mer Igor Hirchak przekazuje  
podarunek od ukraińskiej delegacji 
burmistrzowi Krzysztofowi Jadczakowi 
- drewnianą buławę
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wzbudziły zwłaszcza występy najmłod-
szych uczniów, prezentujących wyso-
ki poziom umiejętności muzycznych.  
Gąbin, ukraińscy samorządowcy opu-
ścili w godzinach wieczornych, poże-
gnani przez pracowników miejsko-
-gminnego ratusza.

Projekt współpracy polsko-ukra-
ińskiej, w ramach którego Gąbin od-
wiedziła wspomniana wyżej delega-
cja, opiera się na działalności Związku 
Miast Polskich oraz Związku Miast 
Ukrainy. Biorą w nim udział po trzy 
jednostki terytorialne z Polski, mają-
ce swoich odpowiedników po stronie 
ukraińskiej: Płock-Żytomierz, Miasto 
i Gmina Gąbin-Połączona Gmina Sta-
nisziwka, Grodzisk Mazowiecki-Połą-
czona Gmina Emilczyn. Koordynato-
rami projektu są: Alicja Stachowiak 
(Związek Miast Polskich), Igor Hirchak 
oraz Tetiana Kukharska (Związek Miast 
Ukrainy).

Program wspierany jest przez Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Ma on 
na celu przekazanie wiedzy i doświad-
czeń, zdobytych przez polskie samo-
rządy i wdrożeniu ich i dostosowaniu 
do warunków ukraińskich.

Oprac i fot: W. Olszewski

Zwiedzanie gąbińskiej jednostki OSP

Ukraińscy goście zwiedzili również 
Dobrzyków

Spotkanie z gąbińskimi  stowarzyszeniami w miejskim ratuszu
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WOJENNE   LOSY   GĄBINIAKÓW 
– PIOTR   SZALIŃSKI

Piotr Szaliński, syn Jana i Zofii z 
Kwiatkowskich, urodził się 17 czerwca 
1905 roku w Gąbinie (wówczas Gom-
bin w zaborze rosyjskim). Niewiele 
wiadomo na temat jego losów z okre-
su sprzed 1939 roku. W latach 20-tych 
odbył służbę wojskową w 8 pułku ar-
tylerii polowej, który po zakończeniu 
walk w wojnie polsko-bolszewickiej 
od  sierpnia 1921 roku stacjonował w 
Płocku. Poborowi wcielani wówczas 
do tego pułku pochodzili w większo-
ści z Płocka i pobliskich miejscowości, 
w tym z również z Gąbina. W 1931 
roku 8 pap rozkazem marszałka Józe-
fa Piłsudskiego został przemianowany 
na 8 pułk artylerii lekkiej. W dniach 
24–27 sierpnia 1939 roku pułk zosta-
je zmobilizowany i przydzielony do 8 
Dywizji Piechoty wchodzącej w skład 
Armii Modlin. Wśród zmobilizowanych 
żołnierzy znaleźli się także gąbiniacy, 
wśród nich kanonier Piotr Szaliński. W 
dn. 1 – 3 września pułk bierze udział 
w bitwie pod Mławą, walczy w rejonie 
Ciechanowa. Po trzech dniach ciężkich 
walk oddziały Armii Modlin opuszczają 
zajmowane pozycje i kierują się na Mo-
dlin/Nowy Dwór Mazowiecki. Na wy-
cofujące się w ciągu dnia na otwartym 
terenie wojsko uderza Luftwaffe, pod 
gradem bomb wiele oddziałów ulega 

rozproszeniu lub zniszczeniu.  Dywizjo-
ny 8 pal-u kierują się przez Glinojeck 
na Wyszogród i Płock, a następnie do 
rejonu koncentracji w Cybulicach pod 
Modlinem. Cześć oddziałów maszeru-
je z Płocka przez Gąbin.  Dowódca 7 
baterii 3 dywizjonu 8 pal kapitan Ste-
fan Wąsicki wspomina: ”6 września. 
Od rana wystawiłem na szosie Płock-
-Gąbin posterunek dla zatrzymywania 
należących do 8 pal oddziałów. Szosą 
płynęła znów rzeka rozbitków, poje-
dynczych dział, jaszczy i wozów już nie 
tylko z 8 i 20 dyw. piech., ale i z 4-ej, 
16-ej i z 8 pac (pułk artylerii ciężkiej - 
Z.B.).  W południe odnalazłem w Gą-
binie majora So-
kołowskiego, od 
którego dostałem 
rozkaz wymarszu 
na noc, w kierun-
ku na Sochaczew, 
maszerowania do 
rana i zatrzyma-
nia się na postoj 
dzienny. W Gą-
binie spotkałem 
również dowód-
cę A.D. (artyle-
rii dywizyjnej 8 
DP – Z.B.) ppłk. 
Ordyczyńskiego. 
Cały dzień zajęły 
mi sprawy orga-
nizacyjne. Do wieczora miałem swoją 
baterię, część zwiadu dyonowego, 1 
działon z 8 baterii i 1 działo z 9 baterii, 
poza tym 94 pieszych ludzi z rożnych 
pododdziałów pułku. Wieczorem do-
łączyło do mnie 3 strzelców z 6 psk (6 
pułk strzelców konnych z Armii Łódź 
– Z.B.).  Mówili, że ich pułk został roz-
bity nad Wartą. Właściciel majątku Ko-
szelew p. Steinhagen,  którego wielką 
uczynność muszę podkreślić, dał mi 
1500 kg owsa dla baterii. W Gąbinie 
zakupiłem w aptece środków opatrun-
kowych za 150 zł. Wymarsz z Koszele-
wa o godz. 20. W Gąbinie wyminąłem 
K.D. 20 DP, przedstawiała się bardzo 
dobrze. Z szosy widać łuny w kierunku 
na Skierniewice, Łowicz i Sochaczew”.   
9 września oddziały 8 pal docierają do 
rejonu Cybulice-Kazuń, gdzie pułk od-
zyskuje gotowość bojową i następnie 
bierze udział w walkach z oddziałami 
niemieckimi podchodzącymi do twier-
dzy Modlin. 1 dywizjon pułku zostaje 

przesunięty do Warszawy, gdzie walczy 
do kapitulacji stolicy. 2 i 3 dywizjon po-
zostają w rejonie Modlina. 14 września 
3 dywizjon zajmuje pozycje w rejonie 
wsi Łączna – Nowo Łączna w pobliżu 
Nowego Dworu Mazowieckiego (obec-
nie Nowy Dwór Mazowiecki). Zamyka 
się pierścień okrążenia wokół twierdzy 
Modlin. Następują dwa tygodnie bom-
bardowań, ostrzału artyleryjskiego i 
szturmów.  Pod datą 26 września kpt. 
Stefan Wąsicki zapisał: „Od rana, przez 
cały dzień bardzo silny ogień artylerii 
niemieckiej. Strzelałem na piechotę 
niemiecką płd. Antonówek i w rejonie 
folwarku Trzcianna. Po południu bar-

dzo silny ogień na Łączną i w rejonie 
stanowisk. Część Łącznej płonie. Zabi-
ci: kanonier Knalski Antoni, kanonier 
Szaliński Piotr…”. 

29 września twierdza Modlin ka-
pituluje. Prawdopodobnie jeszcze w 
czasie wojny rodzina otrzymała infor-
macje, że  Piotr Szaliński mógł zginąć 
w walkach w okolicach Modlina. Wg. 
przekazów rodzinnych jego brat udał 
się rowerem na poszukiwania we 
wskazany rejon, ale został zawrócony 
przez niemieckich żołnierzy . W stycz-
niu 1947 rodzina otrzymała pismo z 
Polskiego Czerwonego Krzyża, infor-
mujące, że kanonier Piotr Szaliński 
poległ w dn. 26-27,09,1939r  we wsi 
Nowo Łączna i tam został pochowany. 
W latach 50-tych ekshumowano po-
chowanych we wsi żołnierzy, i zostali 
oni przeniesieni na cmentarz na Po-
wązkach. Żołnierz z Gąbina, kanonier 
Szaliński Piotr spoczywa na cmentarzu 
wojskowym na Powązkach, kwatera 

Piotr Szaliński w mundurze na pa-
miątkowym zdjęciu z okresu służby 
wojskowej. (ze zbiorów rodzinnych Te-
resy Żuchowicz)

Zawiadomienie z Polskiego  Czerwonego  Krzyża  dotyczące 
Piotra Szalińskiego. (ze zbiorów Towarzystwa Milośników 
Ziemii Gąbińskiej)
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GĄBIŃSKIMURAL
2 czerwca o godz. 16.00 dla uświet-

nienia Dni Gąbina uroczyście odsło-
nięto gąbiński mural. W obecności 
zgromadzonych gości dokonali tego P. 
Burmistrz – Krzysztof Jadczak , autor – 
Dawid Wojtalewicz, księża: proboszcz 
Andrzej Świderski i Jerzy Drozdowski 
oraz Prezes Zw. Piłsudczyków- Elżbieta 
Kamińska. Tym symbolicznym aktem  
Gąbin dołączył do miast zdobnych w 
historyczne murale, na które moda w 
Polsce zdaje się w ostatnim czasie na-
rastać. Jest to rodzaj sztuki wychodzący 

na ulice,  powszechny a więc dostępny 
dla wszystkich.  Inicjatorem malowidła 
na ścianie budynku przy Alei Jana Pawła 
II jest Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin P. 
Krzysztof Jadczak. Twórcą tej pracy jest 
Dawid Wojtalewicz. P. Andrzej i Paweł 
Falkowscy– byli  sponsorami farb na ten 
rodzaj malarstwa ściennego, dokumen-
tującego  historię miasta

Autorem ściennego malowidła jest 
znany z tej formy artystycznego wyrazu, 
znany bardziej w Belgii , gdzie tworzy i 
mieszka, artysta z Gąbina – Dawid Woj-

talewicz. Ten ceniony malarz, grafik i 
rysownik, prezes Związku Polonii w Kra-
jach Beneluksu, szczególnie lubi malar-
stwo religijne i przedstawienia ukazują-
ce ważne wydarzenia z dziejów naszego 
kraju. Jak sam przyznaje w wywiadach, 
to naturalna konsekwencja jego miłości 
do XIX wiecznego polskiego malarstwa 
historycznego. W podejmowaniu takiej 
tematyki we współczesnym monumen-
talnym malarstwie ściennym Dawid  
dostrzega głęboki sens edukacyjny, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.                                      

Pan Burmistrz powiedział, że zale-
żało mu by przedstawienie przedwo-
jennego neogotyckiego kościoła wraz z 
ul. Kościelną ,,ocalić od zapomnienia”.

W klimat lat międzywojennej Pol-
ski  wprowadziła zebranych  piosenką 
P. Agnieszka Wichrowska – dyr. Amator-
skiego Teatru  Niewielkiego z Gąbina. 

 Na  zakończenie zaprezentowano 
archiwalne zdjęcia przedstawiające 
Gąbin od lat 20 do powojennych prze-
kazanych od dokumentującego histo-
rię miasta P. Henryka Grzelaka. Spo-
tkaniu towarzyszyły podziękowania, 
oryginalne szlagiery przedwojenne,  
wystawa płyt winylowych i  szkiców do 
muralu Dawida Wojtalewicza.

Elżbieta Kamińska

C27, rząd 2, miejsce 9. Został upa-
miętniony również na pamiątkowej 
tablicy znajdującej się w płockiej „Sta-
nisławówce”, poświęconej poległym w 
czasie 2 wojny światowej żołnierzom z 
płockiego garnizonu (w latach 1929-39 
był to kościół garnizonowy dla 4 psk i 
8 pal).       

***
Bibliografia:
1. Tadeusz. Chrostowski „Z kart oręża 

płockiego. Dzieje 8 pułku i 71 dywi-
zjonu artylerii  lekkiej”, Płock  
1989 rok.

2. Stanisław Grochowski „8 płocki 
pułk artylerii lekkiej”, Pruszków 
1996 rok

3. Tadeusz Jurga, Władysław Karbow-
ski „Armia Modlin” Warszawa  
1987 rok

4. Materiały z Instytutu Polskiego  
i Muzeum im. gen. Sikorskiego  
w Londynie, B.I.20e – 8 Dywizja 
Piechoty – 8 DAL, 8 PAC

Kwatera C27 na cmentarzu na Powązkach, w której spoczywa Piotr Szaliński 
(zdjęcie: Grzegorz Szaliński)
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 W piątek 15 września, na dobrzy-
kowskim cmentarzu odbyły się uro-
czystości upamiętniające 79. Rocznicę 
bitwy pod Dobrzykowem. Wydarzenie 
to, wraz z niedzielnym odsłonięciem 
muralu, było częścią szerszych obcho-
dów historycznych, odwołujących się 
do bogatej, lokalnej historii.

Hołd  złożony poległym  
– 14 września

Piątkowe wydarzenia, zorganizowa-
ne przez szkołę podstawową w Dobrzy-
kowie, były hołdem złożonym poległym 
w lokalnych walkach z niemieckim na-
jeźdźcom. Miały one miejsce w dniach 
11-16 września 1939 roku. W tym cza-
sie pod Dobrzykowem doszło do za-
ciętych potyczek, określanych mianem 
Bitwy pod Dobrzykowem. Oddziały 19 
Pułku Piechoty im. Obrońców Lwowa 
starły się z żołnierzami 3 Dywizji Pie-
choty, próbujących sforsować Wisłę 
w okolicy Płocka. Rozbicie przyczółku 
i wycofanie się Niemców umożliwiło 

79. Rocznicę bitwy 
pod Dobrzykowem

rozwinięcie kontrataku wojsk polskich, 
który przeszedł do historii pod nazwą 
Bitwy nad Bzurą. 

Młodzież szkolna, uczestnicząca w 
uroczystościach, złożyła hołd poległym. 
Zapalono znicze, odśpiewano hymn 
oraz pieśń „Śpij Kolego.” Złożone zosta-
ły również kwiaty oraz odczytany apel 
poległych. W wydarzeniu uczestniczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krzysz-
tof Jadczak.

Odsłonięcie muralu  
w Dobrzykowie – 16 września

Niedzielne uroczystości rozpoczęły 
się Mszą Świętą w intencji poległych. 
Przewodził jej ks. Proboszcz Jarosław Fe-
renc. Kazanie w dobrzykowskim koście-
le wygłosił ks. prof. Andrzej Rojewski. 

Mural, przedstawiający motywy 
batalistyczne – odwołujące się do lo-
kalnych wydarzeń sprzed 79. Lat został 
odsłonięty w obecności mieszkańców 
Dobrzykowa oraz wielu przybyłych na 
to wydarzenie gości. Byli wśród nich: 

Senator RP, Marek Martynowski, Kie-
rownik Delegatury Urzędu Wojewódz-
kiego w Płocku Marlena Mazurska, 
Przedstawiciel PKN Orlen Wioletta 
Kulpa, Sekretarz Miasta i Gminy Gąbin 
Stanisław Guziak. Nie zabrakło pocztów 
sztandarowych. 

Swoją obecność zaznaczyli również 
przedstawiciele Stowarzyszenia Pro Pa-
tria, którzy byli organizatorami całego 
przedsięwzięcia. Dzięki pracy i zaanga-
żowaniu lokalnych patriotów, udało się 
pozyskać sponsorów (PKN ORLEN) oraz 
przeprowadzić prace malarskie. Człon-
kowie Pro Patrii, wystąpili w strojach hi-
storycznych, ubarwiając w ten sposób 
przebieg całej uroczystości.

Ostatnim punktem obchodów był 
przemarsz na dobrzykowski cmentarz, 
gdzie odmówiona została modlitwa. 
Złożono również kwiaty na mogile po-
ległych w walkach pod Dobrzykowem. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: TerazGąbin, Stowrzyszenie 

Pro Patria
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Uroczysta Msza Święta w dobrzykowskim kościele

Uroczystości na dobrzykowskim  
cmentarzu
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120-lecie OSP w Gąbinie
W niedzielę, 9 września odbyły się 

uroczystości 120-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąbinie.

Obchody rozpoczęły się od Mszy Świę-
tej w intencji strażaków. Przewodniczyli 
jej: ks. Andrzej Zakrzewski, ks. Roman 
Bagiński – kapelani strażaków Diecezji 
Płockiej oraz Powiatu Płockiego, a także 
Proboszcz Parafii Gąbin - Andrzej Świder-
ski. W liturgii wzięli udział strażacy z OSP 
Gąbin, przedstawiciele lokalnych jedno-
stek OSP oraz PSP, poczty sztandarowe, 
reprezentanci struktur rządowych i sa-
morządowych oraz mieszkańcy Miasta i 
Gminy Gąbin.

Następnym punktem uroczystości był 
przemarsz na gąbińską starówkę, gdzie 
odbyły się główne obchody jubileuszowe. 
Strażacy, defilujący pod dowództwem 
druha naczelnika Lecha Fortuńskiego, 
robili duże wrażenie, ukazując siłę, która 

przez ponad wiek, czuwa nad bezpieczeń-
stwem mieszkańców Gąbina, okolicznych 
miejscowości i całego regionu zachodnie-
go Mazowsza. 

Po przeglądzie jednostek OSP oraz zło-
żeniu meldunku przed druhem Karolem 
Podleśnym, nastąpiło uroczyste wciągnię-
cie flagi na maszt oraz odegranie Hymnu 
Państwowego. 

Strażacy z OSP Gąbin zostali w cza-
sie uroczystości uhonorowani medalami 
oraz odznaczeniami okolicznościowy-
mi. Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbi-
nie otrzymała medal VII wieków Gąbina 
– najwyższe odznaczenie, przyznawane 
przez burmistrza oraz przewodniczącego 
rady miejsko-gminnej. Wręczenia meda-
lu dokonał Burmistrz Krzysztof Jadczak. 
W imieniu straży, odebrał go Prezes OSP 
Gąbin, Waldemar Zawadzki. Poszczególni 
druhowie uhonorowani zostali medalami 

Uroczysta Msza Święta
Wręczenie odznaczeń dla gąbińskich 
strażków

honorowymi Marszałka Województwa 
Mazowieckiego „Pro Mazovia” oraz od-
znaczeniami za zasługi dla pożarnictwa. 
Wręczyli je m.in. Marszałek Adam Struzik 
oraz Z-ca komendanta PSP w Płocku, Hila-
ry Januszczyk. 

Nie zabrakło listów gratulacyjnych 
oraz wystąpień zaproszonych gości. 
Struktury OSP na ziemi gąbińskiej zosta-
ły przedstawione jako wzór do naślado-
wania - zarówno pod względem zaanga-
żowania w ochronę bezpieczeństwa jak 
i nakłady, jakie Miasto i Gmina Gąbin 
przeznacza na ich funkcjonowanie. Bar-
dzo ciepło o lokalnych jednostkach OSP 
wypowiadał się Marszałek Adam Struzik, 
Wicestarosta Iwona Sierocka i Minister 
Wojciech Jasiński. Odczytane zostały tak-
że listy okolicznościowe - od Prezesa Rady 
Ministrów, Mateusza Morawieckiego oraz 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji, Joachima Brudzińskiego.
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Z okazji jubileuszu gąbińska straż 
otrzymała wyposażenie bojowe oraz na-
rzędzia, niezbędne do pracy przy akcjach 
ratowniczo-gaśniczych. Fundatorami byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego oraz 
Starosta Płocki.

Miłym akcentem było podsumowanie 
i podziękowanie za 27 lat pracy kapelmi-
strza Tadeusza Zalewskiego, który w tym 
roku zakończył swoją pracę dyrygenta gą-
bińskiej orkiestry strażackiej. Nie zabrakło 
kwiatów oraz wdzięcznego sto lat – ode-
granego przez strażaków z orkiestry OSP.

Po uroczystościach nastąpiła defilada 
współczesnych oraz zabytkowych pojaz-
dów OSP Gąbin. Dużą atrakcją był kon-
ny wóz gaśniczy z przełomu wieków. Nie 
zabrakło również najnowszego pojazdu 
bojowego – unikatowego strażackiego 
MANa, który w tym roku znalazł się na 
wyposażeniu OSP Gąbin. 

Na wszystkich uczestników wydarze-
nia czekała strażacka grochówka, serwo-
wana na starówce przez druhów z OSP 
Gąbin. Uroczystości zakończyły się około 
godziny 19.00.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie 
powstała w 1898 roku. Od samego począt-
ku dbała o bezpieczeństwo mieszkańców 
Gąbina i okolic, niosąc pomoc potrzebują-
cym i prowadząc działania prewencyjne w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej.  Jed-

nostka na stałe wpisała się w historię Gą-
bina, stanowiąc jej nieodłączny element. 
W szeregach OSP Gąbin, służy już szóste 
pokolenie mieszkańców miasta. 

Oprac i fot: W. Olszewski

Defilada OSP z ziemi gąbińskiej

Wciągnicie flagi na masztPrezentacja zabytkowych pojazdów OSP
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21 czerwca w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Koszelewie odbyły się wystę-
py artystyczne i uroczystości związane 
z obchodami Nocy Świętojańskiej.

Zgodnie z tradycją, mieszkańcy ko-
szelewskiego DPS oraz przybyli goście, 
wzięli udział w tradycyjnym puszczaniu 
wianków oraz konkursie na najpięk-
niejszy wieniec. W zawodach rywa-
lizowało 13 placówek opiekuńczych. 
Zwyciężył wianek ze Środowiskowego 

Noc świętojańska w DPS
Domu Pomocy w Wyszogrodzie.

W części artystycznej wystąpił 
(utworzony przez seniorów z kosze-
lewskiego DPS) zespół Mucha. Zapre-
zentował on program artystyczny pt. „ 
Piękny świat włoskiej piosenki.” 

Wśród dodatkowych atrakcji były 
m.in. gry, zabawy i konkursy, prze-
jażdżki bryczką oraz kiermasz prac, 
wykonanych przez mieszkańców DPS 
w Koszelewie. 

W wydarzeniu oprócz przedsta-
wicieli lokalnych placówek opiekuń-
czych,  wzięli udział przedstawiciele 
władz samorządowych – Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jad-
czak; Starosta Płocki, Mariusz Bieniek; 
Wicestarosta Płocki, Iwona Sierocka; 
Proboszcz Andrzej Świderski oraz wie-
lu innych zaproszonych gości. 

Oprac: W. Olszewski
Fot:  Starostwo Powiatowe w Płocku

Piknik w zabytkowym Parku Dworskim w Koszelewie
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Uroczystości rocznicy  Bitwy 
Warszawskiej

Uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Po 
nabożeństwie, nastąpił przemarsz pod 
pomnik głaz – Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, gdzie odbyło się złożenie kwia-
tów oraz krótki program artystyczny. 
W uroczystym przejściu z kościoła pa-
rafialnego do miejskiego parku, wzięli 
udział kawalerzyści z 4. Pułku Strzel-
ców Konnych. 

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin re-
prezentowali: Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin Krzysztof Jadczak, Przewod-
niczący Rady Miasta i Gminy Gąbin, 
Edward Wilgocki oraz Sekretarz Gminy 
Gąbin, Stanisław Guziak. W uroczysto-
ściach wzięli także udział przedstawi-
ciele powiatu i województwa, członko-
wie lokalnych stowarzyszeń, mieszkań-
cy oraz wielu przyjezdnych gości. 

Obchody uświetniła orkiestra OSP 
Gąbin, pod batutą nowego kapelmi-
strza – Pawła Baca. Strażacy zagrali 
najbardziej znane pieśni patriotyczne 
oraz hymn państwowy. 

Pod pomnikiem nastąpiło złożenie 
kwiatów oraz zapalenie znicza, sym-
bolizującego pamięć o walczących i 
poległych w czasie walk o niepodle-
głość Polski. Czynności tej dokonali 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz ks. 
Prof. Andrzej Rojewski. Burmistrz Mia-
sta i Gminy Gąbin zabierając głos, przy-
wołał bogatą historię ziemi gąbińskiej 
oraz wkład jej mieszkańców w odzy-
skanie przez Polskę niepodległości, 
także podczas walk w 1920 roku. 

Uroczystości przygotował Związek 
Piłsudczyków Oddział Gąbin. Osobą 
prowadzącą była prezes Elżbieta Ka-
mińska. 

Promocja książki ks. prof. Rojewskiego
Książka, napisana przez ks. Prof. 

Andrzeja Rojewskiego, Ignacego Ro-
jewskiego oraz Annę Wrzesińską, 

98. rocznica Cudu Nad Wisłą

15 sierpnia odbyły się uroczystości z okazji 98. Rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie 
połączone było z promocją, nowo wydanej książki ks. Prof. Andrzeja Rojewskiego Było ich 
pięciu dzieje rodzin Rojewskich z Gąbina. 

przybliża czytelnikowi losy pięciu braci 
Rojewskich, silnie związanych z Gąbi-
nem i jego społecznością. Część z nich 
oddała życie za ojczyznę, w czasie roz-
brajania Niemców w 1918 roku oraz 
podczas II wojny światowej. 

Promocja książki odbyła się w ko-
ściele parafialnym w Gąbinie. W trak-
cie spotkania autorskiego z ks. Rojew-
skim, można było wysłuchać krótkiego 
koncertu patriotycznego, przygotowa-
nego przez dzieci ze szkoły podstawo-
wej w Gąbinie oraz recytacji wierszy 
Ignacego Rojewskiego w wykonaniu 
członków Amatorskiego Teatru Nie-
wielkiego z Gąbina. Na koniec spotka-
nia odbyła się prezentacja multime-
dialna dot. rodziny Rojewskich. 

W trakcie promocji, ks. Rojewski 
został uhonorowany medalem VII Wie-
ków Gąbina, przyznawanym za wybitne 
zasługi dla Miasta i Gminy Gąbin. Wrę-
czenia dokonali: Burmistrz Krzysztof 
Jadczak, Przewodniczący Edward Wil-
gocki oraz Sekretarz Stanisław Guziak.  

Spotkanie autorskie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Wzięło w nim udział ponad sto osób. 

Uroczystości 15 sierpnia obchodzo-
ne są co roku na pamiątkę zwycięskiej 
Bitwy Warszawskiej - jednej z najważ-
niejszych bitew w historii. Zwycięstwo 
Polaków uratowało Europę przed zale-
wem bolszewizmu i dało narodowi pol-
skiemu tak upragnioną niepodległość.  

Oprac i fot: W. Olszewski

Uroczystości pod pomnikiem
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Pożegnanie Lata – Gąbin 2018

Stoiska regionalne
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Pożegnanie Lata – Gąbin 2018 8 września w rytmach muzyki rockowej, Gąbin pożegnał okres waka-
cyjny. Na miejskim targowisku odbyło się Pożegnanie Lata 2018.

Otwarcie uroczystości miało miejsce o godzinie 15.00. Występy na 
scenie rozpoczęły się od prezentacji Teatru Młodzieżowego „Maska” z 
Gąbina, prowadzonego przez Agnieszkę Wichrowską. Młodzi artyści 
przedstawili sztukę, odwołującą się do powiastki Mały Książe – napisanej 
przez Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 

Swoje prezentacje miały lokalne koła gospodyń wiejskich – z No-
wego Kamienia, Topólna oraz  miejscowości Lipińskie. Członkinie KGW 
opowiadały o działalności, jaką od lat prowadzą, pracując w strukturach 
stowarzyszeń. Nie zabrakło zaproszenia na stoiska regionalne. Przygoto-
wane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Topólna oraz Nowego Kamienia, 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tajemnicą ich popularności 
były pyszne ciasta, domowe wędliny, pasztety i własnoręcznie wypieka-
ne pieczywo. 

Członkowie Przystani 624 z Jordanowa przedstawili prezentację mul-
timedialną, dotyczącą zagadnień wiślanych. Prezes Michał Szymajda 
opowiedział o dwuletniej aktywności stowarzyszenia i zadaniach, które 
udało się zrealizować – renowacji krzyża wodniackiego,  oczyszczeniu 
brzegu Wisły, piknikach i uroczystościach wodniackich. 

Po południu, słuchaczy do łez rozbawił kabareciarz Stanisław Tutaj, 
zwany jako Stan Tutaj. Parodysta, zasłynął z występów w Kabarecie Han-
ki Bielickiej oraz Pod Egidą Jana Pietrzaka. W Gąbinie zaprezentował 
parodie znanych i lubianych piosenek. Nie zabrakło również barwnych 
opisów otaczającej rzeczywistości – przedstawionej oczywiście w żarto-
bliwy i humorystyczny sposób. Zmieniając głos i podszywając się pod 
znane osobistości ze świata polityki i sztuki, wspaniale parodiował cha-
rakterystyczne gesty i mowę – często nie można było odróżnić czy ze 
sceny mówi Pan Tutaj, Bohdan Smoleń czy Stachursky.
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Wieczorem przed publicznością 
zagrała kapela „Grająca Szafa”. Zespół 
ma w swoim repertuarze największe 
przeboje lat 70, 80 i 90.  Kolorowy, 
pełen energii show, zachwycił publicz-
ność. Bawić można było się przy takich 
hitach jak Mamma mia czy You’re the 
One That I Want z musicalu Grease. 
Po godzinie 20.00, przyszedł czas na 
występy projektu Popovacula. Gru-
pa tworzy autorska muzykę, grając w 
rytmach rocka. Ich największy przebój 
Tylko jedna taka noc, stał się hitem 
polskich rozgłośni radiowych. 

Gwiazdą tegorocznej edycji Poże-
gnania Lata był zespół Video. Grupa 
powstała w 2007 roku. Od początku 
tworzy muzykę rockową i pop rocko-
wą. Na wieczornym koncercie,  posłu-
chać można było największych hitów 
zespołu.  Show cieszył się dużym zain-
teresowaniem.  Frekwencja dopisała, 
zaś rozbawiona publiczność z pewno-
ścią dobrze będzie wspominać sobotni 
występ grupy.

Pożegnanie Lata zakończyło się 
wspólną zabawą taneczną, która trwa-
ła do godziny 23.00. 

W tym roku, w czasie uroczysto-
ści przeprowadzona została zbiórka 
pieniędzy dla chorych dzieci z terenu 
Miasta i Gminy Gąbin – Lenki Młodzie-
jowskiej i Kacpra Zimnego. W czasie 
trwania uroczystości, harcerze z 58. 
Gąbińskiej  Drużyny Harcerskiej zebrali 
3 tys. zł.

Za przygotowanie sceny, nagłośnie-
nie i oświetlenie dziękujemy Panu Pio-
trowi Kunikowskiemu oraz całej firmie 
OPTIS z Gąbina. Słowa podziękowania 
kierujemy również dla OSP Dobrzyków 
oraz OSP Gąbin za udostępnienie i ob-
sługę agregatów.

Oprac i fot: W. Olszewski

Zespół Video w akcji
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Sponsorzy POŻEGNANIA LATA 2018
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Sponsorzy POŻEGNANIA LATA 2018

• Bank Spółdzielczy w Gąbinie
• Rol-Remont Krzysztof i Jolanta Ba-

ranowscy, Gąbin
• PPHU Zyg-Pol Zygmunt Puternicki, 

Gąbin
• ELLA Zakład Remontowo-Budowlany 

Bronisław Gawrylczyk, Sochaczew
• PHU Jawis Jacek Wojtalewicz, Małe 

Góry
• Hurtownia Rowerów Aleksander 

Dutkowski, Gąbin
• Zakład Masarski DANKO Danuta Pu-

ternicka, Gąbin
• Sklep Papierniczo-Przemysłowy ŻAK 

Ewa Bliźniak, Gąbin
• Sklep Chemiczno-Przemysłowy 

Piotr Jażdrzyk, Gąbin
• Sklep Spożywczo - Przemysłowy Mi-

lewska Jadwiga Tomasz Bardyszew-
ski, Gąbin

• Firma Gastronomiczna Gronkiewicz 
Wojciech, Gąbin

• HPUT Jerzy Lodziński, Gąbin

• GLOBAL-LAN Remigiusz Zalewski, 
Gąbin

• Międzynarodowy Przewóz Osób 
Linkk Iwona Lewandowska, Nowe 
Grabie

• Usługi Projektowe Drogowe Franci-
szek Rytwiński, Płock

• ZUPH Inter-Mar Marian Gil, Gąbin
• Barbara i Witold Szablińscy, Gąbin
• Pizzeria Manhattan 
• Dawid Pestkowski Credit Agricole
• Rafał Bedyk NSC Naprawa Sprzętu 

Ciężkiego
• Zakład UHP Marko Marek Jerzy Rut-

kowski
• Grażyna Zwierzchowska Handel 

Produkcja Nagrobków
• Rafał Felinka Fel-Car
• Fructoplant sp. Z o.o.
• WALD-PUT - Waldemar Puternicki
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Goszcząc delegacje rolników, wieńce 
oraz przedstawicieli samorządu, lokal-
nych gmin, kół rolniczych i stowarzyszeń, 
Gąbin stał się na jeden dzień rolniczą sto-
licą zachodniego Mazowsza. 2 września 
w mieście i gminie odbyły się XX Dożynki 
Powiatu Płockiego. 

Pierwsi goście na gąbińską starówkę 
przybyli już wczesnym rankiem. Tego dnia 
miasto odwiedziło prawie 50 delegacji 
rolników i przedstawicieli gmin z powia-
tów: płockiego, gostynińskiego, socha-
czewskiego i sierpeckiego. Towarzyszy-
ła im młodzież z 58. gąbińskiej drużyny 
harcerskiej, która wspólnie ze strażakami 
zajmowała się wszystkimi przybyłymi go-
śćmi. Około południa nastąpił uroczysty 
przemarsz ze Starego Rynku do kościoła 
parafialnego. Pocztom sztandarowym, 
wieńcom, dożynkowym oraz przedstawi-
cielom wsi i sołectw towarzyszyła orkie-
stra OSP Gąbin. Przemarsz prowadził Hi-
lary Januszczyk - Wiceprezes Zarządu Od-

działu Wojewódzkiego Związku OSP RP.
Mszy Świętej w intencji rolników prze-

wodniczył ks. Biskup Roman Marcinkow-
ski. Wspomagali go: Ks. kan. dr Andrzej 
Feliks Świderski – proboszcz parafii Gąbin 
oraz ks. kan. Jerzy Drozdowski. Oprawę li-
turgiczną Mszy św. zapewniali: Chór Mia-
sta i Gminy Gąbin, Orkiestra OSP Gąbin 
oraz przedstawiciele samorządu gminne-
go i powiatowego. Dary dożynkowe na 
ręce biskupa złożyli starostowie dożynek 
– Anna Kiełbasa – nauczyciel matematy-
ki i rolnik z miejscowości Lipińskie oraz 
Patryk Skonieczny – rolnik z  Nowego Ka-
mienia. Towarzyszyli im mieszkańcy ziemi 
gąbińskiej . Ważnym punktem uroczy-
stości było poświęcenie zgromadzonych 
przed świątynią wieńców. Biskup Marcin-
kowski w towarzystwie Starosty Płockie-
go, Mariusza Bieńka, Burmistrza Miasta 
i Gminy Gąbin, Krzysztofa Jadczaka oraz 

przedstawicieli samorządu i duchowień-
stwa, zwiedził dostojnie prezentujące się 
stoiska i pobłogosławił każdy z przygoto-
wanych na tę uroczystość wieńców. Dele-
gacje otrzymały również pamiątkowe sta-
tuetki, wręczane przez Starostę Powiatu 
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz 
ulicami Gąbina na plac targowy, gdzie od-
była się dalsza część uroczystości. Odświęt-
ny, kolorowy orszak zdawał się nie mieć 
końca, zaś wielobarwne ludowe stroje 
uczestników, pięknie prezentowały się na 
tle misternie wykonanych wieńców i pa-
radnych mundurów prawie pięćdziesięciu 
pocztów sztandarowych z całego powiatu. 
W przemarszu wzięło udział prawie dwa 
tysiące osób. Pierwsi szli strażacy z orkie-
stry OSP Gąbin, za nimi poczty sztanda-
rowe, starostowie  dożynek z wieńcem, 

Wyjątkowe Uroczystości -  
Dożynki Powiatowe w Gąbinie  
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
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honorowi patroni oraz pozostali uczestnicy 
święta plonów.

Około godziny 14. gospodarze doży-
nek powitali wszystkich przybyłych gości. 

Uroczystość dożynkową prowadzili 
dziennikarze: Anna Przybyszewska oraz 
Bogdan Wolny.

Oprócz rolników i przedstawicieli po-
wiatu płockiego, w gąbińskich dożynkach 
wzięli udział m.in.: Adam Struzik - Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, 
Robert Jakubik - przedstawiciel Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marlena Mazur-
ska – Kierownik Delegatury Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 
Tomasz Kominek - Dyrektor płockiej De-
legatury Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego, przedstawicie-
le samorządu Miasta i Gminy Gąbin, bur-
mistrzowie i wójtowie gmin zachodniego 

Mazowsza, radni Powiatu Płockiego oraz 
Miasta i Gminy Gąbin. 

Burmistrz Krzysztof Jadczak podzięko-
wał rolnikom za całoroczną, ciężką pracę 
oraz hart ducha, pozwalający im skutecz-
nie przeciwstawiać się wszelkim trudno-
ściom i przeciwnościom losu. Odwołał się 
również do historii, wspominając licznie 
występujące ostatnio susze czy powódź z 
2010 roku kiedy to pomoc poszkodowa-
nym nieśli również rolnicy. 

Za wspaniałe przygotowanie uroczy-
stości, dziękował z kolei Starosta Mariusz 
Bieniek.

Z okazji dożynek odczytane zostały listy 
okolicznościowe: od Prezesa Rady Mini-
strów, Mateusza Morawieckiego, Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Ardanow-
skiego, Posła do Europarlamentu Europej-
skiego Jarosława Kalinowskiego, Prezesa 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Druha Waldemara Pawlaka, Woje-
wody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, 
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Adama Sekścińskiego.

Kolejnym etapem uroczystości były 
tradycyjne obrzędy dożynkowe, przygo-
towane przez Zespół Tańca Ludowego 
„Masovia” z Płocka. Po nich nastąpiło 
symboliczne dzielenie się chlebem – 
owocem ciężkiej, rolniczej pracy. Kosze z 
pieczywem powędrowały do publiczno-
ści a wraz z nimi gospodarze XX Dożynek 
Powiatowych – Starosta Mariusz Bieniek 
oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak. 

W czasie święta plonów wręczono 
odznaczenia i medale. Odznakę Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla 
Rolnictwa” otrzymał m.in. Radny Mia-
sta i Gminy Gąbin – Krzysztof Ledzion. 
Mieszkańcy ziemi gąbińskiej nagrodzeni 
zostali również odznakami „Zasłużony 
dla Powiatu Płockiego.” 

W godzinach popołudniowych na 
scenie wystąpił zespół Mega Dance. 
Występy tego znanego, istniejącego od 
2000 roku zespołu, spotkały się z bardzo 
dużym zainteresowaniem publiczności. 
Grający muzykę disco polo, może po-
szczycić się wypuszczeniem mega hitu 
Ewa Odeszła, znanym zarówno z radia 
jak i telewizji. 
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Po koncercie nastąpiło wręczenie 
nagród za konkursy gminne i powia-
towe. Nagrodę starosty otrzymała 
biblioteka Zespołu Szkół im. Stanisła-
wa Staszica w Gąbinie. Wyróżnienie 
wręczone zostało za zebranie naj-
większej liczby książek – 2595 egzem-
plarzy, mających trafić do Polaków, 
mieszkających na Wileńszczyźnie. 
Odebrała je Pani Maria Olszewska 
– organizator szkolnej edycji konkur-
su. Nagrody Grand Prix Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin otrzymały: 
Weronika Smoczyńska oraz Amelia 
Zielińska – za konkurs pieśni patrio-
tycznej, przygotowany przez Szkołę 
Podstawową im. Marii Konopnickiej 
w Gąbinie oraz Uniwersytet III Wie-
ku w Gąbinie, grupa plastyczna – za 
propagowanie rękodzieła na terenie 
Miasta i Gminy Gąbin. 

Wieczorem przed publicznością 
wystąpiła gwiazda XX Dożynek Po-
wiatowych – Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyń-
skiego. Zespół zapowiedział Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, 
Adam Struzik. Mazowsze zaśpiewa-
ło najbardziej znane pieśni ludowe, 
prezentując niebywały kunszt i pro-
fesjonalizm;  udowadniając iż jest 
jednym z najlepszych tego typu ze-
społów w kraju i na świecie. Wspa-
niałe stroje, płynność ruchów, nie-
bywałe akrobacje i figury taneczne 
– prawdziwa uczta dla oczu. 

Po Mazowszu na scenie znów 
zagościła  muzyka disco polo. Swój 
show taneczno-muzyczny zaprezen-
tował zespół Playboys. Grupa ta jest 
jednym z najbardziej znanych przed-
stawicieli młodej sceny disco polo. 
Zespół zdobył szereg wyróżnień i 
nagród:  Podwójna Platyna za Singiel 
„Tylko Ty”, Potrójna Platyna za Singiel 
„Zwariowałem”, Potrójna Platyna za 
Singiel „Fajna jest ta dziewczyna”, 
Poczwórna Platyna za Singiel „Wy-
śmienicie” w duecie z grupą Piękni i 
Młodzi.

XX Dożynki Powiatowe zakończy-
ły się pokazem laserowym. 

Bogatą ofertę artystyczną dopeł-
niały stoiska promocyjne i regional-
ne. Na dożynkach zaprezentowało 
się ponad 60 wystawców. Oprócz 
stoisk organizacji i stowarzyszeń, 
swoje wyroby i rękodzieło prezen-
towali lokalni rzemieślnicy i artyści. 
Wielkie wrażenie robiły ręcznie wy-
szywane obrazy – przygotowanie 
jednego zajmuje ponad rok pracy! 

Na dożynkach wystawiło się po-
nad 20 stoisk promocyjnych Miasta 
i Gminy Gąbin – stowarzyszenia, 
sołectwa, koła gospodyń wiejskich. 
Pięknie przyozdobione, uginające 

się pod regionalnymi przysmakami, 
były wspaniałą wizytówką ziemi 
gąbińskiej. Nasze lokalne stoiska 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem przybyłych gości. Wszystkie 
z nich odwiedził Burmistrz Krzysztof 
Jadczak oraz starostowie niedziel-
nych dożynek, dziękując za godne 
reprezentowanie Miasta i Gminy 
Gąbin podczas uroczystości. 

Dożynki Powiatowe były na zie-
mi gąbińskiej organizowane po raz 
pierwszy. Z perspektywy czasu moż-
na z pewnością napisać, iż były one 
wydarzeniem bardzo udanym; tak 
pod względem organizacyjnym jak i 
artystycznym. Plac targowy odwie-
dziło kilka tysięcy osób zaś wspania-
ła, odświętna atmosfera towarzy-
szyła uroczystościom przez całe nie-
dzielne popołudnie i wieczór. Święto 
plonów doskonale wpisało się w 
obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Za pomoc w przygotowaniu uro-
czystości dziękujemy: Ochotniczym 
Strażom Pożarnym z terenu MiG 
Gąbin, zwłaszcza OSP Gąbin oraz 
OSP Dobrzyków, Proboszczowi Para-
fii Gąbin, Andrzejowi Świderskiemu, 
Sołectwom Miasta i Gminy Gąbin, 
Stowarzyszeniom, Szkołom Podsta-
wowym oraz wszystkim osobom, 
zaangażowanym w przygotowanie 
uroczystości. 

Dziękujemy sponsorom: 
• Bank Spółdzielczy w Gąbinie
• Rol-Remont Krzysztof i Jolanta 

Baranowscy, Gąbin
• PPHU Zyg-Pol Zygmunt Puternic-

ki, Gąbin
• ELLA Zakład Remontowo-Budow-

lany Bronisław Gawrylczyk, So-
chaczew

• PHU Jawis Jacek Wojtalewicz, 
Małe Góry

• Hurtownia Rowerów Aleksander 
Dutkowski, Gąbin

• Zakład Masarski DANKO Danuta 
Puternicka, Gąbin

• Sklep Papierniczo-Przemysłowy 
ŻAK Ewa Bliźniak, Gąbin

• Sklep Chemiczno-Przemysłowy 
Piotr Jażdrzyk, Gąbin

• Firma Gastronomiczna Gronkie-
wicz Wojciech, Gąbin

• HPUT Jerzy Lodziński, Gąbin
• GLOBAL-LAN  Remigiusz Zalew-

ski, Gąbin
• ZUPH Inter-Mar Marian Gil, Gą-

bin
• Barbara i Witold Szablińscy, Gą-

bin
Oprac: W. Olszewski

Fot: W. Olszewski, K. Ledzion, 
 J. Ziółkowski

Występ zespołu Mazowsze
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Stoisko promocyjne 
Miasta i Gminy Gąbin

Stoiska sołeckie cieszyły się  
ogromnym zainteresowaniem

Gra orkiestra OSP Gąbin

Pokazy laserowe
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Czermno – duchowa stolica 
ziemi gąbińskiej

16 września w Czermnie po raz 
trzynasty odbyły się lokalne dożynki 
parafialne. Wydarzenie tradycyjnie 
już, mogło poszczycić się wyjątkowo 
bogatą i barwną oprawą, zwłaszcza iż 
bieżący rok jest wyjątkowy - obchodzi-
my 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

Dożynki rozpoczęły się od mszy 
świętej w czermińskim kościele pa-
rafialnym, gdzie wedle tradycji, Pro-
boszcz Tadeusz Żerdziewski poświęcił 
chleb i wieńce dożynkowe z Czermna i 
Nowego Wymyśla. Po zakończeniu na-
bożeństwa, dożynkowy orszak przema-
szerował na teren szkoły podstawowej 
gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Po tradycyjnych obrzędach dożyn-
kowych oraz symbolicznym dzieleniu 
się chlebem, przyszła pora na wystę-
py artystyczne. Przed liczną publicz-
nością, zaprezentowały się dzieci ze 
szkoły podstawowej w Czermnie oraz 
zespół Kamieniaki z Nowego Kamienia. 
Dzieci i młodzież  pięknie prezentowa-
ły się w ludowych, kolorowych stro-
jach – śpiewając, tańcząc i przedsta-
wiając pokazy artystyczne, powiązane 
ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 
niepodległości.

W dożynkach wzięło udział kilka-
set osób. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się Burmistrz Krzysztof Jadczak, 
radni miejsko-gminni oraz przedstawi-
ciele duchowieństwa z Czermna oraz 
parafii Gąbin.

Na przybyłych, czekał szereg atrak-
cji. Występy wzbogaciła loteria fanto-
wa, degustacja pysznych lokalnych wy-
robów kulinarnych – przygotowanych 
przez KGW z Czermna, stoiska regio-
nalne oraz kiełbaski i grochówka. W 
czasie występów, kontynuowana była 
zbiórka pieniędzy na leczenie chore-
go Kacpra. Łączne udało się zebrać  
1645 zł.

Dożynki w Czermnie uatrakcyjnili 
strażacy z OSP Dobrzyków. Zaintere-
sowani mogli wznieść się na kilka me-
trów do góry – korzystając ze strażac-
kiego podnośnika. Dla najmłodszych 
udostępniony był także basen z pianą.

Podsumowując wydarzenie, bur-
mistrz powiedział, iż Czermno, wraz ze 
swoją bogatą tradycją folkloru, pielę-
gnowania tradycyjnych wartości oraz 
patriotyzmu, stanowi ważne miejsce 
na mapie Miasta i Gminy Gąbin, regio-
nu oraz Polski. Burmistrz dodał, iż jest 

Stoiska dożynkowe
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dumny z organizacji i tak doskonałego 
przygotowania święta plonów. Wyrazy 
wdzięczności złożył na ręce Pani Dy-
rektor Marzeny Ledzion, pracowników 
Szkoły Podstawowej im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Czermnie, 

Parafii Czermno, uczniów i młodych 
artystów, Rady Rodziców, członków 
Koła Gospodyń wiejskich w Czermnie 
oraz wszystkich osób, pomagających w 
przedsięwzięciu.

Cała uroczystość - wspaniale przygo-
towana, jak co roku zachwyciła mnogo-
ścią atrakcji oraz pokazów. Pogoda dopi-
sała, tak samo jak liczba gości. Wszystko 
to sprawiło, iż tegoroczne dożynki były 
udanym i barwnym wydarzeniem.

Opracowanie i fot. W. Olszewski

Występy artystyczne dzieci z Czermna

Przemarsz z wieńcami dożynkowymi na teren szkoły
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 Wrzesień to dla rolników miesiąc 
szczególny. Kończą się prace przy żni-
wach, nadchodzi czas siewów i zbio-
rów. W tym okresie przyjął się zwyczaj 

Dożynki Parafialne  
w Troszynie Polskim

obchodzenia święta dziękczynnego za 
zebrane plony – dożynek. O ile święto 
ma charakter kościelny, towarzyszą u 
jednak elementy folklorystyczne i ar-

tystyczne. Nie inaczej było w Troszynie 
Polskim.

Dożynki rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta. Przewodził je ks. Proboszcz Sta-

Poczty sztandarowe przed troszyńską świątynią

Występy zespołu ludowego
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nisław Pietkiewicz. Nie zabrakło trady-
cyjnej procesji z darami oraz święcenia 
płodów rolnych i wieńców. Czym były-
by dożynki bez występów i tradycyjnej 
polskiej kuchni? Przy troszyńskim ko-
ściele na uczestników święta plonów 
czekała grochówka, bigos, wędliny i 
ciasta. Uczestnicy wydarzenia mogli 
także posłuchać tradycyjnej muzyki, 
granej przez kapelę podwórkową zło-
żoną z członków zespołu Grzybowiaki. 
Wielką atrakcję stanowiły pokazy lot-
nicze, mini parada motocyklowa, sto-
isko z egzotycznymi gadami czy prze-
jazd bryczką.

Na troszyńskim niebie swoje umie-
jętności lotnicze zaprezentował ks. 
Proboszcz Stanisław Pietkiewicz- wiel-
ki pasjonat podniebnych akrobacji.

Troszyńskie dożynki  zorganizowa-
ne były po praz pierwszy. Mimo, iż to 
nowa uroczystość, charakteryzował ją  
duży rozmach oraz mnogość atrakcji. 
Bez wątpienia, było to ważne i bardzo 
udane wydarzenie, które już dziś wpi-
suje się na stałe do kalendarza uroczy-
stości i wydarzeń, odbywających się na 
terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Święto plonów odwiedziło kilkaset 
osób. Byli wśród nich: Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin, Edward 
Wilgocki oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin, Krzysztof Jadczak, który od-
wiedzając lokalne dożynki, pogratulo-
wał wspaniałej organizacji i atmosfery, 
tworzonej przez lokalną społeczność 
mieszkańców parafii Troszyn Polski. 
Wskazał również na doskonałą współ-
pracę i zaangażowanie Rady Parafial-
nej, Szkoły Podstawowej w Borkach, 
sołtysów OSP oraz wszystkich osób, 
zaangażowanych w przygotowanie 
wydarzenia.

Oprac. W. Olszewski, 
 fot: TerazGąbin

Pokazy lotnicze na troszyńskim niebie
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1 września w Gąbinie odbyły się uro-
czystości okolicznościowe z okazji 79. 
Rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Na gąbińskim cmentarzu  Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof Jad-
czak, Przewodniczący Rady Miasta i 

Uroczystości z okazji  
79. rocznicy wybuchu  
II wojny światowej

Gminy Gąbin, Edward Wilgocki, Przed-
stawiciele TMZG, OSP Gąbin i gąbińscy 
harcerze, uczcili pamięć ofiar najwięk-
szego konfliktu w dziejach – II wojny 
światowej. Uroczystości odbyły się przy 
cmentarnej mogile, upamiętniającej  

poległych w lokalnych walkach podczas 
kampanii wrześniowej 39’ roku. 

Burmistrz, Zabierając głos,  przypo-
mniał historię ziemi gąbińskiej, mocno 
doświadczonej walkami i prawie sze-
ścioma latami okupacji. W podobnym 
tonie wypowiadała się prezes TMZG, 
Anna Ostrowska – organizator wyda-
rzenia. 

W czasie uroczystości, krótką pre-
lekcję na temat lokalnej historii wygło-
sił Zbigniew Balcerzak, członek TMZG 
oraz pasjonat II wojny światowej. Po-
ruszył on temat identyfikacji poległych 
oraz przedstawił swoje ostatnie odkry-
cia i ustalenia w tym zakresie.

Zwieńczeniem uroczystości było 
złożenie kwiatów oraz zapalenie zniczy 
przy mogile. Uczestnicy wydarzenia 
spotkali się również pod pomnikiem 10-
ciu rozstrzelanych, gdzie także oddano 
hołd pomordowanym przez Niemców 
mieszkańcom Gąbina i okolic. 

II wojna światowa wybuchła 1 
września 1939 roku. Niemcy, atakując 
Polskę wywołały największy konflikt 
w dziejach, który pochłonął ponad 
65 milionów ofiar. Nasz kraj poniósł 
ogromne straty materialne i ludzkie. 
Straciliśmy ponad 6 mln obywateli, 
zaś zniszczenia w gospodarce i infra-
strukturze wyniosły około 700 miliar-
dów dolarów. Ziemia gąbińska również 
mocno ucierpiała. Zginęło ponad 2 tys. 
mieszkańców zaś część miasta i okolicz-
nych miejscowości uległa zniszczeniu..

Oprac. i fot: W. Olszewski

Złożenie kwiatów przy mogile 
10-ciu straconych

Uroczystości na gąbińskim cmentarzu
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Kapliczka przed remontem

Siostra Ancilla

Wyremontowana kapliczka w Czermnie

Historia 
przydrożnej kapliczki
Mijamy je codziennie. Czasem nie zwracając  uwagi, 
czasem modląc się. Każda z nich ma swoją historię, 
każda jest też czemuś poświęcona. Kapliczki przy-
drożne – stały element polskiej wsi. Jedna z nich stoi 
w Czermnie.

Franciszka Berlińska, żyjąca w la-
tach 1880-1962 razem z córką, wnu-
kami i zięciem Wawrzyńcem Tadeu-
siakiem mieszkali we wsi Czermno. W 
czasie II wojny światowej zostali wysie-
dleni i skazani na tułaczkę i niepewny 
los. 

Jak każda rodzina, dotknięta okru-
cieństwem wojny, bardzo bali się o 
swoją przyszłość. Modlili się, aby móc 
przeżyć i wrócić szczęśliwie do własne-
go domu. W zamian za wysłuchanie 
próśb kierowanych do Matki Bożej, 
złożyli obietnicę, iż wybudują przy-
drożną figurkę jako wotum wdzięczno-
ści. Prośby zostały wysłuchane, wrócili 
do domu w Czermnie a Franciszka Ber-
lińska i jej zięć Wawrzyniec Tadeusiak 
w 1946 r. na własnym polu, znajdują-
cym się na granicy dwóch wsi – Czerm-
na i Przemysłowa (dawniej ta część wsi 
nazywała się Janów) rozpoczęli budo-
wę figurki. Pustaki, Franciszka zakupi-
ła od ówczesnego proboszcza parafii 
Czermno, Księdza Chrzanowskiego. 
Wawrzyniec Tadeusiak nabył krzyż i 
materiał na ogrodzenie. Murarzem, 

który podjął się tego zadania, 
był pan Wiśniewski – miesz-
kaniec wsi Leonów. Jeszcze 
tego samego roku figurka zo-
stała poświęcona przez Księ-
dza Chrzanowskiego. 

Opieka nad kapliczką w 
rodzinie Tadeusiaków była 
przekazywana z pokolenia 
na pokolenie, przy dużym 
wsparciu okolicznych miesz-
kańców. W 2017 roku kaplicz-
ka została odremontowana 
na prośbę wnuczki głównej 
fundatorki – siostry klauzu-
rowej, dominikanki Ancilli 
Tadeusiak, przebywającej 
w klasztorze św. Anny. Na 
podstawie jej wspomnień 
z dzieciństwa, próbowano 
jak najlepiej odzwierciedlić  
pierwotny wygląd figurki. Na-
pis umieszczony na prawym 
boku nie jest zgodny z oryginałem, po-
nieważ nie udało się ustalić jego pier-
wotnego brzmienia. Wiadomo tylko że 
była to modlitwa za zmarłych. Nowego 

wyglądu nabyły również schody, gdyż 
były zbyt zniszczone aby pozostawić je 
w niezmienionej formie. 

1 maja 2018 roku Ksiądz Pro-
boszcz Tadeusz Żerdziewski 
odprawił Mszę Święta w in-
tencji rodziny Tadeusiaków 
i wszystkich osób, które po-
magały w remoncie figurki 
i dokonał ponownego wy-
święcenia. 

Dziś siostra Ancilla Ta-
deusiak, a dawniej Marysia, 
ma 84 lata i jest ostatnią ży-
jącą córką Wawrzyńca i Zofii 
Tadeusiaków. Historia jej po-
wołania do życia zakonne-
go, jest bardzo ciekawa, ale 
musiałabym mieć jej zgodę 
na opisanie tego, co opowie-
działa o swojej drodze do ży-
cia konsekrowanego. 

Serdeczne podziękowa-
nia dla rodziny Tadeusiaków, 
sąsiadów i wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy pomo-
gli w remoncie i dzięki nim 
mogłam dotrzymać danego 
słowa.

Barbara Jasińska
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W pewną kwietniową sobotę zu-
chy stawiły czoła wyzwaniu - biego-
wi, który miał sprawdzić ich wiedzę i 
umiejętności. Osiem patroli wędro-
wało z punktu do punktu: szyfrowa-
li, rozpoznawali przedmioty, szukali 
wyjścia z labiryntu, śpiewali, udzielali 
pierwszej pomocy, rozpoznawali swoje 
wady. Sprawdzona została także znajo-
mość Prawa Zuchowego, Obietnicy Zu-
chowej i treści piosenek obrzędowych! 
Wszystkie „Bratki” spisały się bardzo 
dobrze, zdobywając pierwszą lub dru-
gą już gwiazdkę. 

Z życia harcerza
Zuchowy 
bieg po 
gwiazdkę

„Terra felix”

Rajd Wisła
W połowie maja harcerze i zuchy 

spotykają się w najpiękniejszej Stani-
cy Harcerskiej w Gorzewie, by wziąć 
udział w Ogólnopolskim Rajdzie Wi-
sła. W jego czterdziestej pierwszej 
edycji wystartowały cztery gąbińskie 
patrole: zuchy „Bratki” na trasie „Zu-
chy Kontra Wybuchy”, harcerze „Jako 
tako” na trasie „Kocham Cię ZHP”, 
harcerze starsi na trasie „Wędrówka 

Iście Ratownicza” oraz wędrownicy 
na trasie „Program Pozyskiwania Nie-
przeciętnych Jednostek”. Kilka osób 
pracowało także w obsłudze oraz w 
grupie kwatermistrzowskiej. Dwa dni 
marszu po polach, lasach i miastach 
były wyzwaniem, okazją do zdobycia 
doświadczenia, ale również weeken-
dem zawierania nowych znajomości i 
spotkaniami starych przyjaciół…

Konstytucja to nie cud, lecz akt 
służący ludziom. Mówi, abyś nie tracił 
z oczu ideałów, abyś spojrzał w twarz 
ludzi i uczył się mówić ich językiem. 
Daje wyznaczniki i podstawy prawne, 
które gwarantują nam wolności i swo-
body obywatelskie, cechujące naszą 
tożsamość. A tożsamość nie bierze się 

z niczego. Bierze się z pracy jednostek i 
świadomości, że ta praca buduje naszą 
indywidualną i zbiorową moc. Harce-
rze i „Bratki” upamiętnili majowe świę-
to oprawą mszy świętej, programem 
patriotycznym i wartą. Znicz Pamięci 
zapaliła druhna Magda (drużynowa 85 
Gromady Zuchowej) z zuchenką Melą. 
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Od zuchów aż do szarż

Na początek – ognisko!

Wielopokoleniowe ognisko zapłonę-
ło 15 czerwca 2018 r. Na polanie na skra-
ju lasu spotkała się harcerska rodzina. 
Uroczystego podpalenia obrzędowego 
ognia dokonali: dh. hm. Ewa Gronkie-
wicz, dh. phm. Joanna Jasińska, dh. Maja 
Kapturowska i zuch Bartek Maciaszek. 
Takie ognisko rozpala się tylko w naj-

ważniejszych momentach, obowiązują 
też odpowiednia etykieta i zasady. Przy 
takim ognisku nie piecze się kiełbasek, a 
strażnicy ognia (tu: Piotrek i Bartek) mają 
obowiązek strzec płomienia do zakoń-
czenia obrzędu. W ten szczególny wie-
czór obietnicę zuchową złożył Szymon, 
przyrzeczenie Michał i Wiktor, a Magda 

odebrała sznur skarbnika. Zuchom nada-
na została pierwsza bądź kolejna gwiazd-
ka. Wspólne śpiewogranie, pląsy i liczne 
wspomnienia - dziękujemy WSZYSTKIM 
za udział, za to, że zechcieliście spędzić 
z nami czas i podzielić się swoim harcer-
skim doświadczeniem. Mamy nadzieję, 
że nie po raz ostatni...

otrzymali sprawności: kucharza, akto-
ra, pieśniarza, piastunki, łazika, młodej 
pływaczki, wygi obozowego, gospoda-
rza, obserwatora, terenoznawcy, sa-
nitariuszki, grajka, muzyka, topografa 
i logistyka. Świadczy to o całorocznej 
pracy, rozwijaniu się, dążeniu do okre-
ślonych celów. Podczas ogniska druży-
na gościła p. Dariusza Kiełbasę i p. Ja-
kuba Ziółkowskiego z miłym słowem i 
upominkami dla wolontariuszy pracu-
jących podczas 2. Gąbińskiej Dziesiątki 
oraz Pożegnania Lata.

Piątek, 14 września 2018 r. - ogni-
sko inaugurujące nowy rok harcerski. 
Gawęda druhny Karoliny o motywacji, 
dążeniu do celu, pracy nad sobą, o wy-
braniu własnej drogi i realizacji marzeń 
pozostanie w pamięci na wszystkie ko-
lejne miesiące. A będą nowe wyzwa-
nia, pomysły, wyjazdy, przygody i oczy-
wiście mnóstwo pozytywnej energii do 
działania. Dzielne zuchy z 85 GZ „Brat-
ki” zdobyły podczas obozu kolejne 
gwiazdki oraz następujące sprawności: 
plastyka, mistrza węzłów, śpiewaka i 
Małego Powstańca. Dzielni harcerze 
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Harcerskie Lato
W Harcerskiej Akcji Letniej 

2018 uczestniczyło 22 zuchów, 26 har-
cerzy, 14 osób z grupy kwatermistrzow-
skiej oraz 4 instruktorów z gąbińskiej 
drużyny i gromady - w sumie 66 osób. 

Pierwsi wyruszyli „kwaterkowicze”, 
którzy w stanicy w Gorzewie zameldo-
wali się już 23 czerwca i pracowali na 
miejscu, bądź na Wyspie Sobieszewskiej 
prawie dwa miesiące - do 17 sierpnia. W 
ich wykonaniu między innymi brama zlo-
towa Gniazda Mazowieckiego!

W sobotę, 4 sierpnia, ruszył obóz 
w Ocyplu, w Borach Tucholskich. W 
„Słonecznej Republice” zamieszkały 
„Radosne Słoneczka”. Harcerze i zu-
chy prawie każdą chwilę spędzali na 
zabawie lub nauce. Upalna pogoda nie 
odpuszczała - kąpiele w jeziorze, „ba-
loniada”, pływanie kajakami schładza-
ły rozgrzane ciała i umysły. Poważniej 
było na zajęciach z samarytanki, dzie-
ciaki przyswajały zasady zachowania 
się przy stole i uczyły się węzłów. Włą-
czyli się w akcję #BohaterON, tworząc 
piękne, wzruszające pocztówki. Regu-
ły harcerskiego życia poznawali także 
podczas warty oraz apeli. Instruktorzy 
przygotowali również wiele niezapo-

mnianych atrakcji: przejażdżkę wozem 
cygańskim, ognisko z pieczeniem kieł-
basek, śluby obozowe, Mundial i Olim-
piadę Sportową, chrzest nowicjuszy, 
festiwal piosenek harcerskich. 

Była wycieczka do Gdańska: zwie-
dzanie Głównego Miasto i jego pięk-
nych ulic, Muzeum Bursztynu, Wester-
platte i Twierdzy Wisłoujście oraz rejs 
„Czarną Perłą”. Dzieciaki zobaczyły Za-
mek Krzyżacki w Świeciu, gdzie mogły 
przymierzyć część rycerskiej zbroi. 

W poniedziałek, 6 sierpnia, swoją 
przygodę rozpoczęli Zlotowcy, dla któ-
rych organizatorzy przewidzieli wiele 
intersujących modułów, ciekawych 
spotkań, koncertów i urozmaiconych 
zajęć. W ramach programu Kalejdo-
skop harcerze zwiedzili Westerplatte 
oraz Gdańsk. Realizując moduł Natura 
harcerze starsi wzięli udział w profesjo-
nalnej grze na orientację, a wędrowni-
cy poruszali się po terenie zlotu grając 
w grę opartą na kodach qr oraz wyko-
nując quiz. Podczas projektu Służba 
każdy patrol pojechał w inne miejsce, 
które miał możliwość zwiedzić, a po-
tem wykonać drobne prace. Młodzież 
zwiedziła Szymbark, Muzeum Kolejnic-

twa i Wioskę Wikingów. Wędrownicy 
budowali płot z wikliny i utwardzali 
parking, harcerze starsi zbierali śmieci 
z lasu, oczyszczali teren przyleśny i wy-
nosili gałęzie. Uczestnicy mieli również 
możliwość wzięcia udziału w krótkich 
formach programowych do wyboru: 
wioska wędrownicza, namiot specjal-
nościowy, Centrum Konferencyjne, 
kawiarenki zlotowe: kantyna modułu 
Cywilizacja, Kawiarenka RPM „Harcer-
stwo dla Każdego”, Kawiarenka Praso-
wa czy Kuźnia Talentów. 

Nasi skauci mogli też sprawdzić 
się w kuchni - samodzielne gotowa-
nie! Zastęp służbowy musiał codzien-
nie przygotować ciepły posiłek dla 40 
osób. Do dyspozycji były Biedronki 
oraz odpowiedni sprzęt, więc po kil-
ku pierwszych dniach wszystko szło 
sprawnie i smacznie. 

Najpiękniejsza chwila dla obu wa-
kacyjnych grup to spotkanie podczas 
Zlotu na Wyspie: 100 osób na 100 – le-
cie ZHP - wielka harcerska rodzina. Był 
śmiech, liczne opowieści, radość z by-
cia razem, ale i łzy... „Gradiam” i „Brat-
ki” żegnały jedną ze swoich harcerek!

Obóz i Zlot to dzisiaj już wspomnie-
nia. Ale wspomnienia, które przyniosły 
szczęście, pozostaną w pamięci na za-
wsze. Do zobaczenia za rok...
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Harcerskie wędrowanie
Druhny i Druhowie, opowiem Wam dzi-

siaj historię, która pozwoliła mi zrozumieć, 
czym tak naprawdę jest dla mnie harcer-
stwo.

Niedawno przystąpiłam do realizacji 
próby na naramiennik wędrowniczy, zwa-
nej także ,,próbą dojrzałości’’. Są to zadania 
związane z samodoskonaleniem, które sami 
przed sobą stawiamy. Do takiego „testu” 
można przystąpić dopiero po ukończeniu 16 
roku życia, więc należy podejść do tego po-
ważnie. Po otwarciu próby, czyli opowiedze-
niu o swoich zadaniach komisji stopni, mia-
łam kryzys. W mojej głowie zaczęły pojawiać 
się różne wątpliwości, zadawałam sobie 
pytania: ,,Po co jestem w tym harcerstwie’’, 
,,Co ja właściwie tu robię?” i ,,Czym ta cała 
organizacja właściwie jest dla mnie?’’. Zbiór-
ki zaczęły mnie trochę nudzić, nie chciało mi 
się na nie przychodzić, a założenie munduru 
nie było już powodem do dumy, tylko nie-
koniecznie miłym obowiązkiem. Jednak nie 
chciałam się tak szybko poddawać i rezygno-
wać. Postanowiłam, że wypełnię najpierw 
wszystkie zobowiązania i zdobędę upragnio-
ny tak kiedyś naramiennik.

Zanim jednak zaczęłam wykonywać 
właściwe zadania, postanowiłam zrozumieć 
w pełni dewizę wędrowniczą, która brzmi: 
,,Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, 
czyli działaj’’. I tak ,,zatrudniłam’’ się jako 
wolontariuszka w pobliskim domu opieki 
społecznej. Lubiłam rozmawiać ze starszymi 
ludźmi, nigdy nie miałam z tym problemu. Z 
wszystkimi osobami witałam się harcerskim 
pozdrowieniem ,,Czuwaj’’. Dzięki temu po-
znałam Panią Jankę, która w moim wieku 
też była harcerką. Bardzo dobrze pamiętam, 
kiedy weszłam do jej pokoiku, przywitałam 
się, a ona odwróciwszy głowę w moją stro-
nę powiedziała cichym sympatycznym gło-
sem: ,,Siadaj druhenko’’. Wypytywała mnie 
o wszystko, dosłownie, o to, jakie mamy 
teraz okrzyki, jakie piosenki śpiewamy, jak 
spędzamy obozy i biwaki, jak wyglądają 
mundury. Cierpliwie odpowiadałam na te 
wszystkie zapytania, powoli uświadamiając 
sobie, że jednak sporo wiem o harcerstwie 
- o tym dzisiejszym, o tamtym z dawnych lat 
wiedziałam mało. Następnego dnia role się 
odwróciły. Pani Janka kazała  zadawać sobie 
pytania, jak to było za jej czasów. Było to nie-
zwykle trudne, ponieważ miała 11 lat, gdy 
wybuchła wojna, a już wtedy nosiła przecież 
mundurek. Nie chciałam wywoływać u niej 
przykrych wspomnień, więc zadawałam py-
tania dotyczące bardziej samej organizacji. 
Opowiadała mi jednak o swoich przyjacio-
łach, opiekunach, drużynowych, wspomi-
nała ich uśmiechy oraz ich przywiązanie do 
Ojczyzny. Mówiła mi, jak wszyscy stali za 
sobą murem, pomimo tak ciężkich czasów. 
Trzymałam ją wtedy za rękę i starałam się 
wyobrazić to sobie chociaż trochę. Płakały-
śmy obie… Parę dni później poprosiła mnie, 
żebym przyszła w mundurze, bo chciała 
zobaczyć, jak on teraz wygląda. Założyłam 
wówczas rogatywkę, której nienawidziłam 
nosić, ale pierwszy raz od długiego czasu 
poczułam dumę idąc przez miasto w takim 

stroju. Drzwi były uchylone, zajrzałam do po-
koiku i zobaczyłam jakiegoś chłopaka, na oko 
w moim wieku. Cofnęłam się, pomyślałam, 
że to ktoś z rodziny, nie chciałam przeszka-
dzać. Po kilku minutach do Pani Janki weszła 
pielęgniarka z lekami: „A co z panienką Olą? 
Nie przyjdzie dziś?” - zapytała rozczarowana. 
„Przecież panienka czeka przed drzwiami” 
- odpowiedziała trochę zmieszana kobieta. 
„Ależ tak? ,No wejdź Oleńko, śmiało’’ - za-
prosiła mnie Pani Janka. Okazało się, że moja 
wizyta w mundurze była małą intrygą. Wie-
działa, że tego dnia przyjeżdża jej prawnuk, 
którego od zawsze starała się namówić 
do harcerstwa, a mundur miał go bardziej 
przekonać. Zaczęłyśmy opowiadać, ilu ludzi 
można poznać, jak się rozwijać i jakie pięk-
ne mamy wspomnienia. Okazało się, że obie 
mamy sporo świetnych historii. Wtedy zro-
zumiałam, jak wiele cudownych chwil prze-
żyłam będąc harcerką zaledwie kilka lat. Po 
zakończeniu wizyty u staruszki rozmawiałam 
jeszcze chwilę z jej prawnukiem, czyli Patry-
kiem. Powiedział mi wtedy, że rzeczywiście 
prababcia chciała, żeby wstąpił do drużyny, 
że śpiewała mu jakieś stare piosenki ogni-
skowe, że opowiadała o tym, ale to go nie 
interesowało i zawsze albo się wyłączał, albo 
uciekał. Dowiedziałam się, że umie grać na 
gitarze, więc umówiliśmy się, że na następ-
nej wizycie zrobimy Pani Jance niespodzian-
kę. Patryk nauczył się grać kilku dzisiejszych 
i kilku dawniejszych piosenek, ja wydruko-
wałam śpiewnik z dawniejszymi dla siebie i 
z obecnymi dla  starszej Pani. Na wspólnym 
śpiewaniu spędziliśmy chyba ze trzy godziny. 
Kiedy przypomnę sobie uśmiech i żar, z ja-
kim śpiewała, robi mi się ciepło na sercu. W 
jej oczach błyszczały łzy szczęścia. Tego dnia 
przybiegła w odwiedziny do ,,babuńki’’ sied-
mioletnia siostrzyczka Patryka, Michasia. 
Miałam wtedy na szyi chustę drużynową, 
zaczęła więc mnie wypytywać, co to jest, 
czemu to noszę itd. Zaczęłyśmy jej z Panią 
Janką tłumaczyć w najprostszy sposób, na 
czym  to wszystko polega, opowiedziałam jej 
też trochę o pierwszym stopniu harcerskiej 
przygody, jaką jest bycie zuchem. Byłam 
przyboczną gromady zuchowej od dwóch 
lat, więc znałam się trochę na rzeczy. Poka-
załam jej też kilka pląsów. Mała Michasia 
chciała przekonać swoją mamę, by mogła 
przychodzić na zbiórki. 

Mama dzieciaków zobaczyła tego dnia 
swoją babcię pierwszy raz od kilku lat. Po-
dobno bardzo się kiedyś o coś pokłóciły i 
bała się wejść, żeby nie zdenerwować Pani 
Janki. Tamtego dnia się pogodziły. To był 
bardzo piękny i wzruszający widok. Popro-
siły mnie o zrobienie zdjęcia, ponieważ 
ostatnia ich wspólna fotografia pochodziła 
z czasów, gdy mama Michasi i Patryka była 
dziesięcioletnią dziewczynką. Dawno nie 
widziałam tak szczerych, pełnych miłości 
uśmiechów. 

Dosłownie tydzień później na zuchowej 
zbiórce zobaczyłam Michasię, a na harcer-
skiej Patryka. Chłopak jak najszybciej chciał 
sobie kupić mundur. Zapamiętał, jak kilka 
lat wcześniej jego prababcia zażyczyła sobie 

na urodziny, zobaczyć go kiedyś w harcer-
skim mundurze. Chciał w końcu spełnić jej 
marzenie. Dwa tygodnie później on i jego 
siostra mogli się pokazać w pełnym umun-
durowaniu. Byłam już wtedy uważana za 
przyjaciółkę rodziny, więc również założy-
łam mundur i odwiedziliśmy Panią Jankę. 
Wzięłam dodatkową chustę i założyłam jej 
na szyję, z oczu poleciały jej łzy, a na buzi za-
gościł uśmiech. Nie zdawałam sobie sprawy, 
że tak drobny gest znaczy czasem dla kogoś 
tak wiele. Pomimo tego, że nie w lesie, nie 
przy ognisku i nie w kręgu, spędziliśmy ra-
zem iście harcerskie popołudnie, pełne pio-
senek, pląsów, których uczyłam Michasię, 
z poruszającą gawędą Pani Janki. Na poże-
gnanie każde z nas ją ucałowało. Gdy wy-
chodziłam, zapytała czy może sobie zatrzy-
mać chustę, o której zupełnie zapomniałam 
i którą miała wciąż na sobie. „Wygląda w 
niej Druhna zbyt pięknie, żebym w ogó-
le śmiała ją odbierać’’ - odpowiedziałam.                                                                                       
- ,,Dziękuję dziecinko’’ - odpowiedziała 
szeptem, z delikatnym uśmiechem.

Druhna Janka  opuściła nas wszystkich 
nagle. Nie będę opisywała szoku, bólu i pust-
ki, myślę, że każdy wie, jak to jest. Powiem 
tylko o łzach, które płynęły mi z oczu na po-
grzebie, łzach szczęścia, łzach wdzięczności, 
tęsknoty. Zastanawiałam się, jak mam dzięko-
wać Bogu za to, że postawił na mojej drodze 
kogoś takiego, jak Pani Janka. Wspominałam 
wszystkie rozmowy, których przecież było tak 
niewiele, a do dziś znaczą dla mnie tak wiele. 
Uśmiechałam się, życzyłam Jej szczęścia, nie 
miałam  wątpliwości, że trafiła do lepszego 
świata. Żałowałam jedynie, że nie zdążyłam 
podziękować tej kobiecie za wszystko, co dla 
mnie zrobiła, za naszą krótką, ale wspaniałą 
przyjaźń. To ona pomogła mi zrozumieć czym 
dla mnie jest harcerstwo, dzięki niej pozna-
łam odpowiedzi na pytania, które mnie nur-
towały. Rozwiałyśmy wspólnie moje wszyst-
kie wątpliwości na ten temat. Teraz wiem, 
że harcerstwo to przede wszystkim ludzie. 
Niektórzy zostają z nami na długo, niektórych 
znamy przez moment, mimo to każdy z nich 
potrafi wnieść do naszego życia tak wiele. 
To tradycje, które przewijają się praktycznie 
niezmiennie przez pokolenia, historie, które 
wspomina się z rozrzewnieniem, piosenki, 
których nie sposób zapomnieć, magiczne 
ogniska, których nie chce się gasić, uśmiechy, 
które pamięta się na całe życie. To misja, któ-
ra jest w naszych sercach, to coś, co czuje się 
w środku, ciepło, które powiększa się z każdą 
zbiórką czy biwakiem. To obowiązki, które 
wypełnia się czasem z niechęcią, ale i świa-
domością, że powinniśmy. Dobry harcerz to 
ten, który czuje w sercu potrzebę pełnienia 
służby. Prawdziwy wędrownik rozumie sło-
wa: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, 
czyli działaj’’ i zamienia je w uczynki podczas 
swojej codziennej drogi. Dzięki Druhnie Jan-
ce jest mi niewątpliwie choć trochę bliżej do 
bycia prawdziwą wędrowniczką. Nie tylko  
z nazwy.                                                                                                                                           

Z harcerskim pozdrowieniem ,,Czuwaj!” 
Spoczywaj w pokoju Druhenko! 

Aleksandra Borkowska
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200 lat Pani Łucjo! 

5 października w Domu Pomocy 
Społecznej w Koszelewie odbyły się 
uroczystości z okazji 100-urodzin Pani 
Łucji Kosieckiej.

Obchody jubileuszowe miały miej-
sce w świetlicy koszelewskiego DPS. 
Seniorkę odwiedziło wielu gości. Nie 
zabrakło prezentów, kwiatów i ser-
decznych życzeń dla jubilatki. Dla Pani 
Łucji zagrał również zespół muzyczny 
„Mucha.”

W uroczystościach uczestniczy-
li m.in. Wicestarosta Płocki, Iwona 
Sierocka; Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Adam Sierocki; Kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Płocku, Marlena 
Mazurska; Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak; Wójt Gminy 
Iłów, Roman Kujawa;  Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Gąbin, Edward 
Wilgocki, Kierownik Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, 
Małgorzata Lewandowska, Kierownik 
USC w Gąbinie, Wanda Żabka-Nowic-
ka; Kierownik MGOPS w Gąbinie, Kon-
rad Niedzielski oraz przedstawiciele 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Pani Łucja Kosiecka urodziła się w 
1918 roku. Pochodzi z Iłowa. Od 1995 
roku na stałe mieszka w koszelewskim 
Domu Pomocy Społecznej. 

oprac: W. Olszewski
fot; A. Świerzyński

uroczystości w Koszelewie
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III Zjazd Absolwentów 
Szkół Zawodowych

W uroczystościach wzięło udział 
kilkuset absolwentów, nauczyciele 
oraz licznie przybyli goście – Marsza-
łek Województwa Mazowieckiego, 
Adam Struzik; Wicestarosta Płocki, 
Iwona Sierocka; Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu, Adam Sierocki;  Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof 
Jadczak; Przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty, Wojciech Rygalski; ducho-
wieństwo oraz lokalni działacze spo-
łeczni i przyjaciele ZS Gąbin – w wielu 
wypadkach również wychowankowie 
tejże szkoły.

Obchody jubileuszowe poprzedziła 
uroczysta Msza Święta w gąbińskim 
kościele parafialnym, odprawiona w 
intencji pracowników i uczniów, zwią-
zanych przez 70 lat z gąbińską placów-
ką oświatową. Nabożeństwu przewo-
dzili absolwenci: ks. Ireneusz Macek 
(mieszkaniec Nowego Troszyna), ks. 
Mariusz Majczak (mieszkaniec Gąbi-
na)  oraz Proboszcz Andrzej Świderski 
i ks. kan. Jerzy Drozdowski. Oprawę 
liturgiczną zapewniła orkiestra OSP 
Słubice. 

Po Mszy Świętej, uczestnicy obcho-
dów zostali uwiecznieni na wspólnym 
zdjęciu przed gąbińską świątynią. 

Główne uroczystości odbyły się w 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
im. Stanisława Staszica. Przewodzi-
li im pracownicy szkoły: Małgorzata 

Mofina-Olejnik i Grzegorz Cichosz. 
Przybyłych gości powitał gospodarz 
szkoły – Dyrektor Danuta Kowalkow-
ska-Fiłoniuk. Uczestnicy wydarzenia 
wzięli udział w okolicznościowym, sen-
tymentalnym pokazie artystycznym 
pt. „Powrócisz tu…” –  przygotowanym 
przez pracowników zespołu szkół – 
Marię Olszewską, Kingę Lewandowską 
oraz Tomasza Obidowskiego. 

Nie zabrakło wielu życzeń, po-
dziękowań oraz wręczenia dyplomów, 
medali i statuetek – za trud, pracę i 
poświęcenie w kształceniu wielu po-

koleń uczniów oraz pozytywny wpływ 
placówki na życie mieszkańców ziemi 
gąbińskiej. 

Obchodom jubileuszowym towa-
rzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętnia-
jącej 70-lecie szkolnictwa zawodowe-
go, posadzenie symbolicznej sadzonki 
drzewa na terenie parku oraz wpisy 
okolicznościowe do szkolnej kroniki. 

Sobotnie obchody zakończyły się 
wspólnym piknikiem absolwentów, 
zorganizowanym na terenie szkoły. 

Oprac: W. Olszewski
Fot: P. Chmielecki

Uroczystości w Zespole Szkół

Pamiątkowe zdjęcie przed gąbińską świątynią

W sobotę, 22 września w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie odbył się III 
Zjazd Absolwentów Szkół Zawodowych, połączony z jubileuszem 70-lecia szkolnictwa za-
wodowego.
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Rajd podzielony był na dwa eta-
py. Pierwszy - wyczynowy, rozpoczął 
się o godzinie 10:00. 42-kilometrowa 
trasa, przygotowana była pod kątem 
wprawionych rowerzystów, którym nie 
straszne są dłuższe dystanse oraz prze-
szkody terenowe. Rowerzyści zmierzyli 
się z trasą nadwiślańską oraz północ-
nymi szlakami Miasta i Gminy Gąbin. 
W rajdzie wzięło udział kilkudziesię-
ciu cyklistów, w tym dwa gąbińskie 
kluby rowerowe Gąbin Team i MUKS 
Tandem Gąbin oraz zaprzyjaźnione 
zespoły z innych miejscowości (m.in. 
klub rowerowy BeneqTeam z Płocka). 
Mimo niesprzyjającej aury, trasę prze-
byto bez najmniejszych kłopotów. W 
Jordanowie rowerzyści wraz z człon-
kami Przystani 624 puszczali tradycyj-
ne wianki świętojańskie. Wodniacy 
przygotowali ponadto pyszną herba-

Letni Rajd Rowerowy
24 czerwca odbył się Letni Rajd Rowerowy. Na uczestników czekały dwie trasy do poko-
nania oraz szereg dodatkowych atrakcji. 

tę, która rozgrzała i dodała sił naszym 
cyklistom. Do Gąbina uczestnicy rajdu 
powrócili około godziny 14:00.

Drugi etap - rekreacyjny, miał dłu-
gość 25 kilometrów. Idealny dystans 
na spokojną, rodzinną wyprawę. Tym 
razem trasa wiodła drogą koszelewską, 
przez Korzeń, Annopol, Matyldów i Ko-
szelówkę. Umiarkowane tempo, pięk-
ne widoki oraz dużo lepsza niż o przed 
południem pogoda, sprawił że na start 
stawiło się ponad 140 osób. 

Łącznie w całym dwuetapowym 
rajdzie wzięło udział około 180 rowe-
rzystów.

Podsumowanie letniego rajdu odby-
ło się przy gąbińskim gimnazjum, gdzie 
na uczestników czekały przekąski z gril-
la (obsługiwanego przez pracowników 
urzędu) oraz losowanie nagród i upo-
minków. Osoby z wylosowanymi nume-

rami, mogły otrzymać namioty, zabawki, 
szaliki sportowe, piłki, zabawki, koszyki 
turystyczne oraz inne gadżety, przydat-
ne podczas wypraw rowerowych. Wrę-
czenia upominków dokonał: Burmistrz 
Krzysztof Jadczak, który tego dnia, wraz 
z małżonką, wziął udział w całym rajdzie, 
przejeżdżając około 70 kilometrów. Pod-
czas losowania nagród ufundowanych 
przez sponsorów, nie zabrakło także 
prezesa MUKS Tandem Gąbin, Wiesła-
wa Rybickiego oraz wiceprezesa Gąbin 
Team, Roberta Straszewskiego. 

Nad bezpieczeństwem rowerzy-
stów czuwali strażacy z OSP Gąbin. 

Sponsorzy i organizatorzy wydarze-
nia: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, 
Bank Spółdzielczy w Gąbinie, MUKS 
Tandem Gąbin, Gąbin Team, firma 
Moje Bambino.

Opracowanie i fot. W. Olszewski
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Rajd Motocykli Zabytkowych

W wydarzeniu wzięło udział około 80 
maszyn. Zgromadzone na Starym Rynku, 
stanowiły żywy przykład ponad 70-ciu 
lat historii motoryzacji. Podziwiać moż-
na było m.in. Junaka – kultowy, polski 
motocykl, produkowany w latach 50. i 
60. Zaprezentowały się również polskie 
Sokoły,  modele BMW, Hondy, Yamahy, 
Kawasaki, radzieckie Urale i Dniepry. 

Uczestnicy rajdu mieli do pokona-
nia tor przeszkód. Wśród zadań, było 
m.in. przebycie wyznaczonej trasy 
slalomem, sprawne przejechanie po 
równoważni czy trafienie krążkiem 
do celu. Ocenie podlegało nie tylko 
szybkie pokonanie trasy, ale również 
aspekty estetyczne i panowanie nad 
pojazdem. 

Zawody motocyklowe cieszyły się 
sporym zainteresowaniem mieszkań-
ców. Przybyłych motocyklistów oraz 
zgromadzonych na starówce gości, 
przywitał Burmistrz Krzysztof Jadczak 
– współorganizator wydarzenia. 

IX Rajd Motocykli Zabytkowych to 
impreza motoryzacyjna, która odbyła 
się w dniach 12-15 lipca. Jej celem było 
propagowanie walorów turystycznych 
i rekreacyjnych zachodniego Mazow-

sza. W ramach wydarzenia, motocy-
kliści z całej Polski, przemierzyli najcie-
kawsze miejscowości, zwiedzając m.in. 
szlak osadnictwa olęderskiego i piękne 
rejony pojezierza gostynińskiego. Gą-
bin był kolejnym przystankiem rajdu. 

Organizatorem całego wydarzenia 
było Towarzystwo Motocykli Dawnych 
Weteran Płock.

Oprac: W. Olszewski
Fot: A. Świerzyński

W piątek, 13 lipca na gąbińskiej starówce odbyły się zawody motocyklowe, będące częścią 
IX Rajdu Motocykli Zabytkowych. 

Burmistrz Krzysztof Jadczak podczas prezentacji motocykli
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 W ostatnią sobotę lipca, w Troszynie Polskim odbyła się druga odsłona miejsko-gminne-
go święta – Dzień Wisły 2018.

Dzień Wisły w Troszynie Polskim

Święto Królowej Polskich Rzek
W roku 2017 minęło 550 lat od 

pierwszego wolnego flisu wiślanego. Z 
tej okazji w całym kraju odbywały się 
liczne uroczystości i eventy okoliczno-
ściowe, powiązane z uchwałą parla-
mentarną, ustanawiającą 2017 – Ro-
kiem Rzeki Wisły.

W Mieście i Gminie Gąbin mogli-
śmy uczestniczyć w konferencji nauko-
wej „Wisła – Rzeka Piękna i Groźna”, 
spotkać się z filsakami, ugościć litew-
ską, Narodową Ekspedycję, obejrzeć 
spektakl „Na Wiśle Śpiewają Oryle”  
oraz wziąć udział w Dniu Wisły w Do-
brzykowie. Mimo, iż Rok Rzeki Wisły 
dobiegł końca, pamięć o związkach z 
największą polską rzeką przetrwała. 
Odwołując się do lokalnej, wielowie-
kowej historii, postanowiono kontynu-
ować Dni Wisły w przyszłości. W roku 
2018 uroczystości odbyły się w Tro-
szynie Polskim – miejscowości, która, 
choć nie leżąca bezpośrednio przy rze-
ce, ma z Wisłą wiele wspólnego.

Przypomnijmy, 23 maja 2010 roku 
w godzinach porannych, wezbrane 
wody Wisły przerwały wał przeciwpo-
wodziowy w Świniarach (Gmina Słu-
bice), zalewając część nadwiślańskich 
terenów w gminie Słubice oraz Mie-
ście i Gminie Gąbin. Wśród zalanych 
miejscowości znalazły się m.in. Nowy 
Troszyn, Dobrzyków, Borki, Stara Ko-
rzeniówka, Nowe Wymyśle. Jedną z 

najbardziej poszkodowanych miejsco-
wości był Troszyn Polski, który prak-
tycznie w całości znalazł się pod wodą. 
Tegoroczne uroczystości, mają więc 
podwójny wydźwięk. Z jednej stro-
ny ukazując gospodarcze i kulturowe 
związki mieszkańców z Wisłą, z drugiej 
zaś, przypominając najnowszą, bole-
sną i wciąż żywą historię – wiosennej 
powodzi z 2010 roku.  

Dzień Wisły 2018
Uroczystości rozpoczęły się od 

wspólnej modlitwy i złożenia kwiatów 
pod wodniackim krzyżem w Jordano-
wie. W wydarzeniu wzięli udział: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztof 
Jadczak, członkowie stowarzyszenia 
Przystań 624 oraz lokalna społeczność. 
Kolejnym punktem było nabożeństwo 
w intencji mieszkańców  terenów nad-
wiślańskich. Odbyło się ono w zabyt-
kowym, XVII- wiecznym kościele para-
fialnym w Troszynie Polskim. Przybyli 
na modlitwę mogli posłuchać krótkie-
go koncertu, wykonanego przez Chór 
Parafii pw. św. Leonarda z Troszyna 
Polskiego. 

Oficjalne otwarcie Dnia Wisły od-
było się na trawiastych terenach w 
pobliżu troszyńskiej remizy OSP, gdzie 
przygotowana była scena, stoiska i 
atrakcje dla  najmłodszych. Na przyby-
łych gości czekały stoiska regionalne z 
rękodziełem, stoiska gastronomiczne 
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oraz wesołe miasteczko. Dużym zain-
teresowaniem cieszyło się stoisko sto-
warzyszenia Przystań 624, na którym 
miłośnicy Wisły, prezentowali auten-
tyczną, pełnowymiarową łódź wraz z 
całym ekwipunkiem. 

Uroczystego otwarcia dokonał 
Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Pro-
boszcz Parafii Troszyn Polski – Stani-
sław Pietkiewicz 

Nie zabrakło występów muzycz-
nych i artystycznych. Jako pierwsze, na 
scenie pojawiły się „Makuszaki” – ze-
spół muzyczny ze Szkoły Podstawowej 
im. Kornela Makuszyńskiego w Bor-
kach. Młode artystki, zaprezentowały 
utwory liryczne, powiązane tematycz-
nie z Królową Polskich Rzek  - Wisłą. 

Sobotnie popołudnie wypełniły: 
muzyka popularnej lat 60. i 70. oraz 
największe przeboje zespołu ABBA. 
Wszystko dzięki „Biesiadzie Bez Granic” 
– projektowi muzycznemu, który rozba-
wił przybyłych na uroczystości gości, a 
niektórych skłonił nawet do tańca. 

Wieczorem na scenie pojawiła się 

główna gwiazda tegorocznych obcho-
dów Dnia Wisły – Kabaret „Ławeczka”. 
Znani i lubiani, bohaterowie serialu 
„Ranczo” – Pietrek, Hadziuk i Solejuk, 
rozbawili publiczność do łez. Wcielając 
się w serialowe role – Piotr Pręgowski, 
Sylwester Maciejewski oraz Bogdan 
Kalus, wspaniale odegrali tytułowe 
role trzech przyjaciół z wilkowyjskiej 
ławeczki, prezentując szereg gagów i 
skeczy, mniej lub bardziej powiązanych 
z serialem „Ranczo”. Na koniec, Piotr 
Pręgowski zaprezentował autorski po-
kaz muzyczny – „Pietrek Śpiewa.”

Kolejną gwiazdą wieczoru był ze-
spół FOX. Projekt muzyczny, wywodzą-
cy się z woj. Świętokrzyskiego, prezen-
tujące autorską muzykę w klimatach 
disco polo oraz najbardziej znane prze-
boje muzyki tanecznej oraz pop. 

Po  koncercie, uczestnicy Dnia Wi-
sły wzięli udział w zabawie tanecznej, 
która zakończyła tegoroczne obchody 
święta Wisły w Troszynie Polskim.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w 
Gąbinie. Scenę oraz nagłośnienie przy-
gotowała firma Piotra Kunikowskiego  
– OPTIS.

oprac: W. Olszewski
fot: W. Olszewski, A. Świerzyński
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29 lipca 2018 Tymek i Marcel Jóź-
wiak – młodzi pływacy z Jordanowa,  
brali udział w XV Ogólnopolskich Mi-
strzostwach Mazur w Pływaniu Długo-
dystansowym na Wodach Otwartych. 
Zawody odbywały się na pięknym je-

Zwycięstwo w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
Mazur w Pływaniu Długodystansowym

III Rajd Sąsiadów

ziorze Niegocin w miejscowości Wilka-
sy. Chłopcy startowali w kategorii do 
11 lat na dystansie 200m. W imprezie 
wzięło udział ponad 100 uczestników 
w tym z USA i Rosji. Tymek mimo startu 
ze starszymi o rok rywalami wywalczył 

29 lipca fani dwóch kółek spotka-
li się na gąbińskiej starówce by wziąć 
udział w III Rajdzie sąsiadów. Organiza-
torami wydarzenia byli klub rowerowy 
MUKS Tandem Gąbin oraz Burmistrz 
miasta i Gminy Gąbin.

Rajd rozpoczął się o godzinie 9:30. 
Do pokonania była trasa o długo-
ści około 60 kilometrów.  Rowerzyści 
przemierzali południowe rejony ziemi 
gąbińskiej, odwiedzając sąsiednie gmi-
ny. W Luszynie czekał na nich poczę-
stunek oraz konkurs strzelecki.

Tego dnia pogoda była dość kapry-
śna. Rowerzyści trafili na ulewę, jednak 
nie pokrzyżowała ona planów. Chwi-
lowe załamanie pogody rowerzyści 
przeczekali, zaś późniejsza, rześka aura 
i piękne krajobrazy po burzy, z nawiąz-
ką wynagrodziły chwilowe utrudnienia.

Opracowanie: W. Olszewski

I miejsce. Dla Marcela był to debiut w 
pływaniu na wodach otwartych. Wal-
czył dzielnie, uzyskując czas 4:30:01 i 
został wyróżniony przez organizatorów 
jako najmłodszy uczestnik zawodów. 

oprac. i fot: G. Jóźwiak
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W sobotę 25 sierpnia, Gąbin po raz ko-
lejny odwiedzili kolarze, przemierzający ul-
tra maraton Bałtyk-Bieszczady Tour 2018. 
W mieście przygotowany był punkt kontro-
lny dla zawodników, przekąski oraz miejsca 
noclegowe. Uczestnicy wyprawy w liczbie 
ponad 300, po raz kolejny potwierdzili, iż 
Miasto i Gmina Gąbin organizuje jedno z 
najlepszych miejsc postoju na całej, ponad 
1000-kilometrowej trasie. Za przygoto-
wanie punktu odpowiadali strażacy z OSP 
Dobrzyków.

Do Gąbina kolarze przyjechali w 
dwóch turach – popołudniowej i wieczor-
nej. Czekał na nich podgrzewany namiot 
oraz miejsca noclegowe w hali sportowej 
przy gąbińskim kompleksie szkolnym. 
Miasto i Gmina Gąbin zapewniło również 
ciepłe napoje i  poczęstunek, przygotowa-
ny przez pracowników urzędu miasta oraz 
strażaków z OSP Dobrzyków. Pomagali oni 
również bezpośrednio na punkcie kontro-
lnym, rejestrując przyjezdnych i czuwając 
nad ogólnym zabezpieczeniem punktu.  

Bałtyk-Bieszczady Tour to cykliczne 
wydarzenie sportowe, organizowane raz 
na dwa lata. Początki imprezy sięgają 2004 
roku. Ideą ultramaratonu jest przejechanie 
trasy ze Świnoujścia do Ustrzyk Dolnych w 
70 godzin. Łącznie do pokonania jest 1008 
kilometrów. Oczywiście w czas przejazdu 
nie wliczają się postoje na punktach kon-
trolnych. 

Oprac: W. Olszewski

Maraton kolarski przejechał przez Gąbin 
- Punkt kontrolny na miejskiej starówce

Rajd Rowerowy

zyskania przez Polskę niepodległości.
Rowerzyści mieli do przejechania  

100 kilometrów – w myśl idei, każdy 
kilometr to rok odzyskanej niepodle-
głości.  

26 sierpnia odbył się rajd rowerowy  
„Gąbińska setka – 100 kilometrów na 
stulecie niepodległości.  Było to kolej-
ne, tym razem sportowe wydarzenie,  
powiązane z obchodami 100-lecia od-

Rajd podzielony był na trzy etapy 
– czerwony, niebieski i zielony. Dwa 
pierwsze, miały charakter wyczy-
nowy. Trzeci przygotowany był jako 
trasa rekreacyjna, idealna dla mniej 
wprawionych pasjonatów jazdy na 
rowerze. Pokonanie wszystkich trzech 
odcinków to około 102 kilometry. 
Mimo niesprzyjających warunków po-
godowych i nieco wyższego niż zazwy-
czaj poziomu trudności, rajd cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Łącznie 
wzięło w nim udział ponad 150 osób.

Poranna trasa (start o godzinie 
10:00),  przebiegała przez południową 
część Miasta i Gminy Gąbin oraz Gmi-
nę Sanniki. Rowerzyści, mimo deszczo-
wej aury, pokonali drogę bez większych 
trudności. Na przejechanie odcinka 
były około 2 godziny. Wymusiło to szyb-
kie tempo na trasie oraz tylko jeden po-
stój – w szkole podstawowej w Czerm-

Gąbińska Setka -100 kilometrów na 100-lecie niepodległości
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nie. Do Gąbina rowerzyści dojechali tuż 
przed południem. W pierwszym etapie 
rajdu wzięło udział około 40 osób.

Na odpoczynek nie było wiele cza-
su. Drugi etap rajdu cykliści rozpoczęli 
w południe. Tym razem do przejecha-
nia była trasa wokół Jeziora Zdwor-
skiego. Rowerzyści odwiedzili takie 
miejscowości jak Koszelew, Kunki, Ko-
rzeń Królewski, Wincentów, Zaździerz, 
Matyldów czy Koszelówkę. Do Gąbina 
powrócili leśnym traktem. Odcinek 
pokonało około 60 osób, w tym więk-
szość uczestników pierwszego etapu. 

Trzeci odcinek rajdu miał charakter 
rekreacyjny – skierowany był dla rodzin i 
młodszych pasjonatów jazdy na rowerze. 
Wolniejsze tempo oraz mniej wymaga-
jąca trasa przyciągnęły wielu amatorów 
jednośladów. Dopisała również pogoda 
- deszczowe chmury ustąpiły słonecznej 
aurze. Dodatkowo temperatura w okoli-
cy 23 stopni, sprawiła iż warunki do jazdy 
były bardzo przyzwoite a rowerzyści mieli 
okazję wyschnąć po porannych słotach. 
Nadwiślańska trasa odcinka, przebiegała 
przez miejscowości: Koszelówka, Ma-
tyldów, Zaździerz, Karolew, Dobrzyków,  
Nowy Troszyn,Troszyn Polski, Borki, Strze-
meszno, Okolusz Kępina. W Borkach, na 
rowerzystów czekał poczęstunek, przy-
gotowany przez pracowników szkoły 
podstawowej, rodziców i wolontariuszy 
– kawa, owoce i ciasto.

Do Gąbina rowerzyści wrócili oko-
ło godziny 17. Podsumowanie rajdu 
odbyło się na terenie kompleksu szkol-
nego przy  Alei Jana Pawła II. Uczest-
nicy „Gąbińskiej Setki” wzięli udział w 
losowaniu upominków oraz nagrody 
głównej – roweru miejskiego, ufun-
dowanego przez Bank Spółdzielczy w 
Gąbinie. Ponadto wszyscy uczestnicy 
rajdu zostali nagrodzeni pamiątkowy-
mi medalami. Na rowerzystów czekały 
również przekąski z grilla – przygoto-
wane przez pracowników Przedszkola 
Samorządowego w Gąbinie. 

Wręczenia nagród dokonali: Organi-
zator rajdu - Burmistrz Miasta i Gminy 
Gąbin, Krzysztof Jadczak oraz współ-
organizatorzy – prezesi klubów rowe-
rowych: Adam Lewandowski (Gąbin 
Team) i Wiesław Rybicki (MUKS Tandem 
Gąbin). Wspomniane stowarzyszenia 
wystawiły silne ekipy, biorące udział we 
wszystkich trzech etapach Gąbińskiej 
Setki. Ponadto w rajdzie wzięły udział 
kluby rowerowe z Płocka (Beneq Team) 
oraz Żyrardowa (Żyrafa Żyrardów).

Przejechanie ponad stu kilome-
trów to duży wyczyn. Warto nadmie-
nić, iż trasę tę pokonało kilkudziesięciu 
uczestników „Gąbińskiej Setki”, w tym 
osoby starsze. Ciekawostką jest fakt, iż 
jeden z rowerzystów, który przejechał 
wszystkie odcinki, ma 77 lat. 

Oprac. I fot. W. Olszewski

Wspólne zdjęcie na punkcie postojowym w Gąbinie

Członkowie MUKS Tandem Gąbin na podsumowaniu rajdu
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dziesiątka
Gąbińska

8 września stadion miejski w Gąbinie 
odwiedziło ponad 170 biegaczy z całej 
Polski. Wzięli oni udział w II edycji biegu 
Gąbińska Dziesiątka. W tym roku wy-
darzenie, oprócz wymiaru sportowego, 
miało także charakter charytatywny.

Zawody rozpoczęły się o godzinie 
10:00. Pierwsze startowały dzieci, zaraz 
po nich młodzież. Wszyscy uczestnicy 
porannych zawodów zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami, wręczonymi 
przez Burmistrza Krzysztofa Jadczaka. 
Na tym etapie bieg miał charakter rekre-
acyjny. Zwycięstwo, choć dające satys-
fakcję,  nie było najważniejsze. Liczyło 
się pokonanie trasy i dobra zabawa.

Pogoda była tego dnia wyśmienita. 
Brak słońca, rześkie powietrze i tempe-
ratura w okolicach 23 stopi, sprawiły iż 
dziesięciokilometrowy bieg, mimo le-
śnej trasy z podbiegiem, pokonywało 
się dość łatwo. Czasy poszczególnych za-
wodników były więc bardzo dobre.

Start główny rozpoczął się o godzi-
nie 11:00. Sto siedemdziesiąt osób, w 
różnych kategoriach wiekowych - wszy-
scy zdeterminowani i pewni swoich 
sportowych możliwości. Jedni biegli po 
zwycięstwo, drudzy – walcząc ze swoimi 
słabościami, jeszcze inni – chcąc pobić 
życiowe rekordy.

Pistolet startowy wystrzelił. Zawodni-
cy ruszyli – powoli, bez pośpiechu. Jesz-
cze przyjdzie czas na podkręcenie tempa. 
Trasa leśna z dużym podbiegiem - trzeba 
oszczędzać siły na ostatnie metry. Począt-
kowo grupa biegła w zwartym szyku. W 
lesie zarysowała się jednak przewaga 
jednych zawodników nad drugimi. Było 
to zrozumiałe gdyż bieg miał charakter 
otwarty. Najmłodsi uczestnicy tegorocz-
nej dziesiątki to dwudziestolatkowie, naj-
starszy - prawie osiemdziesięciolatek.

Na mecie pierwszy pojawił się Artur 
Kamiński z Płocka. Dziesięć kilometrów 
pokonał w 35 minut. Za nim przybiegli 
Przemysław Giżyński oraz Paweł Wojt-
czak, uzyskując kolejno 36 i 37 minut. Na 
tym etapie widać było jeszcze różnice w 
czasie jednak kolejni biegacze zacięcie 
walczyli o każdy metr i ułamek sekundy, 
pędząc ile sił w nogach na ostatniej pro-
stej do mety.

Bardzo liczną grupę stanowili bie-
gacze ze stowarzyszenia Gąbin Biega. 

Główni organizatorzy wystawili w tym 
roku silny skład zawodników. Gąbin 
Biega praktycznie w każdej kategorii 
osiągnął czołowe miejsca tabeli. Ada 
Kujawowicz otrzymała tytuł najlepszej 
biegaczki powiatu płockiego a wraz z 
nim  puchar i voucher na kilkudniowe 
użytkowanie samochodu osobowego. 
Pozostałe gąbińskie biegaczki – Monika 
Wiśniewska oraz Ewa Ziółkowska rów-
nież pokazały klasę, stając na podium i 
udowadniając, iż sukcesy w zawodach 
to nie tylko domena męskiej części sto-
warzyszenia. A propos mężczyzn, najlep-
szymi, lokalnymi biegaczami okazali się: 
Krzysztof Kamiński, Tomasz Kamiński 
oraz Radosław Wilgocki. Naszym biega-
czom dobrze poszło także w klasyfikacji 
drużynowej. Klub Gąbin Biega zdobył II. 
Miejsce – tuż za grupą Biegaj z Dymkiem 
z Płocka.

Dekoracja oraz wręczenie nagród 
odbyło się w czasie podsumowania bie-
gu. Wziął w nim udział Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, który wraz z  prezesem Dar-
kiem Kiełbasą, dopingował wszystkim 
zawodnikom, przez cały czas trwania za-
wodów. Na podsumowaniu pogratulo-
wał biegaczom wytrwałości i zaangażo-
wania oraz zdrowego ducha sportowej 
rywalizacji.

Na zwycięzców, oprócz medali, na-
gród i gratulacji, czekał honorowy ob-
jazd stadionu – udostępnioną przez fir-
mę ŻAWAKOL bryczką konną.

W czasie zawodów, harcerze z 58. 
Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej prowa-
dzili zbiórkę pieniędzy na leczenie cho-
rych dzieci z terenu Miasta i Gminy Gą-
bin – Leny Młodziejewskiej oraz Kacpra 
Zimnego. Kwesta prowadzona była tego 
dnia również na placu targowym w Gą-
binie -  w czasie trwających uroczystości 
Pożegnania Lata 2018.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Gąbin Biega, Burmistrz 
Miasta i Gminy Gąbin. Organizację biegu 
wsparli także członkowie Gąbińskiego 
Klubu Rowerowego Gąbin Team – zaj-
mujący się obsługą gastronomiczną i 
częściowym zabezpieczeniem tras. Nad 
bezpieczeństwem biegaczy czuwali tak-
że strażacy z OSP Gąbin oraz harcerze z 
58. Gąbińskiej Drużyny Harcerskiej.

Oprac. i fot: W. Olszewski
Członkowie zespołu Gąbin Biega
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BŁĘKITNI GĄBIN CUP 2018, 15 WRZEŚNIA 2018

W minioną sobotę, 15 września gą-
biński stadion miejski  odbył się turniej 
piłkarski BŁĘKITNI GĄBIN CUP 
2018 o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Gąbin pod 
patronatem POZPN Płock.

Turniej zorganizowany był 
dla młodszych adeptów piłki 
nożnej. Wiek zawodników w ni-
czym jednak nie umniejszał rangi 
widowiska oraz zaciętości z jaką 
poszczególni zawodnicy walczyli o 
piłkę i cenne punkty w klasyfikacji 
generalnej turnieju.

Zawody rozpoczęły się w godzi-
nach porannych, zakończyły póź-
nym popołudniem. Na gąbińskiej 
murawie zagrało łącznie 12 zespołów, 

wśród nich: Polonia Warszawa, Wisła 
Płock, Wisła II Płock, Warta Sieradz, 

Boruta Zgierz, Kasztelan Sierpc, 
KS MDK Płock, Widok Skier-
niewice, KS Żychlin, Zorza 
Szczawin Kościelny. Nie za-
brakło oczywiście Błękitnych 

Gąbin – pierwszego i drugiego 
zespołu.

Turniej stał na wysokim pozio-
mie. Organizatorzy – MKS Błękitni 
Gąbin oraz Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Gąbin, przygotowali wspaniałe, 
sportowe widowisko, nie tylko 
propagujące aktywność fizycz-
ną i grę w piłkę ale także dające 
piękną ucztę dla oczu – w postaci 

zdrowej, piłkarskiej rywalizacji dwuna-
stu zespołów.

Najlepszą drużyną turnieju okaza-
ła się Wisła Płock. Młode 
Byczki – bo tak nazywają 
siebie młodzi piłkarze Błę-
kitnych Gąbin zakończyli 
rozgrywki na czwartym 
miejscu, minimalnie prze-
grywając mecz półfinało-
wy ze zwycięzcą całego 
turnieju – Wisłą I Płock.

Wszyscy jesteście zwycięzcami

MKS Błękitni Gąbin pragnie podziękować wszystkim drużynom za przybycie, kibicom oraz rodzinom młodych piłkarzy za świetny doping. Szczególne podziękowania składamy rodzicom naszych zawodników za nieopisaną pomoc przy organizacji tego wydarzenia, trenerowi Artu-rowi Gołębiewskiemu, Rafałowi Stebnerowi oraz Marcino-wi Szymańskiemu dzięki którym mieliśmy przyjemność zor-ganizować turniej na tak wysokim poziomie. Dodatkowo pragniemy złożyć podziękowania sponsorom za nieoce-nione wsparcie: Miasto i Gmina Gąbin FOLK pizza&bistro Masz Sat Maciej Sztygiel autoryzowany punk NC+ Gąbin ul. Nowy Rynek 3 Radnemu Jakubowi Ziółkowskiemu Ma-zowieckiemu Centrum Nadruku auto-handel.otomoto.pl ROBSON auto części Gostynin portalowi teraGabin.pl Wszystkim drużynom chylimy czoła za determinację i ser-ce pozostawione na boisku. Zwycięzcom - drużynie Wisła I Płock serdecznie gratulujemy zwycięstwa. WIELKIE BRA-WA DLA NASZYCH „MŁODYCH BYCZKÓW” ZA AKCJE, ASY-STY I BRAMKI.ZA EMOCJE, KTÓRE NAM ZAFUNDOWALI-ŚCIE. BRAWA, BRAWA I JESZCZE RAZ BRAWA DLA WAS! DO ZOBACZENIA ZA ROK!

W czasie  rozgrywek, przez cały czas, 
piłkarzy dopingował Burmistrz Krzysz-
tof Jadczak, który wziął także udział we 
wręczeniu pucharów i nagród dla naj-
lepszych drużyn sobotniego turnieju.

Klasyfikacja generalna turnieju 
przedstawiała się w następujący sposób:

1. Wisła I Płock
2. UKS MDK Płock
3. Widok Skierniewice
4. Błękitni I Gąbin
5. Kasztelan Sierpc
6. Warta Sieradz
7. Wisła II Płock
8. KS Żychlin
9. Boruta Zgierz
10. Polonia Warszawa
11. Błękitni II Gąbin
12. Zorza Szczawin Kościelny

Oprac. W. Olszewski, 
Fot: MKS Błękitni Gąbin

Wspólne zdjęcie z finalistami turnieju
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Rowerowa pielgrzymka
DO CZĘSTOCHOWYFOTORELACJA

Klub rowerowy Gąbin Team dziękuje 
sponsorom: PKN ORLEN S.A., Loqus Villa, 
Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza, Mazo-
wieckie Centrum Nadruku, Europejskie 
Centrum Odszkodowań Euco, Firma Me-
diakolor. Patronat Medialny – Wydawnic-
two Petronews.



www.gabin.pl

OGŁOSZENIA



60

www.gabin.pl

Wydarzenia kulturalne i sportowe  
VII kadencji


